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สำเนำรำยงำนกำรประชุม
กำรประชุมกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำกลไกกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ ระดับจังหวัด
(ประชุมคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด คสป.)
ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 16 กันยำยน 2563 เวลำ 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชำลีมงคลอำสน์ ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม
ผู้มำประชุม
1 นายสุพจน์ ยศสิงห์คา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
2 นายจรูญ บุญฤทธิ์
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
3 นายสุชาติ บุญอาไพ
(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
4 นายอานนท์ มุ่งลิ้ม
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
5 นายภานุวัฒน์ ทุ่งสง
(แทน) พาณิชย์จังหวัดนครปฐม
6 นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
7 นางสาวโยธิตา ชูเชิด
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
8 นางลินดา ภูถุ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด
9 นางมารศรี เหล่าบุญชัย
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
10 นายเกื้อกูล มิลลิกาพิพัฒน์
(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
11 นายประมวล ง้วนพริ้ง
(แทน) เกษตรจังหวัดนครปฐม
12 นางรัตนาวดี จูละยานนท์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
13 นายสืบสกุล ศรีเบ็ญรัตน์
(แทน) ผู้จัดการ ธกส.จ.นฐ.
14 นายคารณ อ้นอินทร์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
15 นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
16 นายสุชาติ ฟักเปี่ยม
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
17 นางสาวศิริวรรณ สถิตพงศ์ชัย
ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนครปฐม
18 นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ
19 นายมณเฑียร สอดเนื่อง
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม
20 นายสันติกานต์ พลชัย
(แทน) นายอาเภอเมืองนครปฐม
21 นายประถาส สินทับทอง
(แทน) นายอาเภอนครชัยศรี
22 นางสุพัตรา โพธิสุข
(แทน) นายอาเภอบางเลน
23 นางสาวพิตะวัน ใจดี
(แทน) นายอาเภอกาแพงแสน
24 นายจรุง นาคแก้ว
(แทน) นายอาเภอดอนตูม
25 นายปัญญา จริยะเมธี
(แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม
26 นายชัยณัฎฐ์ กัญจนศิริภักดิ์
(แทน) ประธานบริษัทประชารัฐฯ
27 นางสุวรรณา พลเพชร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
/ผู้ไม่มาประชุม...
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ผู้ไม่มำประชุม
1 นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ติดราชการ
2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม
4 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
5 ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครปฐม
6 อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
7 นายเสถียร พุ่มปรีชา
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
8 นายสัมฤทธิ์ คิมนารักษ์
ประธานนาแปลงใหญ่ข้าวบางปลา
9 นายอรุษ นวราช
หัวหน้าโครงการสามพรานโมเดล
10 นายณรงค์ ลุยจันทร์
ที่ปรึกษาบริษัทเซนต์บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จากัด
11 นายธานินทร์ เทพสุรินทร์
ผู้จัดการตลาดน้าทุ่งบัวแดง
12 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
13 ผู้แทนส้มโอส่งออกอาเภอสามพราน
14 นายอาเภอสามพราน
15 นายอาเภอพุทธมณฑล
ผู้เข้ำร่วมประชุม
1 นายอภิชาติ สวนประเสริฐ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
2 นางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ
นักวิชาการอุตสาหกรรม
3 นายมโณ บุญวรรโณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เริ่มประชุม เวลำ 10.00 น
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ
นำยสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม ประธำนกำรประชุม
กล่าวสวัสดี ทักทาย ผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการ มอบฝ่าย
เลขาฯ ถอดบทเรียน สรุปผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจัง หวัดนครปฐม ในรอบปีที่ผ่านมา
ว่าเราได้มีการสนับสนุนอะไรไปที่กลุ่มเป้าหมายบ้าง กลุ่มได้ประโยชน์อย่างไร กลุ่มต้องการได้รับการสนับสนุนอะไรบ้าง
โดยเน้น 5 กระบวนการ กลุ่มมีปัญหา-อุปสรรคอย่างไร และให้ตัดกลุ่มเป้าหมายที่เข้มแข็งสามารถช่วยเหลื อตนเองได้
ให้ ตัดออก พร้ อมคัดเลื อกกลุ่ มเป้ าหมายใหม่ และควรมีการตั้งคณะทางานประจา กลุ่ มเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
แล้วนาผลมานาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไปวันนี้เป็นการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐระดับจังหวัด (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด คสป.)
ครั้ งที่ 5/2563 ซึ่งการประชุม ในวัน นี้ เป็ น การลงพื้นที่กลุ่ มเป้าหมาย ถือว่าเป็นโอกาสดี ที่คณะกรรมการจะได้เห็ น
สภาพความเป็นจริงของพื้นที่ เห็นการดาเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2…
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ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
เลขำนุกำร รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด (คสป.)
