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สำเนำรำยงำนกำรประชุม
กำรประชุมกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำกลไกกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ ระดับจังหวัด
(ประชุมคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด คสป.)
ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 25 สิงหำคม 2563 เวลำ 10.00 น.
ณ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้ำนคลองโยง หมู่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
ผู้เข้ำประชุม
1 นายสุพจน์ ยศสิงห์คา
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

นายวงศ์ระวิทย์ น้อมนาทรัพย์
นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต
นายภัทรพล สังข์สูตร
นายภานุวัฒน์ ทุ่งสง
นางรัตนา หงษ์แก้ว
นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์
นางสาวกิตติมา คุณประยูร
นางลินดา ภูถุ
นายเกื้อกูล มัลลิกาพิพัฒน์
นายประมวล ง้วนพริ้ง
นางรัตนาวดี จูละยานนท์
นายธนิต ภวังครัตน์
นายคารณ อ้นอินทร์

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นายเสถียร พุ่มพยอม
นางสาวศิริวรรณ สถิตพงศ์ชัย
นายสัมฤทธิ์ คิมนารักษ์

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนครปฐม
ประธานนาแปลงใหญ่ข้าวบางปลา

นางพิมภา บุญวรรโณ

(แทน) นายอาเภอเมืองนครปฐม
(แทน) นายอาเภอนครชัยศรี
(แทน) นายอาเภอบางเลน
(แทน) นายอาเภอกาแพงแสน
(แทน) นายอาเภอดอนตูม
นายอาเภอพุทธมณฑล

นายประภาส สินทับทอง
นายสุรชาติ แก้วทองประคา

นายสมชาย สุเทศ
นายจรุง นาคแก้ว
นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี

24 นางสุวรรณา พลเพชร

ประธำน

(แทน) พัฒนาการจังหวัดนครปฐม

(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
(แทน) พาณิชย์จังหวัดนครปฐม
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
(แทน) เกษตรจังหวัดนครปฐม
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
(แทน) ผู้จัดการ ธกส.จ.นฐ.
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
/ผู้ไม่มาประชุม…
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ผู้ไม่มำประชุม
1 หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม
2 ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
3 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
4 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
5 ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครปฐม
6 อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
7 พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
8
9
10
11
12

นายสัมฤทธิ์ คิมนารักษ์
ประธานนาแปลงใหญ่ข้าวบางปลา
นายอาเภอสามพราน
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม
ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด

ผู้เข้ำประชุม
1 นายอภิชาติ สวนประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

2 นางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ

นักวิชาการอุตสาหกรรม

3 นางนิธิฟ้า ทองไกรเสน
4 นายศิริศักดิ์ สุขสุจริตพร
5 นายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธ์