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 มอบหมำยท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด หำข้ อ มู ล สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ ำ งๆ ของจั ง หวั ด นครปฐม เช่ น
ร้อยร้าน อาหารอร่อย ร้านกาแฟชิวๆ หรือสถานที่อื่นๆ ว่าใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร เครื่องดื่มจากที่ไหน อะไรบ้าง
เพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย จานวน 0 แห่ง
-ไม่มีผู้แทนท่องเที่ยวจังหวัดเข้าประชุมประธำน มอบฝ่ายเลขาประสานท่องเที่ยวจังหวัดนาเสนอในการประชุมครั้ง ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 มอบหมำยประชำสัมพันธ์จังหวัด ช่วยประชำสัมพันธ์ กำรเข้ำถึง Application นครปฐมอำหำร
ปลอดภัยเพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคได้รับทรำบ รำยละเอียดข้อมูลใน Application ในวงกว้ำง
ผู้แทนประชำสัมพัน ธ์ จั งหวัด การเข้าถึง Application นครปฐมอาหารปลอดภัย เพื่อให้ กลุ่ มผู้ บริโ ภคได้รับทราบและ
รายละเอียดข้อมูลใน Application ในวงกว้าง นั้น จะต้องมีข้อมูลและรายละเอียดมากๆ ขณะนี้กาลังปรึกษากับสานักงาน
เกษตรจั งหวัด และบริ ษัทฯ ถ้าได้ข้อมูล ครบถ้ว นแล้ ว ส านักงานประชาสั ม พันธ์จั งหวั ดจะดาเนิน การจั ด ทาคลิ ป วี ดี โ อ
เพื่อประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นแก่ประชาชนทั่วไป ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 มอบหมำยสำนักงำนเกษตรจังหวัด ไปดำเนินกำร Application เพื่อให้ประชำชน หรือชำวบ้ำน
ทั่วไปสำมำรถสั่งซื้อผักอำหำรปลอดภัยจำก Applicationนี้ เช่น การเข้าไปสแกน QR Code และสามารถสั่งซื้อผักเองได้
ผู้แทนเกษตรจังหวัด บริษัทฯกาลังดาเนินการปรับปรุง ถ้าเรียบร้อยจะประสานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อให้ประชาชน
ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเพราะ Application ปัจจุบันนั้นเข้าดูยากบริษัทกาลังปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้มากขึ้น
ประธำน ทาอย่างไรให้เข้าใจง่ายในการเข้าใช้ Application เกษตรดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 มอบหมำยเกษตรจังหวัด ประสำนไปยังโรงพยำบำล ในเรื่องยอดกำรรับผักจำกเกษตรกร
อำจจะสำมำรถช่วยเหลือเกษตรกรได้มำกขึ้น
ผู้แทนเกษตรจังหวัด การดาเนินการตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดนครปฐมดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2560
สาหรับปี 2563 ก็จะมีการประสานงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
ซึ่งจะส่งผักให้กับโรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลพุทธมณฑล ณ ขณะนี้รอ Order จากโรงพยาบาล และจะดาเนินการ
ต่อไป
ประธำน มอบหมายบริษัทประชารัฐฯ ประสานเกษตรกรช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มยอดการส่งผัก
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 3.5 มอบหมายสาธารณสุขจังหวัด…
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3.5 มอบหมำยสำธำรณสุขจังหวัด ประสำนโรงพยำบำล ในกำรเพิ่มยอดกำรรับซื้อผัก จำกเกษตรกร
เพรำะเป็นนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้แทนสำธำรณสุขจั งหวัด การดาเนิ น การตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยได้ดาเนินการมาตั้งแต่ ปี 2561
ณ ขณะนี้ ก็ ด าเนิ น การอยู่ ส่ ว นการกระตุ้ น ยอดสั่ ง ซื้ อ มี ข้ อ จ ากั ด เช่ น บางโรงพยาบาลเป็ น โรงพยาบาลขนาดเล็ ก
จะมียอดรับซื้อผักค่อนข้างน้อย
ผู้แทนเกษตรจังหวัด บางโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีจานวนเตียงน้อย เช่น โรงพยาบาลนครชัยศรี คนไข้น้อย
ปริ ม าณการรั บ ซื้ อ ผั ก จึ ง ไม่ ม าก โรงพยาบาลสามพรานรั บ ซื้ อ ข้ า วหอมมะลิ ข้ า ว กข. 43 จากกลุ่ ม แปลงใหญ่ ข้ า ว
ของคุณประกิต ซึ่งจะส่งให้โรงพยาบาลสามพรานอย่างต่อเนื่อง
ประธำน โรงพยาบาลอื่นยังพอรับซื้อข้าวเพิ่มได้อีกหรือไม่
ผู้แทนเกษตรจังหวัด กลุ่มข้าวมีอีก แต่ไม่ได้เป็นเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด
ประธำน ช่วยกันขับเคลื่อน และสนับสนุน เพราะเกษตรกรมีรายได้ ผู้ป่วยได้บริโภคอาหารปลอดภัย มีประโยชน์ต่อร่างกาย
พัฒนำกำรจังหวัด (นายจรูญฯ) ผู้ว่าราชการจังหวัด มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครปฐม จึงมอบหมายสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดในการดาเนินการ ในการนี้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ประสานกับเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 มอบหมำยคณะทำงำนฯ ทั้ง 3 คณะ (ด้ำ นเกษตร ด้ำ นแปรรู ป และด้ำ นท่องเที่ยวโดยชุม ชน)
รวบรวมข้อมูลพื้นฐำน ทั้ง 3 ข้อมูลอาทิ เช่น ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม ปัญหาความต้องการของกลุ่มแนวทางการพัฒนา
แล้วนามานาเสนอในที่ประชุม
ผู้แทนเกษตรจังหวัด นาเสนอข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายด้านเกษตร
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนห้วยผักชี หมู 12 ตำบลทุ่งลูกนำ อำเภอกำแพงแสน
ประวัติควำมเป็นมำ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยผักชี เดิมเป็นเกษตรกรที่มีการปลูกพืชผักทั่วไป และมีการใช้สารเคมี
ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูง ประกอบกับการใช้สารเคมี มีผลต่อสุขภาพของเกษตรกร และสิ่งแวดล้ม ต่อมาสานักงานเกษตรอาเภอ
กาแพงแสน สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผัก
ในระบบอิน ทรี ย์ วัตถุป ระสงค์ เพี่อพัฒ นาผลผลิ ตสิ นค้าเกษตรให้ มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
แก่ผู้บริโภค และทาให้สุขภาพร่างกายของเกษตรกรผู้ผลิตแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต
ผลผลิตสินค้าเกษตรได้การรับรองมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค จึงมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์
บ้าน
ห้วยผักชีขึ้น ในปี 2557
จำนวนสมำชิก 20 คน พื้นที่ปลูก 6 ไร่ โดยมี นายสายันต์ จันทรา เป็นประธานกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
0) การผลิตพืชผักอินทรีย์ จานวน 6 ราย พื้นที่ 0 ไร่
2) การผลิตพืชผักปลอดภัย จานวน 04 ราย พื้นที่ 5 ไร่
/การตลาดและบริหารธุรกิจ…
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กำรตลำดและบริหำรธุรกิจ
1) สหกรณ์แก้วเกษตร เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิเพื่อพึ่งพา เกษตรกรได้ราคาค่อนข้างสูง
2) ร้านค้าชุมชน
3) ตลาดนัดชุมชน
4) พ่อค้าคนกลาง
จุดเด่นของกลุ่ม
เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานแก่ภาครัฐและเอกชนในการทาการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ และการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และการดารงชีวิต
จุดแข็งของกลุ่ม
0) ได้รับการสนับสนุนโรงเรือนปลูกพืชผัก จานวน 5 หลัง จากงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม
ปี 256
2) ได้รับการสนับสนุนอาคารร้านค้าชุมชน
3) ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand
หน่วยงำนให้กำรสนับสนุน
0) สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม สานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสน
2) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกาแพงแสน
3) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครปฐม
4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
5) ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยกาแพงแสน
6) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งลูกนก อาเภอกาแพงแสน
ปัญหำและอุปสรรค
0) การผลิตพืชผักปลอดภัย ยังไม่มีการรับรองมาตรฐาน GAP
2) ต้นทุนการผลิตยังสูง โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงาน (คนในชุมชน)
3) การซื้อขายยังขายส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง
4) การระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะหนอนเจาะฝักข้าวโพดฝักอ่อน
ควำมต้องกำร ด้านปัจจัยการผลิต คือ เครื่องสีข้าว
ด้านองค์ความรู้ คือ ในเรื่องของการได้รับมาตรฐานการ และการกาจัดศัตรูพืช
ด้านการตลาด