แปลงใหญ่ข้าว

6 นายธนกิต ไทยทวี
7 นายเพิ่มศักดิ์ แจ้งเสม

กานันตาบลคลองโยง

8 นายสุรเดช บ้านกล้วย

พัฒนาการอาเภอพุทธมณฑล

9 นายธนพล ม่วงพารา
.
/เริ่มประชุม เวลา 10.00 น
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เริ่มประชุม เวลำ 10.00 น
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ
นำยสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม ประธำนกำรประชุม
กล่าวสวัสดี ทักทาย ผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการ วันนี้
เป็ น การประชุมกลไกขับ เคลื่ อนการพัฒ นากลไกการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจั งหวัด (ประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด คสป.) ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งการประชุม
ในวันนี้เป็นการลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ถือว่าเป็นโอกาสดี ที่คณะกรรมการจะได้เห็นสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ เห็นการ
ดาเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
เลขำนุกำร รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด (คสป.)
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 มอบหมายเกษตรจังหวัด ช่วยสนับสนุน พัฒนาเรื่องแปลงใหญ่ โดยเฉพาะ 40 กลุ่มด้านการเกษตร
ผู้แทนเกษตรจังหวัด กลุ่มเป้าหมายด้านเกษตรทั้งหมด จานวน 40 กลุ่ม ศักยภาพของกลุ่มบางกลุ่มไม่สามารถเข้าเป็น
แปลงใหญ่ได้ การเป็นแปลงใหญ่จะต้องมีสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า 30 ราย พื้นที่รวม ไม่ต่ากว่า 300 ไร่ หรือยังใดอย่าง
หนึ่ ง และการเข้าเป็ น แปลงใหญ่ใ นปี 2563 นั้น หมดเวลาแล้ ว แต่ส านักงานเกษตรจั งหวั ด ได้ดาเนินการส ารวจ
เพื่อขับเคลื่อนเป็นแปลงใหญ่ในปี 2564-2565 ที่พอจะสามารถพัฒนาให้เป็นแปลงใหญ่ได้ มีดังต่อไปนี้
อำเภอเมือง คือ วิสาหกิจชุมชน 2005 หมู่ 2 ตาบลหนองงูเหลือม และ กลุ่มปลูกผักหมู่ 3 ตาบลหนองงูเหลือม
อำเภอพุทธมณฑล วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองโยง มีโรงเรือน จานวน 50 หลัง เตรียมรวบรวมสมาชิกกลุ่ม
อำเภอดอนตูม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัย (ผักแปลงใหญ่) ตาบลห้วยด้วน ตาบลดอนรวก
อำเภอกำแพงแสน วิสาหกิจชุมชนข้าวโพดฝักอ่อนประชารัฐสมัยใหม่ ตาบลทุ่งลูกนก และวิสาหกิจชุมชนหนองกระทุ่ม
อำเภอสำมพรำน วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว เกษตรจังหวัดได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
งบฟื้นฟูของประเทศ covid ผลิตผลของเกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว ได้แก่ ฝรั่งอินทรีย์ และมะพร้าวน้าหอม
ซึง่
ตลาดส่วนใหญ่ ได้แก่ สามพรานโมเดล
อำเภอบำงเลน วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม (มะเขือเทศราชินี) มีจานวนสมาชิกเพียงพอกับการจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่
และวิสาหกิจชุมชนสะพานลอย มีจานวนสมาชิกมาก และมีตลาดดี เช่น บริษัทวังน้าเขียวบริษัท
ประธำน ข้าวโพดฝักอ่อนมีตลาดหรือไม่
/ผู้แทนเกษตรกรจังหวัด…
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ผู้แทนเกษตรกรจังหวัด มีตลาดรองรับผลิตผล คือ ส่งให้กับบริษัท และทุกส่วนของข้าวโพดฝักอ่อนจาหน่ายได้ทั้งหมด
ทาให้เกษตรกรมีรายได้ทุกส่วน ได้แก่
1. ฝักสด ราคาขึ้นลงตามท้องตลาด
2. ข้าวโพดฝักอ่อนตกเกรด สามารถส่งโรงงานบรรจุกระป๋อง
3. ต้นข้าวโพดฝักอ่อน สามารถส่งเป็นอาหารให้กับโคนม จานวน 1,000-1,500 กิโลกรัม/1 ไร่
4. เปลือกราคา 1 บาท/กิโลกรัม
ประธำน เกษตร สนับสนุนเรื่องการผลิต ส่วนพาณิชย์ สนับสนุนเรื่องตลาดให้กับเกษตรกร
นำยอำเภอพุทธมณฑล การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID
ทาอย่างไรให้เกษตรกรเปลี่ยนแนวความคิด อยากให้สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายจริงๆเกษตรกรสามารถอยู่ได้ ทาอย่างไรให้
ผลิตผลของเกษตรกรมีมาตรฐานรองรับเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
ประธำน จึงให้มีการทบทวนคาสั่งคณะทางานสนับสนุน กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 ด้าน ลงไปสารวจปัญหาความต้องการ
ผ่าน 5 กระบวนการ
ผู้แทนสำธำรณสุขจังหวัด ขอให้มีการจัดกลุ่มประเภทของผลิตผลด้านเกษตร เช่น กลุ่มปลอดภัย กลุ่มอินทรีย์ ประเภท
อาหารสด อาหารแห้ง สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงของผู้บริโภค
ประธำน มอบหมายท่องเที่ยวจังหวัด หาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัด นครปฐม เช่น ร้อยร้านอาหารอร่อย
ร้านกาแฟชิวๆ หรือสถานที่อื่นๆว่าใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร เครื่องดื่มในการประกอบอาหาร เครื่องดื่ม จากที่
ไหน อะไรบ้าง เพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย จานวน 10แห่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 มอบหมายเกษตรจังหวัด นารายละเอียด Application นครปฐมอาหารปลอดภัย มานาเสนอ
ให้ที่ประชุม จะได้เห็นภาพ และเข้าใจไปพร้อมๆกัน ผลการเข้าใช้ Application และสถานการณ์การใช้มุ้ง ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสานักงานเกษตรจังหวัด และนามาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
ผู้แทนบริษัท นาเสนอ การขั้นตอน รายละเอียด การเข้าใช้ Application นครปฐมอาหารปลอดภัย ทุกขั้นตอน พร้อมทั้ง
นาเสนอว่าน่าจะมีรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเข้าไปใช้ Application เพื่อให้
เกิดความคุ้มค่ากับโปรแกรมให้มากที่สุด
ประธำน 1.มอบหมายประชาสัมพันธ์จังหวัด ช่วยประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง Application นครปฐมอาหารปลอดภัย
เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคได้รับทราบ รายละเอียดข้อมูลใน Application ในวงกว้าง
2.มอบหมายส านั กงานเกษตรจั ง หวัด ไปดาเนินการ Application เพื่อให้ ประชาชน หรือชาวบ้านทั่ว ไป
สามารถสั่งซื้อผักอาหารปลอดภัยจาก Application นี้ เช่น การเข้าไปสแกน QR Code และสามารถสั่งซื้อผัก เองได้เลย
มติที่ประชุม รับทราบ

/3.3 มอบหมายเกษตรจังหวัด…
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3.3 มอบหมายเกษตรจังหวัดประสานไปยังโรงพยาบาล ในเรื่องยอดการรับผักจากเกษตรกร
อาจจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากขึ้น
ผู้แทนเกษตรจังหวัด การส่งผักเข้าสู่โรงพยาบาล มีข้อจากัดในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของทางราชการ ซึ่ง จากการดาเนินการตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในช่วงแรก ดาเนินการ จานวน 9
โรงพยาบาล ต่อมาได้มีการขยายผลไปสู่โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร โดยวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ผักปลอดสารพิษ) ผญ.สุธรรม ตาบลทุ่งขวาง อาเภอกาแพงแสน กลุ่มพืชผักปลอดภัยผู้ใหญ่
สุธรรม ตาบลทุ่งขวาง อาเภอกาแพงแสน ส่วนโครงการ 4 ร มีการประสานความร่วมมือเพิ่มเติม คือ โรงพยาบาลพุทธ
มณฑล และโรงพยาบาลนครปฐม มีการเจรจากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง หมู่ 1 ตาบลคลองโยง
อาเภอพุทธมณฑล เพื่อรับผักเพิ่มเติมให้มีความหลายหลายมากขึ้น อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ประธำน มอบหมายสาธารณสุขจังหวัด ประสานโรงพยาบาล ในการเพิ่มยอดการรับซื้อผักจากเกษตรกร เพราะเป็น
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 มอบฝ่ า ยเลขานุ ก าร ทบทวนค าสั่ ง คณะท างานฯ ทั้ ง 3 คณะ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น แบ่ ง หน้ า ที่
เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้ง 3 ด้าน เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว ข้อมูลอาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มปัญหาความ
ต้องการของกลุ่มแนวทางการพัฒนา แล้วนามานาเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า อย่างน้อย 5 กลุ่ม
ผู้แทนเกษตรจังหวัด นาเสนอข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์กาแพงแสน ดังนี้
ประวัติควำมเป็นมำ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์กาแพงแสน ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เริ่มต้นเป็นกลุ่มผู้ผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้กับชุมชนและผู้สนใจในการเพาะเห็ด เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
เพาะเห็ดแก่เกษตรกรผู้สนใจการเพาะเลี้ยงเห็ด และยึดอาชีพการผลิตดอกเห็ดเพื่อจาหน่ายอีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน นักศึกษาทั่วไป ที่สาคัญเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีงานทา
ในปี 2558 ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสนให้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ขึ้น เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ และการตลาด ยกระดับเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า และสร้างกิจกรรม สร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่
สมาชิกสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
กำรจัดตั้งกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการจัดตั้งเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2558 มาตรฐานผลผลิต ยังไม่มีมาตรฐานรับรอง
สถำนที่จัดตั้งกลุ่ม เลขที่ 52 หมู่ 5 ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประธำน
นายชลวิทย์ ชินฐิติโรจน์ มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม จานวน 8 คน มีสมาชิกทั้งหมด 14 คน
เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท
/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม...
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ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
1. การผลิตก้อนเชื้อเห็ด จาหน่าย เดือนละ 3,000 ก้อน ๆ ละ 8 บาท
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด
- เห็ดสามสหายในน้าใบเตย
จาหน่ายขวดละ 20 บาท
- เห็ดสามสหายในน้าอัญชัน
จาหน่ายขวดละ 20 บาท
- น้ากระชายน้าผึ้งมะนาว
จาหน่ายขวดละ 20 บาท
- กะหรี่พัฟไส้เห็ด 3 อย่าง
จาหน่ายขวดละ 20 บาท
3. ผลิตภัณฑ์ดอกเห็ดสด
จาหน่าย กิโลกรัมละ 50 บาท
กำรตลำดและกำรบริหำรธุรกิจ
1. ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าในรูปอุตสาหกรรม
2. ตลาดเกษตรกร ของสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
3. การออกบูธงานแสดงสินค้าของหน่วยงานภาคี ได้แก่สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ OTOP จังหวัดนครปฐม
7. จุดเด่นของกลุ่ม เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานแก่ภาครัฐและเอกชนด้านการเพาะเลี้ ยงเห็ดเพื่อการค้าและการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เห็ดมีวิทยากรที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญและแปลงเรียนรู้การเพาะเห็ด
8. จุดเด่นของผลผลิต
1. คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักอนามัย
2. มีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและคุณภาพได้มาตรฐาน
3. สินค้าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า ต้องเป็นสินค้าใหม่ สดเสมอ
9. หน่วยงำนให้กำรสนับสนุน ได้แก่
1. สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
3. สานักงานพัฒนาชุชนจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
4. สานักงานพาณิชย์จังหวัด
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาแพงแสน
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
7. องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน
กำรวิเครำะห์กลุ่มวิสำหกิจชุมชน (SWOT)
จุดแข็ง
1. มีวัตถุดิบบางชนิดสามารถหาได้ในท้องถิ่น
/2. ชุมชน…
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2. ชุมชนให้การยอมรับ
3. สมาชิกมีรายได้ที่แน่นอน
4. สมาชิกมีความรักสามัคคี เข้มแข็ง
5. มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี โปร่งใส เข้มแข็ง
6. มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
จุดอ่อน
1. การขนส่งสินค้ามีระยะไกล
2. อาคารบรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน
3. ผลผลิตดอกเห็ดยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน
4. บรรจุภัณฑ์ยังไม่ทันสมัย ขาดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
โอกำส
1. ภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุน
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
3. มีโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐ
อุปสรรค
1.มีการแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่
2.ผลิตภัณฑ์ต้องเก็บรักษาไว้ในที่มีอุณหภูมิต่าเท่านั้น
3.ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน
11. แผนกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
1. การพัฒนาอาคารบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน GMP
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน อย./มผช.
3. การพัฒนาวัตถุดิบ
เช่น ผลิตภัณฑ์ดอกเห็ดให้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP และอินทรีย์
4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย มีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
5.การประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ผ่านระบบออนไลน์ และ เฟซบุ๊ก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จัก
อย่างกว้างขวาง
ประธำน จากการวิ เ คราะห์ ก ารขั บ เคลื่ อ นผ่ า น 5 กระบวนการ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเพาะเห็ ด อิ น ทรีย์ ก าแพงแสน
ขอมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ด้ำนปัจจัยกำรผลิต -เกษตรจังหวัด สนับสนุนในเรื่องการจัดหาตู้เย็นหรือห้องเย็นเก็บผลผลิต เพื่อยืดอายุ
ด้ำนองค์ควำมรู้ -สาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนกลุ่มให้ได้รับมารฐาน อย.ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และอาคารการผลิต
-อุตสาหกรรมจังหวัด สนับสนุนให้กลุ่มมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
-เกษตรจังหวัด สนับสนุนให้กลุ่มได้รับการรับรองให้มีมาตรฐาน GAP
/ -พาณิชย์จังหวัด…