คือ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อสามารถจาหน่ายได้ในปริมาณเพิ่มขึ้น
ด้านการสื่อสารและสร้างการรับรู้ คือ ได้รับความรู้เกี่ยวกับแปลงใหญ่
ด้านการบริหารจัดการ คือ ได้รับความรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
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ประธำน

ด้านปัจจัยการผลิต คือ เครื่องสีข้าว มอบพาณิชย์จังหวัด
ด้านองค์ความรู้ คือ ในเรื่องของการได้รับมาตรฐานการ และการกาจัดศัตรูพืช มอบเกษตรจังหวัด
ด้านการตลาด คือ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อสามารถจาหน่ายได้ในปริมาณเพิ่มขึ้น มอบเกษตร
จังหวัด พาณิชย์จังหวัด พร้อมบริษัทประชารัฐฯ สนับสนุน
ด้านการสื่อสารและสร้างการรับรู้ คือ ได้รับความรู้เกี่ยวกับแปลงใหญ่ มอบเกษตรจังหวัด
ด้านการบริหารจัดการ คือ ได้รับความรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน มอบเกษตรจังหวัด
ผู้แทนพำณิชย์จังหวัด ได้รับทราบมาว่าบริษัทซีพี จะระงับการสั่งซื้อผักจากเกษตรกร ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563
เนื่ องจากสถานการณ์โ ควิด ตลาดที่ส ามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้ กับเกษตรกร ณ เวลานี้ คือ ตลาดออนไลน์ เช่น
Facebook โดยบริษัทประชารัฐฯ สามารถเป็นตัวกลางในการสนับสนุนเกษตรกรสร้างการตลาดผ่านตลาดออนไลน์ ซึ่งจะทา
ให้เกษตรกรได้จาหน่ายผลิตผลโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
ประธำน เห็ น ด้ว ยกับ การจ าหน่ ายผ่ านตลาดออนไลน์ ในสถานการณ์เช่นปัจจุบัน จึงมอบหมายเกษตรจังหวัดพัฒ นา
Application นครปฐมอาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจพืชผักปลอดภัย และผักอินทรีย์ สามารถเข้าถึงผลผลิ ต
โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
ผู้แทนสำธำรณสุขจังหวัด สิ่งที่สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ คือ ความหลากหลาย และความยั่งยืน ผักจะต้อง
มีปริมาณเพียงพอกับ ความต้องการของผู้บ ริโภค ซึ่งผู้บริโภคบางกลุ่มไม่สนใจราคา ถ้าผลผลิตดีมีประโยชน์ ก็มีความ
ประสงค์ ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างเครือข่ายในจังหวัดขึ้น จาเป็นต้องมีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย โดยมีบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีฯเป็นตัวกลางการเชื่อมประสาน
ประธำน มอบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯเป็นตัวกลางการเชื่อมประสาน
นำยมณเฑียร สอดเนื่อง เห็นว่าโครงการนี้ ดี มีประโยชน์เพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แต่ตนเองคิดว่ายังขาด
ข้อมูล ต้องนาข้อมูลมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ และจัดกลุ่มปัญหาความต้องการ เพราะบางกลุ่มยังไม่เข้าถึงโอกาส จะทาอย่างไร
ให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่สาคัญ คือ การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน จะส่งเสริมอะไรให้กับกลุ่มได้บ้าง ตนเองคิดว่าบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีนครปฐม ยังมีบทบาทน้อยไม่เหมือนกับต่างจังหวัดบางจังหวัด เช่น จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพัทลุง เป็น ต้น
อุทยานการอาชีพชัย พัฒ นา มีผั กปลอดสารพิษวางจาหน่าย น่าจะต้องมีการเชื่อมประสาน และที่ส าคัญเกษตรกรต้อง
ดาเนินการเอง โดยฝ่ายรัฐเป็นผู้สนับสนุน/กระตุ้น เช่น จัดหาช่องทางการตลาดให้กลุ่มเป้าหมาย
ประธำน เห็นด้วยกับการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย จึงให้คณะทางานทั้ง 3 ด้าน สารวจปัญหา ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตามที่คณะทางานนาเสนอ
ผู้แทนพัฒนำกำรจังหวัด นาเสนอข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายด้านแปรรูป
กลุ่มอำชีพเสริมบ้ำนสุขเกษม (จักสำนผักตบชวำ) หมู่ที่ 4 ตำบลบำงเลน อำเภอบำงเลน
กลุ่มมีการสืบทอดการจักรสานกัน มายาวนานกว่า 3 ปี จัดตั้งกลุ่มเมื่อเดือน กรกฎาคม 2555 กรรมการ 9 คน
และสมาชิก 35 ครัวเรือน เงินทุนของกลุ่ม จานวน 365 บาท /คร./ปี (ระดมหุ้น)

/ผลการดาเนินงาน...