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-พาณิชย์จังหวัด สนับสนุนกลุ่มให้มีตลาดรองรับ
-พัฒนาการจังหวัด สนับสนุนกลุ่มในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
มติที่ประชุม รับทราบผู้
ผู้แทนพัฒนำกำรจังหวัด นาเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายด้านแปรรูป จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่
1. วิสำหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนำยั่งยืน หมู่ 1 ตำบลคลองจินดำ อำเภอสำมพรำน ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนายั่งยืน เกิดจากการรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนบ้านคลองจินดา หมู่ที่ 1 โดยร่วมกับ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามพราน จัดตั้งขึ้นจากโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ปี 2560 (กิจกรรมสาธิตอาชีพ) โดยนาผลไม้ที่ปลูกในชุมชน มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งต่อมาทางกลุ่มฯ
ได้นาผลิตภัณฑ์มาขึ้นทะเบียน OTOP เรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลกลุ่ม: ประธานชื่อ : นายสุชิน มาลัยทอง
จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2560กรรมการ 13 คน และสมาชิก 30 ครัวเรือน เงินทุนของกลุ่ม 15,000 บาท
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ : น้าฝรั่ง ,น้ามะขาม ,น้าลาไย,ฝรั่งหยี
ผลกำรดำเนินงำน
รายได้รวมของกลุ่มฯ : 15,000– 20,000 บาท / เดือนราคา (บาท) : น้าฝรั่ง ,น้ามะขาม ,น้าลาไย : 8 บาท / ขวด
จานวนการผลิต : 400 ขวด / เดือน
ช่องทางการจาหน่าย : บ.โอตานิจากัด ร้านค้าส่งในหมู่บ้าน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ : การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า , การขอมาตรฐานรับรองคุณภาพ,การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
จุดแข็ง (S) 1 วัตถุดิบมาจากชุมชนและมีคุณภาพดี
2 แรงงานในชุมชน ทาให้ชุมชนมีรายได้หมุนเวียน
3.ชุมชนให้ความร่วมมือมีความสามัคคี
จุดอ่อน (W) 1 ไม่มีความชานาญด้านการตลาด ขาดความรู้
2 การบริหารจัดการเรื่องระบบบัญชี
3 ขาดความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์
โอกาส (O) ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ให้การสนับสนุนทางด้านวัสดุ อุปกรณ์และวิชาการ
อุปสรรค (T) คู่แข่งทางการค้ามีมาก
สภาพปัญหาที่กลุ่มประสบอยู่ บรรจุภัณฑ์น้าผลไม้ ไม่สมบูรณ์ (ขวดเสียรูปทรง) / มีผลผลิต แต่ขาดตลาดรองรับ
ควำมต้องกำรพัฒนำ 5 กระบวนกำร
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสริม แต่คงความเป็นเอกลักษณ์เดิม
กำรตลำด ช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงพยาบาลสามพราน
กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อควำมยั่งยืน ต้องการแบรนด์สินค้าที่คงความเป็นเอกลักษณ์
/การบริหารจัดการ…
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กำรบริหำรจัดกำร 1.การบริหารจัดการกลุ่มฯ 2.การขอรับรองมาตรฐานกลุ่มฯ มชช.
ประธำน จากการวิเคราะห์การขับเคลื่อนผ่าน 5 กระบวนการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนายั่งยืน ขอมอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กำรสร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ อุ ต สาหกรรมจั ง หวัด สนั บ สนุ น การพั ฒ นารู ปแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ เสริม การขอรั บ รองมาตรฐาน
กลุ่มฯ ได้แก่ มผช.
กำรตลำด พาณิชย์จังหวัดสนับสนุนช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อควำมยั่งยืน ต้องการแบรนด์สินค้าที่คงความเป็นเอกลักษณ์
กำรบริหำรจัดกำร พัฒนาการจังหวัด การบริหารจัดการกลุ่มฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
2.วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จำกผักตบชวำ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป มีสมาชิกในกลุ่มฯได้เรียนรู้และทาผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ ปี 2534 กับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จากตาบล
ใกล้เคียง จึงมีความชานาญพอสมควร
ข้อมูลกลุ่ม: จัดตั้งกลุ่มเมื่อใด13 มิถุนายน 2560 กรรมการ 5 คน และสมาชิก 17 คน เงินทุนของกลุ่ม 1,700 บาท
หุ้นละ 100 บาท
ผลกำรดำเนินงำน ผลผลิตและรายได้ของกลุ่ม/สมาชิก รายได้หักเข้ากลุ่ม 2 % รายได้ต่อเดือน..85,000บาท ต่อปี
1,020,000 บาท การสนับสนุนช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม กศน. สถาบันการศึกษา
เกษตร สถาบันการศึกษา ฯลฯ
จุดแข็ง (S) 1 งานเปียที่แข็งแรง ก่อนทาผลิตภัณฑ์ 2.เป็นงานฝีมือที่ปราณีต 3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคี และให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี
จุดอ่อน (W) 1.ผลิต ผลิตภัณฑ์ไม่ทันต่อความต้องการของตลาด 2.วัตถุดิบ(ผักตบชวา)ไม่เพียงพอ กับการผลิต ผลิตภัณฑ์
โอกาส (O) มีหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุน
อุปสรรค (T) วัตถุดิบที่จะซื้อไม่เพียงพอ
สภาพปัญหาที่กลุ่มประสบอยู่ ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด วัตถุดิบไม่เพียงพอ คนทามีน้อยเพราะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทักษะ
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ความรู้เรือ่ งผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ
กำรตลำด 1.กาหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2.ความรู้เรื่องการพัฒนากลยุทธ์ ด้านการตลาดผ่าน
ระบบ on line
ประธำน จากการวิเคราะห์การขับเคลื่อนผ่าน 5 กระบวนการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ขอมอบหมายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
/การสร้างองค์ความรู้…
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กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ อุตสาหกรรมจังหวัด สนับสนุนการความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ
กำรตลำด พาณิชย์จังหวัดสนับสนุนกาหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2.ความรู้เรื่องการพัฒนากลยุทธ์
ด้านการตลาดผ่านระบบ on line
โดยภาพรวมมอบหมายพัฒนาชุมชนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายด้านแปรรูป
มติที่ประชุม รับทราบ
ผู้แทนท่องเที่ยวจังหวัด นาเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายด้านหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 2 ชุมชน ได้แก่
1.หมู่บ้ำนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนหัวอ่ำว หมู่ 5 ตำบลบำงช้ำง อำเภอสำมพรำน ดังนี้
ประวัติควำมเป็นมำ/จัดตั้งเมื่อ
ชุมชนบ้านหัวอ่าว ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีจานวนครัวเรือน ๑๘๕
ครัวเรือนประชากร จานวน ๗๑๑ คน ผู้สูงอายุ ๑๑๖ คน หมู่บ้านมีพื้นที่ ๙๗๕ ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
คณะกรรมการ มีการติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ โดยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และแกนนาชุมชน รางวัลที่
ได้รับ คือ รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น
เป็นสุข”
จัดตั้งเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (จดวิสาหกิจชุมชนปี 2558)
มาตรฐานที่ได้รับ...........IFOM ออแกนิคไทยแลนด์..................ปีที่ได้รับ.....2558...........3. ประธาน ชื่อ...........นางประหยัด ปานเจริญ................................................................
คณะกรรมการ........15......คน มีสมาชิก จานวน.......15........คน เงินทุนของกลุ่ม......200,000-......บาท
พื้นที่เพาะปลูก.......................200- ไร่.....................................................................................
ผลผลิตของกลุ่ม ได้แก่...........ฝรั่ง มะพร้าวน้าหอม มะม่วง ผักต่างๆ..............................................................
ราคาผลผลิต (ระบุ)...............ฝรั่งกิมจู 40/1 ก.ก. มะพร้าวน้าหอม 25/ลูก..............................
จานวนผลผลิต/วัน/เดือน/ปี................ตามฤดูกาล.........................................................................................