7

ผลกำรดำเนินงำน ผลผลิตและรายได้ หักเข้ากลุ่ม 2 % ต่อเดือน...140, ....บาท ต่อปี..0,68 ,
บาท
การสนับสนุนช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ อุตสาหกรรมจังหวัด สานักงาน
เกษตรจังหวัด/อาเภอ สถาบันการศึกษา กศน. ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์จำกผักตบชวำ ช่องทำงกำรจำหน่ำย/กำรตลำด ได้แก่ หุ่นขี้ผึ้ง ตลาดน้าลาพญา
จาหน่ายบูธ OTOP ต่างประเทศ (มาเลเซีย) เป็นต้น
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพของกลุ่ม (SWOT)
จุดแข็ง (S)
1 วัตถุดิบในท้องถิ่น
2.บุคลากรมีฝีมือและมีความชานาญ
3 กาหนดราคาได้เองเพราะสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ
4 สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าได้
จุดอ่อน (W)
1 ไม่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง
2 ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด(จานวน)
3 ขาดบุคลากรในการผลิตสินค้า
โอกำส (O)
1 มีหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุน
2 กระแสการรณรงค์เรื่องการกาจัดผักตบชวา
อุปสรรค (T)
ไม่มีตลาดสินค้าเป็นของตนเองที่แน่นอน
สภาพปัญหาที่กลุ่มประสบอยู่ ผลิตสินค้าไม่ทันกับความต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นงานฝีมือ ขาดบุคลากร
คนรุ่นใหม่ทางานนอกบ้าน
ควำมต้องกำรพัฒนำ 5 กระบวนกำร
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสริม แต่คงความเป็นเอกลักษณ์เดิมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสริม
แต่คงความเป็นเอกลักษณ์เดิม
กำรตลำด ช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อควำมยั่งยืน ต้องการแบรนด์สินค้าที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านสุขเกษม
ประธำน ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้นาเสนอครั้ง ต่อไป
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ผู้แทน ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ได้มีการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหลายชุมชน จะนารายละเอียดมาเสนอ
ในการประชุมครั้งต่อไป เมื่อวันที่ 00 กันยายน 2563 สนับสนุนการดาเนินงานประเภทชุมชนท่องเที่ยว โดยมีการประชุ ม
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว “ถนนสะเดา ขี้เหล็ก” พร้อมทั้งให้ชุมชนบ้านศาลาดิน จัดทาโครงการเสนอ ธ.ก.ส. เพื่อขับเคลื่อน
ชุมชนต่อไป และชุมชนบ้านหัวอ่าวได้มีการหารือว่าจะจัดทริปการท่องเที่ยวอย่างไร บ้านัวอ่าวมีข้อจากัด คือ ไม่สะดวก ใน
การต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมช่วยสนับสนุนกาหนดรูปแบบ การจัดบูธ ว่าสมควร ทา
อย่างไรบ้างเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
มติที่ประชุม รับทรำบ
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเพื่อทรำบ
4.1 คณะทำงำนฯ ทั้ง 3 คณะ (ด้ำนเกษตร ด้ำนแปรรูป และด้ำนท่องเที่ยวโดยชุมชน) นำเสนอผลกำร
สนับสนุนกลุ่มเป้ำหมำย ทั้ง 5 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเพำะเห็ดอินทรีย์กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
ผู้แทนเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด กาลังดาเนินการขับเคลื่อนเพื่อได้รับมาตรฐานเกษตร GAP ประมาณ 0-2
เดือนหน้ากลุ่มจะเข้าระบบมาตรฐาน GAPP ส่วนในเรื่องของโรงเรือนต้องรองบประมาณ ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดเสนอ
งบประมาณ จานวน 5 ,
บาท ผ่านงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท และมีแผนในเรื่องของโรงเรือนซึ่งจะต้อง
เป็ น ไปตามมาตรฐานสาธารณสุ ข ส่ ว นสติ๊กเกอร์ แผนรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม
(2) วิสำหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนำยั่งยืน หมู่ 1 ตำบลคลองจินดำ อำเภอสำมพรำน
ผู้แทนพัฒนำกำรจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนายั่งยืน สภาพปัญหาที่กลุ่มประสบอยู่ บรรจุภัณฑ์น้าผลไม้ไม่สมบูรณ์
(ขวดเสียรูปทรง) / มีผลผลิต แต่ขาดตลาดรองรับ สิ่งที่กลุ่มความต้องการมาก คือ ในเรื่องการตลาดเป็นประการสาคั ญ
สิ่งที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สนับสนุนได้เลย คือ ประสานกลุ่มนาผลิตภัณฑ์จาหน่ายในงานต่างๆ ส่วนในเรื่องการ
พัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์จะได้นาบรรจุเข้าในแผนพัฒนาปี 2564 และในเดือนตุลาคม จะลงพื้นที่เพื่อพูดคุย กับคณะกรรมการ
กลุ่มอีกครั้งในเรื่องการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดยเด่นของกลุ่มในการสนับสนุน ต่อไป
(3) วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จำกผักตบชวำ หมู่ที่ 4 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี
ผู้แทนพัฒนำกำรจังหวัด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา สภาพปัญหาที่กลุ่มประสบอยู่ ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอ
กับ ความต้องการของตลาด วัตถุดิบ ไม่เ พีย งพอ คนทามีน้อยเพราะเป็นผลิ ตภั ณ ฑ์ที่ ต้ องใช้ ทั กษะ และความต้ อ งการ
ด้านการตลาด ได้แก่ กาหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความรู้เรื่องการพัฒนากลยุทธ์ ด้านการตลาด
ผ่านระบบ on line โดยกลุ่มฯ เป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิถีร่ว มสมัย ส่งเสริมการกระจายรายได้
ในชุ ม ชนจั ง หวั ด นครปฐม ประจ าปี 2563 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ง านหั ต ถกรรมหั ต ถศิ ล ป์ ข องชุ ม ชนสู่ ต ล าดสากล
เพื่อสร้างมูลค่างานศิลปหัตถกรรมของชุมชนโดยการผสานนวัตกรรมและความสร้างสรรค์และเพื่อขยายฐานลูกค้าภายใต้
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิถีร่วมสมัย ซึ่งกระบวนการในโครงการฯตรงกับความต้องการของกลุ่มฯ จะได้มีการสนับสนุน
และพัฒนา ต่อไป
/(4) หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน…

9

(4) หมู่บ้ำนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนหัวอ่ำว หมู่ 5 ตำบลบำงช้ำง อำเภอสำมพรำน
(5) หมู่บ้ำนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนดอนแฉลบ หมู่ 4 ต.ท่ำม่วง อ.กำแพงแสน
ประธำน กลุ่มเป้าหมายด้านท่องเที่ยว 2 กลุ่ม ให้ท่องเที่ยวนาเสนอผลการสนับสนุนในครั้ง ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 สรุปรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ (กำรประสำน
โครงกำรโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย)
ผู้แทนพัฒนำกำรจังหวัด ฝ่ายเลขานุการ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้สรุปผลการรายงานผลความก้าวหน้า
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เรื่อง การประสานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ทั้ง 9 โรงพยาบาล
ที่ร่วมโครงการ ซึ่งรายงานผลส่งให้ส่วนกลาง ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ทุกวันที่ 2 ของเดือน โดยประสานข้อมูล
จากสานักงานเกษตรจังหวัด ข้อมูล ณ 05 กันยายน 2563 มียอดการรับซื้อประจาเดือน สิงหาคม 2563 จานวน 3, 09
กิโลกรัม เป็นเงิน จานวน 003,662 บาท และมียอดสะสม จานวน 203,2 6 กิโลกรัม ยอดเงินสะสม
จานวน
9,262,474 บาท (ตั้งแต่เมษายน 256 – สิงหาคม 2563)
ประธำน สาธารณสุขจังหวัด ช่วยประสานโรงพยาบาลเพิ่มยอดการสั่งซื้อ เพื่อสนับสนุนเกษตรกร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประชำรัฐรัฐสำมัคคีนครปฐม (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ผู้แทนบริษัทประชำรัฐฯ นาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
0.วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) ร่วมกับนายอนุกูล โชครุ่งเจริญถาวร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมเทศบาลตาบลสามง่าม ได้นากลุ่ม
เกษตรกรกลุ่มสะพังแพลอย นิลเพชรบางเลน เข้าพบกับผู้ค้าส่งผักในเรือนจา นครปฐม และราชบุรี เพื่อเจรจาข้อตกลง
เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ณ ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี
2.วัน ที่ 20 สิ งหาคม 2563 ส านั กงานพาณิช ย์ จัง หวัด นครปฐมขอความร่ว มมื อบริษั ท ประชารัฐ รั กสามัค คี นครปฐม
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยอุดหนุนลาไยอีดอจากจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 0.2 ตัน เกรด AA+A
ด้วยเกษตรกรได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-09 ทาให้เกิดปัญหาผลไม้ล้นตลาด ไม่สามารถส่งออก ขายได้ทัน ทางบริษัทฯ
รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 34 บาทราคาขายกิโลกรัมละ 36 บาท ตะกร้าละ 0 กิโลกรัม มีกาไรอยู่ที่ 2 ,4 บาทถ้วน
โดยส่งมอบสินค้าเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อย
3.โครงการผักปลอดภัยสู่โรงพยาบาล บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ได้เข้าดาเนินการ
เจรจารส่งผักปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน โดยมีการเจรจารให้เกษตรกรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรีย นรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงปลักไม้ลายรวมใจ (กลุ่มผู้ใหญ่สุธรรม) ส่งผักให้ทางโรงพยาบาลโดยตรง ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน
4.โครงการผักปลอดภัยสู่โรงพยาบาล บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จากัด ได้เข้าดาเนินการเจรจาร
ส่งผักปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน โดยมีการเจรจารให้เกษตรกรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ปลักไม้ลายรวมใจ (กลุ่มผู้ใหญ่สุธรรม) ส่งผักให้ทางโรงพยาบาลโดยตรง ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน
/โครงการผักปลอดภัยสู่โรงพยาบาล...