รายได้รวมต่อเดือนของกลุ่ม....80,000-.....บาท รายได้ต่อหัวของสมาชิก/เดือน........20,000-.....บาท
ช่องทางการตลาด/การจาหน่าย (ระบุสถานที่) ตลาดสุขใจ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว
โรงแรมสามพราน โรงเรียนปัญโญทัย พรีออร์เดอร์
4. จุดเด่นของกลุ่ม ..........เกษตรอินทรีย์...................................................
5. จุดเด่นของผลผลิต .....ไม่มีสารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผู้ผลิต................................................
6. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ระบุ)
6.1………………สนง.เกษตรจังหวัด…………………………..สนับสนุน.................มุ้งปลูกผัก......................
6.2……………สนง.พัฒนาที่ดิน..................………………..สนับสนุน......ปัจจัยการผลิตรักษาโรคแมลง...........
ฯลฯ
7. ปัญหา อุปสรรค...ผลผลิตไม่พอขาย.........
/8. แผนการดาเนินงาน...
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8. แผนการดาเนินงานของกลุ่ม เพิ่มพื้นที่การผลิต
9. ความต้องการของกลุ่มผ่าน 5 กระบวนงาน
9.1 การเข้าถึงปัจจัยการผลิต : ต้องการปัจจัยการผลิตเพิ่ม เช่น สมุนไพรต่างๆ ปุ๋ยคอก
9.2 การสร้างองค์ความรู้ : ต้องการขยายองค์ความรู้ที่มีเพื่อเพิ่มผู้ผลิตให้มากขึ้น
9.3 การตลาด : ใช้ตลาดนาการผลิต และกาหนดราคาสินค้าเอง
9.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน : เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้
9.5 การบริหารจัดการ : โดยคณะกรรมการและประธาน
ประธำน ชุมชนบ้านหัวอ่าว ยังขาดความโดดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่มีกิจกรรมที่น่าสนใจ มอบท่องเที่ยวจังหวัด
หาเสน่ห์ ของบ้านหัวอ่าว เน้นกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. หมู่บ้ำนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนดอนแฉลบ หมู่ 4 ตำบลท่ำม่วง อำเภอกำแพงแสน ดังนี้
ประวัติความเป็นมา/จัดตั้งเมื่อ
ท่องเที่ยวนากุ้งห้วยม่วง เริ่มดาเนินการในปลายปี 2560 โดยต่อยอดผลการดาเนินโครงการตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่ มพระบารมี เพื่อการพัฒ นาการเกษตรอย่างยั่งยืน (9101) จนได้รับการตัดสิ น ชนะเลิ ศที่1 ของประเทศ
ด้านประมง และต่อมาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตาบลห้วยม่วง ได้ไปศึกษาดูงานที่ส่วนราชการเป็นผู้
นาไปศึกษาดูงานที่บ้านนาตั้นจั่น จังหวัดสุโขทัย เมื่อกลับมาสมาชิกได้มีการร่วมกันประชุมกับประชาชน และหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็น แหล่ งท่องเที่ยวโดยการจัดทาเส้ นทางการท่องเที่ยง ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมผสมผสานเข้ากับกิจกรรมด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายในพื้นที่ตาบลห้วยม่วง คือ วัดห้วยม่วง วิถีชีวิต
ลาวญวน และลาวคั่ง ลาวโซ่ง ไท และจีน การทอผ้าโบราณ การทานา การปลูกผักผักอินทรีย์ การทาเกษตรทฤษฎีใหม่
การทาสวนกล้วย การเลี้ยงกุ้ง และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้มา
เยื อ นได้ เ รี ย นรู้ สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ บอกเล่ า เรื่ อ งราวความเป็ น “ชุ ม ชนห้ ว ยม่ ว ง” “บ้ า นดอนแฉลบ”
รำงวัลชนะเลิศที่ 1 ของประเทศด้านประมง เรื่อง การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (9101)
ประธาน ชื่อ...........นายศุภักษร มีคลองแบ่ง................................................................
คณะกรรมการ........15..........คน มีสมาชิก จานวน.......15........คน เงินทุนของกลุ่ม......30..........บาท
พื้นที่เพาะปลูก.......................9000- ไร่.....................................................................................
ผลผลิตของกลุ่ม ได้แก่...........กุ้ง.....กะปิ ปลาแดดเดียว หมวกสาน..............................................................
ราคาผลผลิต (ระบุ)...............สินค้าประมง ตามฤดูกาล..................................................................................
จานวนผลผลิต/วัน/เดือน/ปี................ตามฤดูกาล.........................................................................................
รายได้รวมต่อเดือนของกลุ่ม............................บาท รายได้ต่อหัวของสมาชิก/เดือน........30,000-.....บาท
ช่องทางการตลาด/การจาหน่าย (ระบุสถานที่)...........ขายส่ง ตลาดชุมชน ฯลฯ...............................
จุดเด่นของกลุ่ม ..........สินค้าประมง...................................................
จุดเด่นของผลผลิต .....สด สะอาด ปลอดภัย............................................................................
ปัญหา อุปสรรค...ในชุมชุมยังขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน.........
/แผนการดาเนินงานของกลุ่ม ..
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แผนการดาเนินงานของกลุ่ม
ศึกษา เรียนรู้ โดยการจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยง ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมผสมผสานเข้ากับ
กิจกรรมด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายในพื้นที่ตาบลห้วยม่วง คือ วัดห้วยม่วง วิถีชีวิตลาวญวน และลาวคั่ง ลาวโซ่ง
ไท และจีน การทอผ้าโบราณ การทานา การปลูกผักผัก อินทรีย์ การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ การทาสวนกล้วย การเลี้ยงกุ้ง
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้เรียนรู้ สัมผัส วิถีชีวิต
ที่เป็นเอกลักษณ์ บอกเล่าเรื่องราวความเป็น “ชุมชนห้วยม่วง” “บ้านดอนแฉลบ”
ควำมต้องกำรของกลุ่มผ่ำน 5 กระบวนงำน
กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต การสร้างสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ต้องการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
กำรตลำด พัฒนาจุดแสดงสินค้าชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม
และซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อควำมยั่งยืน พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชน/สร้างนักเล่าเรื่องชุมชน
กำรบริหำรจัดกำร โดยคณะกรรมการ
ผู้แทนมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ชุมชนบ้านดอนแฉลบมีเสน่ห์ที่โดดเด่น คือ วิถีวัฒนธรรมลาวครั่ง แหล่งผลิตกุ้งน้า
จืดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด คือ กุ้งก้ามกรามและกุ้งขาว กิจกรรมเหมาะสาหรับเวลาตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรม
เช่นการจับกุ้ง การกินกุ้ง การปั่นจักรยาน รอบชุมชน วัฒนธรรมลาวครั่ง ผ้าไทยญวน
ประธำน มอบท่องเที่ยวจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สร้าง Gimmick การท่องเที่ยวบ้านดอนแฉลบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเพื่อทรำบ
4.1 แจ้งคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 1732/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
ผู้แทนพัฒนำกำรจังหวัด เมื่อครั้งการประชุมฯที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประธานมอบฝ่ายเลขานุการ
ทบทวนคาสั่งคณะทางานฯ ทั้ง 3 คณะ ให้เป็นปัจจุบัน แบ่งหน้าที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้ง 3 ด้าน เกษตร แปรรูป
ท่องเที่ยว ฝ่ายเลขฯจึงขอแจ้งคาสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 1732/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้ง 3 คณะ ตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 สรุปรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ (กำรประสำน
โครงกำรโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย)
ผู้แทนพัฒนำกำรจังหวัด ฝ่ายเลขานุการ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้สรุปผลการรายงานผลความก้าวหน้า
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เรื่อง การประสานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ทั้ง 9 โรงพยาบาล
ที่ร่วมโครงการ ซึ่งรายงานผลส่งให้ส่วนกลาง ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ทุกวันที่ 20 ของเดือน โดยประสานข้อมูล
/จากสานักงานเกษตรจังหวัด…

13

จากสานักงานเกษตรจังหวัด ข้อมูล ณ 18 สิงหาคม 2563 มียอดการรับซื้อประจาเดือน กรกฎาคม 2563 จานวน
2,840 กิโลกรัม เป็นเงิน จานวน 120,002 บาท และมียอดสะสม จานวน 190,021 กิโลกรัม ยอดเงินสะสม
จานวน 8,205,367 บาท (ตั้งแต่เมษายน 2560 – กรกฎาคม 2563)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประชำรัฐรัฐสำมัคคีนครปฐม (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ไม่มีผู้แทนเข้าประชุม
4.4 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะทำงำน 12 คณะ
คณะทำงำน D1 D2 และ D5 นาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
กระบวนกำร : กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
1.เป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดนครปฐม ปี 2563 การส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มแปรรูป จานวน 10 กลุ่ม ดังนี้
1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนายั่งยืน 20/2 ม.1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน 08-7406-9293 (นายสุชิน มาลัยทอง)
- ได้รับการรับรอง มผช.น้ามะขาม, น้าดอกอัญชัน, ผักและผลไม้หยี
(ฝรั่งหยี), ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยน้าว้าทอดกรอบ รสหวาน)
2) กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม29 ม.4 ต.บางเลน อ.บางเลน 09-5824-8632 (นางเงิน ศิริพิศ)
- ได้รับการรับรอง มผช.ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูปบ้านดอนทอง 88/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
08-7400-2667 (นางวันดี ไพรรักษ์บุญ)
- ได้รับการรับรอง มผช.ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหอมทองทอดกรอบ รสเนย และขนุนทอดกรอบ)
4) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตาบลสระพัฒนา 107 ม.9 ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน 08-9699-4624
(นางกมลวัน จันทร์พยอม)
- เคยได้รับการรับรอง มผช.ข้าวเกรียบ ปัจจุบันผู้ผลิตไม่ประสงค์ขอการรับรอง มผช.
5) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 34 ม.4 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี 08-6993-1517 (นางสาวสุนันท์ ศรนุวัตร)
- ได้รับการรับรอง มผช.ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
6) กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านรางโพธิ์ 82 ม.7 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม 08-1818-9559 (นางอาริยา อาจจ้อย)
- ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ศาลพระภูมิ, กล้วยน้าว้าทอดกรอบ และน้าพริกแกง ปัจจุบันศาลพระภูมิผลิตเรื่อยๆ ตามคาสั่งผลิต
ของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่วนกล้วยน้าว้าทอดกรอบและน้าพริกแกง จาหน่ายในชุมชนและตามคาสั่งผลิตเล็กน้อย
ปัจจุบันได้หยุดผลิตชั่วคราว เนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID-19, ผลิตภัณฑ์ยังไม่มี อย.
/7) กลุ่มแปรรูปปลาส้ม…
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7) กลุ่มแปรรูปปลาส้ม/ปลานิลแดดเดียว (บ้านคลองเขื่อนขันธ์) 21/1 ม.7 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน 08-71548474 (นางนิตยา แสนคาน) - ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ปลาส้ม ปลานิลแดดเดียว และขนมหลุ่ม
ปัจจุบันปลาส้มและปลานิลแดดเดียว จะผลิต 2 ครั้ง/เดือน ครั้งละประมาณ 20-30 กก., ส่วนขนมหลุ่ม จะผลิต 1 ครั้ง/
อาทิตย์ ครั้งละประมาณ 60 กล่อง (เล็ก, ใหญ่), ช่องทางการจาหน่ายทาง Facebook, เพจ, ผลิตภัณฑ์ยังไม่มี อย.
8) กลุ่ม Modern fruit 76 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 08-9768-4777 (นางจีระนันท์ ผิวขาว)
- ผลิตภัณฑ์หลัก คือ กล้วยน้าว้าผงชงดื่ม ปัจจุบันได้หยุดผลิตชั่วคราวตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากกล้วย
น้าว้าราคาค่อนข้างสูง, ผลิตภัณฑ์ยังไม่มี อย.
9) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ (บ้านดอนทราย) 52 ม.9 ต.สระกะเทียม อ.เมือง 08-1384-7209 (นายจุฬา สิงห์ลอ)
- ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผ้าทอลายขัด (ผ้าพื้น), ผ้าทอลายแตงโม, กระเป๋าผ้า และที่ใส่แก้วน้าเยติจากผ้า ช่องทางการ
จ าหน่ ายค่อนข้า งแคบ ส่ ว นใหญ่จ ะออกร้ า นจาหน่า ยของหน่ว ยงานราชการ เช่น สนง.พัฒ นาชุมชนจังหวัด , สนง.
วัฒนธรรมจังหวัด และผลิตตามคาสั่งผลิตเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมาตรฐานรับรอง สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดได้ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ผลิตยื่นคาขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อผลักดันให้สินค้ามีคุณภาพและเข้าสู่ระบบ
รับรองมาตรฐานสินค้า โดยจะเปิดรับคาขอใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ตาบลห้วยพระ 46/1 ม.4 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม 08-6128-5000 (นางสาวสุพา
มาตย์ สุริยวงษ์) - ผลิตภัณฑ์หลัก คือ กุนเชียงหมู, กุนเชียงกล้วย, หมูยอ, หมูแดดเดียว, ไส้อั่ว, แหนมกระดูกอ่อน และ
ซี่โครงหมูหมัก ปัจจุบันออกร้านจาหน่าย ณ ธกส.อาเภอตูม เดือนละ 1 ครั้ง , ออกร้านของหน่วยงานราชการในจังหวัด
และผลิตส่งให้กับ หจก. น้าพริกแม่ศรี (เฉพาะกุนเชียงหมู) ผลิตภัณฑ์มี อย. รับรองแล้ว สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตยื่นคาขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อผลักดันให้สินค้ามีคุณภาพและเข้าสู่
ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า โดยจะเปิดรับคาขอใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดนครปฐม เข้าสู่ตลาดออนไลน์
 วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและยกระดับสินค้าของผู้ประกอบการชุมชนสู่
ตลาดการค้าออนไลน์
2. จัดทาสื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและนาสินค้าเข้าสู่ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 กลุ่มเป้าหมาย : ด้านเกษตร คือ วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม
: ด้านแปรรูป คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนายั่งยืน
: ด้านท่องเที่ยวชุมชน คือ ชุมชนบ้านใต้วัด, ชุมชนตลาดน้าลาพญา,ชุมชนบ้านหัวอ่าว, ชุมชนบ้าน
ดอนแฉลบ
 กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ :
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน)
2. นายเอกณัฏฐ์ คูเจริญชัยมานที (มานะออร์คิด)
3. กลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม
/4. นางรัชดา …
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4. นางรัชดา ศิริมาศเกษม (Navio by rachada)
ผลการดาเนินงาน
สร้างตัวตนบนออนไลน์ โดยการปักหมุดข้อมูลของสถานประกอบการบนแผนที่ Google Map
ลงพื้นที่ให้คาปรึกษา แนะนา และให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การเสนอขายสินค้าหรือบริการผ่าน
page facebook และการสร้าง page ให้กับผู้ประกอบการชุมชน
จัดทาข้อมูลสินค้าเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ผ่าน https://khongdeeti1.com
จัดทานามบัตรดิจิทัล
จัดทาคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเพจเน็ตอาสา
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน D3 (ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดนครปฐม)
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ดาเนินการสารวจข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาความต้องการ
ของหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหัวอ่าว ม.5 ตาบลบางช่าง อ.สามพราน และชุมชน
บ้านดอนแฉลบ ม.4 ต.ห้วยม่วง อ.กาแพงแสน ตามที่ได้รายงานที่ประชุมแล้ว นั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน D4 การส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจการบริการ นาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ดาเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายสาน
พลังประชารัฐ คือ กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ
1.1 กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ดาเนิน
กิจกรรมจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณตลาดน้าวัดลาพญา ตาบลลาพญา อาเภอบางเลน ซึ่งเป็นหนึ่ง ใน
เป้าหมายการส่งเสริมของคณะทางานฯ และมีผู้ประกอบการกลุ่ มเป้าหมายที่เข้าร่วมการจาหน่ายสินค้าภายในงาน
จ านวน 1 ราย คื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนอาชี พ ผลไม้ ส ดและผลผลิ ต การเกษตรแปรรู ป บ้ า นดอนทอง (กล้ ว ยเพลิ น )
ตาบลดอนทอง อาเภอสามพราน
1.2 กลุ่มกากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า กาหนดจัดงานกระจายผลผลิตลาไย จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลาพูน
และจังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 9 ตัน มูลค่า
มากกว่า 300,000 บาท โดยใช้พื้นที่บริเวณ ตลาดน้าวัดลาพญา ซึ่งเป็นตลาดต้องชมในความส่งเสริมของกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ คสป.
ในการจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563
1.3 สานักงานพาณิชย์จังหวัด ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
รับลาไย พันธุ์ฮงฮวย จากเกษตรกรจังหวัดเชียงราย จานวน 9 ตัน เพื่อแก้ไขปัญหาลาไยล้นตลาด
มติที่ประชุม รับทราบ
/คณะทำงำน D6…
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คณะท ำงำน D6 กำรพั ฒ นำเกษตรกรสมั ย ใหม่ (เกษตรจั ง หวั ด นครปฐม) น ำเสนอผลกำรด ำเนิ น งำน ดั ง นี้
สานักงานเกษตรจังหวัด ได้มีการสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร ได้แก่
การพัฒนาและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร
กระบวนกำร การตลาด
สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมร่วมกับ TOP ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
Smart Framer เพื่อเปิดตลาดเกษตรกร โดยให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการตลาดจริงใจกับ TOP ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
นาสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน GAP หรือ อินทรีย์ สถานที่จาหน่าย ได้แก่ TOP สาขาห้างเซ็นทรัล เวสเกต เซ็นทรัล เวิลด์
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลศาลายา นอกจากนี้ สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม นาวิสาหกิจชุมชนและเกษตรแปลง
ใหญ่ ออกบูธ แสดงสินค้าและจาหน่ายสินค้าเกษตร เช่น ห้างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทางาน E1 คณะทางานการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ไม่มีผู้แทนเข้าประชุม
คณะทางาน E2 คณะทางานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
ไม่มีผู้แทนเข้าประชุม
คณะทางาน E3 (พัฒนาการจังหวัด) คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐและกลไกภาครัฐ (E3)
เสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.ประสานและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการจัดแสดงชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP “นวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั่วไทย รวมไว้ใน ที่เดียว” ในวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่
1.หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านศาลาดิน มีรายได้ จานวน 748,733 บาท
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูปบ้านดอนทอง
มีรายได้ จานวน 396,300 บาท
2.วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สนับสนุนกิจกรรม“เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล นครปฐม” ตามโครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง. จากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) “เกษตรทฤษฎีใหม่” สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งนิยามว่า การบริหารที่ดิน
ของตนเองเพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โคก คือ พื้นที่สร้างที่อยู่อาศัย และปลูกพืชใต้ดินไว้กินหัวไปจนถึงพืชยืนต้น
ไว้กินผล หนองให้เป็นแหล่งน้า นา ปลูกข้าวไว้กิน ทั้ง โคก หนอง นา ปลูกทาไว้กิน กินเหลือ ก็แบ่ง แบ่งแล้วยังเหลือ
ก็ขาย สร้างรายได้ให้ครัวเรือน ก่อเกิดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
ม. 1 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 3.
/คณะทางาน...
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3.คณะทางานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านแปรรูป (SME/OTOP) จัดเก็บข้อมูล สารวจปัญหา ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่
1. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนายั่งยืน(ผลไม้แปรรูป น้าผลไม้ ) ม.1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ม.4 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี (กระเป๋าจักสานผักตบชวา)
4.วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นาบริษัทฯเพื่อเก็บข้อมูลการ
ผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ OTOP นวั ต วิ ถี กิ จ กรรมสนั บสนุ นการจัด ท าโปรแกรมการท่อ งเที่ ยวโดยชุม ชนบริการ
นักท่องเที่ยว จานวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่
1.หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านใต้วัด หมู่ 6 ต.ยายชา อาเภอสามพราน
(หมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ )
2. หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ 4 ต.บางพระ อาเภอนครชัยศรี
5.วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้สัมภาษณ์ รายการ "นั่นไง
ใช่เลย" แนะนา ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม โดยมีทีมงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นาทีมงานลงพื้นที่มาถ่ายทารายการ ณ สถานที่ต่างๆ เช่น แหล่งอาหารถิ่นของจังหวัด(ร้านหมูย่างผู้ใหญ่มุ่ย) อ.เมือง
หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านใต้วัด (หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี) หมู่ 6 ตาบลยายชา อาเภอสามพราน และ Memory
House จุดเช็คอินร้านกาแฟและแหล่งถ่ายรูป อ.สามพราน โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
(ททบ.5) ทุกวันอังคาร เวลา16.30-17.00น.
6..สนั บ สนุ น กลุ่ มเป้ าหมายการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปรับ/เปลี่ ยน/เพิ่มช่องทางการจาหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู่ ต ลาด Online จากสถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID 19) จึ ง สนั บ สนุ น ให้
กลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนรูปแบบ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค ลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Webside Otop Today/Facebook/ไลฟ์สด
KHON THOM OTOP SHOP (ทุ ก วั น จั น ทร์ พุ ธ ศุ ก ร์ เวลา 11.00 น.)ซึ่ ง สามารถท าให้ ก ลุ่ ม ฯมี ร ายได้ ได้ รั บ
ผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสถานการณ์ดังกล่าว
7.ประสาน/สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้วยการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายเพิ่ม
ช่องทางการจาหน่าย ณ สถานที่ต่างๆทั้งภาคราชการและเอกชน ทาให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น
8.ติดตามสนับสนุนและประสานการดาเนินงาน ตามโครงการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (4 ร) (โรงพยาบาล
โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) แก่กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ทั้ง 13 กลุ่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทางาน E4 อัยการจังหวัด ไม่มีผู้แทนเข้าประชุม
คณะทางาน E5 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
รายงานผลโครงการพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านการสร้างรายการทีวีชุมชนออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
การขายสินค้าและสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในอนาคต พื้นที่ดาเนินการ คือ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
/บ้านดอนแฉลบ...
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บ้านดอนแฉลบ หมู่ 4 ตาบลห้วยม่วง อาเภอกาแพงแสน กิจกรรม คือ อบรมเรื่อง กระบวนการขายของออนไลน์
การสร้างช่องทางต่างๆ ในการเข้าถึงสื่อ วันที่ 19-21 มิถุนายน และ 27-28 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม และชุมชนดอนแฉลบ ตาบลห้วยม่วง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ออกอากาศทีวีชุมชนออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 จัดทัวร์นาร่อง และกินกุ้งหน้าบ่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สนับสนุนการสร้างเพจ
บ้านห้วยม่วง ชุมชนวิถีชีวิตคนเลี้ยงกุ้ง โดยมีคนสนใจมากพอสมควร ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม-22 สิงหาคม
2563 มีจานวนคนที่เข้าถึง จานวน 106,238 คน คิดเป็นร้อยละ 4 การมีส่วนร่วมกับเพจ จานวน 17,778 คน
คิดเป็นร้อยละ 45 และผู้กดถูกใจเพจ จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 5
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง หมู่ 1 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
นาเสนอผลการดาเนินงานของกลุ่มฯ พร้อมนาเยี่ยมชมกิจการฯ (เอกสำร 6)
นางสมทรง ม่วงพารา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พุทธมณฑล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
มีคณะกรรมการจานวน 10 คนสมาชิกจานวน 20 คน พื้นที่เพาะปลูกควรทั้งสิ้น 50 ไร่ โดยแยกออกมาจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง เป้าหมาย คือ ผลิตผักอินทรีย์ อย่างแท้จริง มีเครือข่าย คือกลุ่มเกษตร
อินทรีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ความต้องการ คือ มีความประสงค์ ได้รับมาตรฐาน GMP โรงคัดแยก ผลผลิ ตของกลุ่ม
ได้แก่ พืชผักอินทรีย์หมุนเวียนในแต่ละฤดูกาล การผลิตตามออเดอร์ที่ตลาดต้องการ ช่องทางการจาหน่าย ได้แก่
แม็กซ์แวลู Top ตั้งฮั่วเส็ง บริษัทเอ็นพี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จุดเด่นของกลุ่ม ได้แก่ ผลิตผักอินทรีย์และ
มีช่องทางการตลาดที่ชัดเจน
แผนกำรดำเนินงำนของกลุ่ม คือ ในเรื่องของการผลิตเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ดาเนินงานในเรื่อง
ปรับปรุงโรงคัดแยกเพื่อเข้าสู่ระบบการรองรับมาตรฐาน GMP
ประธำน มอบสาธารณสุขจังหวัด เป็นที่ปรึกษา ดูแลในเรื่องของ โรงคัดแยก เข้าสู่มาตรฐาน GMP
มอบเกษตรจังหวัดสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น พลาสติกคลุมดิน การกาจัดวัชพืช
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 แจ้งแผนกำรกำรประชุมกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำกลไกกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก และ
ประชำรั ฐ ระดั บจั งหวัด ครั้ งที่ 6/2563 ในวัน ที่ 16 กัน ยำน 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุ ม
ชำลีมงคลอำสน์ ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ไม่มี
ปิดประชุม เวลา 14.40 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม สุวรรณา พลเพชร
ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม อิสรนันท์ ทรงเนติเชาวชิต
(นางสุวรรณา พลเพชร)
(นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต)
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
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