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โครงกำรผักปลอดภัยสู่โรงพยำบำล
โดยในปี 2563 นี้มียอดเงินเข้าสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลายรวมใจ ดังนี้
เดือนมกราคม
มียอดขาย
0 0,374
บาท
เดือนกุมภาพันธ์
มียอดขาย
85,578
บาท
เดือนมีนาคม
มียอดขาย
8 ,330
บาท
เดือนเมษายน
มียอดขาย
43,477
บาท
เดือนพฤษภาคม
มียอดขาย
93,393
บาท
เดือนมิถุนายน
มียอดขาย
83,802
บาท
เดือนกรกฎาคม
มียอดขาย
96,3 9
บาท
เดือนสิงหาคม
มียอดขาย
65,562
บาท
ประธำน ขอมอบบริ ษัทประชารั ฐ ฯ กาหนดกลุ่ มเป้าหมายใน 58 กลุ่ ม ว่าจะเน้นที่กลุ่ มใด จะทาอย่างไร จะสนับสนุน
เป้าหมายในเรื่องอะไรบ้างในฐานะเป็นภาคเอกชน ที่สามารถสนับสนุนและดาเนินการได้ทันที
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะทำงำน 12 คณะ
คณะทำงำน D2 นาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
กระบวนกำร : กำรตลำด การออกร้านแสดงและจาหน่ายสินค้า งานเสริม สร้างโอกาสทางการตลาดและการเงินแก่ธุรกิจ
SMEs (ตลาดนัด SMEs “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน ” ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ระหว่างวันที่ 4-7
กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกหนี้กองทุนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 09 (COVID-09) ให้มีโอกาสทางการตลาด ลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
และสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
0) บจก.เซ็นต์ บิวตี้ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายเครื่องสาอางจากสมุนไพร
2) บจก.ไอ.ดี.นิตติ้ง ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายผ้ายืด ผ้าตัดเย็บสาเร็จรูป
3) บจก.ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายเครื่องสาอาง
4) บจก.ทรอปิคานา ออยล์ ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นและเครื่องสาอาง
5) บจก.ต้ากี่ 095 ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายเครื่องปรุงรส
6) บจก.ขนมจีนทัพหลวง ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายขนมจีน
7) บจก.เฟธ แอนด์ โค ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป
8) บจก.ฉือ หัง ฟู้ดส์ อินดัสทรี้ ประกอบกิจการ ผลิตและจาหน่ายอาหารแปรรูปจากโปรตีนเกษตรแช่แข็ง
9) หจก.เพิ่มทรัพย์ฟู้ดการเกษตร ประกอบกิจการ แปรรูปผักกาดดอง มะนาวดอง
มติที่ประชุม รับทราบ
/คณะทางาน D3...
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คณะทำงำน D3 (ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดนครปฐม) ไม่มผี ู้แทนเข้าประชุม
คณะทำงำน D4 การส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจการบริการ นาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ
0.0 การด าเนิ น กิ จ กรรมจั ด งานแสดงและจ าหน่ า ยสิ น ค้ า “07 HIGHLIGHT MARKET BY NAKHON PATHOM”
ภายใต้โครงการตามแผนบู รณาการพื้น ที่ร ะดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 3
กันยายน 2563 ณ บริเวณลาน FASHION HALL ชั้น 0 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประกอบการจาก 07 จังหวัดภาคกลางเข้าร่วมการออกบูธแสดงและจาหน่ายสินค้า จานวน 28
ร้านค้า ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ คสป. จานวน 0 ราย คือ เมี่ยงคาลาพญา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ไปในนามของตลาด
ประชารัฐต้องชม ตลาดน้าวัดลาพญา
0.2 การด าเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการส่ ง เสริ ม ตลาดสิ น ค้ า อิ น ทรี ย์ โดยส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด ตั้ ง หมู่ บ้ า นหั ว อ่ า ว
เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) แห่งใหม่ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน มีความรู้
ด้านการตลาด และสมาชิกในหมู่บ้านร่วมกัน จาหน่ายสินค้าและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ และให้มีสถานที่จาหน่ายสินค้า
ของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร โดยดาเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ
(0) กิจกรรมเปิดหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แห่งใหม่ (Organic Village)ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ หมู่บ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง
อ.สามพราน
(2) กิจกรรมเชื่อมโยงการขายสินค้าของหมู่บ้านหัวอ่าว ภายใต้โครงการดังกล่าว จานวน 0 ครั้ง ในวันที่ 8 กันยายน 2563
ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาราชดาริ ภายใต้ชื่องาน บิ๊กซี ฟู้ดแฟร์ ออแกนิกส์
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะท ำงำน D6 กำรพั ฒ นำเกษตรกรสมั ย ใหม่ (เกษตรจั ง หวั ด นครปฐม) น ำเสนอผลกำรด ำเนิ น งำน ดั ง นี้
สานักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานเกษตรภาค 5 ณ ลานแสดงสินค้าอิมแพค
เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 27-3 สิงหาคม 2563 โดยมีการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 4 กลุ่ม ได้แก่
0.วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม(มะเขือเทศราชินี) มีรายได้ จานวน 26,8 บาท
2.วิสาหกิจชุมชนตาบลสนามจันทร์ มีรายได้ จานวน 45,7 บาท
3.วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านตาบลมหาสวัสดิ์ มีรายได้ จานวน 45,7 บาท
4.วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ก ลุ่ ม อ า ชี พ ผ ล ไ ม้ ส ด แ ล ะ ผ ล ผ ลิ ต ก า ร เ ก ษ ต ร แ ป ร รู ป บ้ า น ด อ น ท อ ง
มีรายได้ จานวน 36,7 บาท
รวมรายได้ทั้งสิ้น จานวน 02 ,565 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

/คณะทางาน E0…
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คณะทำงำน E1 คณะทำงำนกำรดึงดูดกำรลงทุนและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ นำเสนอผลกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัดนครปฐม ขอเสนอความคิดเห็นสินค้าเกษตรน่าจะมีการแปรรูปทาระบบสุญญากาศ เพื่อให้
คงสภาพได้ดี เก็บได้นาน เป็นการถนอมอาหาร ทั้งยังเพิ่มมูลค่าสินค้า และน่าจะมีการเชิญเจ้าหน้ าที่จากสรรพากร
เข้าร่วมประชุม เพื่อทาความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องของการเสียภาษี
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน E2 คณะทำงำนกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ เสนอผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัด ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัด ได้มีการลงพื้นที่สถานศึกษา ปรากฏว่ ามีสถานศึกษาบางแห่ง
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งนักเรียนได้บริโภคอาหารปลอดภัย/ปลอดสารเคมี เช่น โรงเรียนลาลูกบัว อาเภอดอนตูม
เป็นแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ เช่น ปลูกผักอินทรีย์ เลี้ยงเป็ดอินทรีย์ เป็นรายได้ของโรงเรียน และนักเรียนได้บริโภค
อาหารปลอดภัย แต่ประสบปัญหาคือ บริเวณรอบๆโรงเรียนมีการใช้สารเคมี จึงขอฝากจังหวัด ช่วยดูแล เรื่องสารเคมี
เพื่อเด็กนักเรียนจะได้ปลอดภัย และอีกแห่งได้แก่ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อาเภอสามพราน มีการสนับสนุนให้นักเรียน
ปลูกผัก ปลอดสารพิษมีระบบรดน้าไฟฟ้า ชุมชนสามารถเข้าไปเรียนรู้แปลงเกษตรอินทรีย์นี้ได้
ประธาน ฝากศึกษาธิการจังหวัดขยายผลสถานศึกษาพอเพียง ส่วนเรื่องการใช้สารเคมีให้แจ้ง/ประสานท้องถิ่นใน
พื้นที่ได้เลย
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน E3 (พัฒนำกำรจังหวัด) คณะทำงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐและกลไกภำครัฐ
(E3) เสนอผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
0.สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายร่วมจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในกิจกรรม OTOP Mobile นครปฐม ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน
2563 ณ วัดไร่แตงทอง อาเภอกาแพงแสน รวม 3 วัน กลุ่มฯมีรายได้ จานวน 396,3 บาท
2.หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเป้าหมาย จานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ เกาะลัดอีแท่น หมู่ 2 ตาบลไร่ขิง บ้านใต้วัด หมู่ 6
ตาบลยายชา อาเภอสามพราน และบ้ านอ่าววัดใหม่ ตาบลบางพระ อาเภอนครชัยศรี เข้าร่ว มโครงการพัฒ นา
ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถีแบบเสริมพลัง(Empowerment Evaluation:EE)ระหว่างวันที่ 04-05 กันยายน 2563ณโรงแรมทีเค
พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเป้าหมาย จานวน 3 หมู่บ้าน
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หมู่บ้านละ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุ นการจัดทา
โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริ การนั กท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนเป้าหมายมี เอกสารแนะนาโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวของชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม จานวน 0,
เล่ม/ชุมชน และผลลัพธ์ของ
กิจกรรม คือ ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ในชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายสามารถจัดทาโปรแกรมการจัดนิทรรศการ
แบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดประสบการณ์และจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ ซึ่งกรณี โปรแกรมการท่องเที่ยวของ
ชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุม ต่อไป
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ผู้แทนเกษตรจังหวัด ขอแจ้งสถานที่จาหน่ายผักอินทรีย์อีกครั้ง ดังนี้
วันจันทร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “เฟื่องฟ้า Market” ระหว่าง เวลา 8. -03. น.
วันอังคาร ณ บริเวณหน้าสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา 7. -02. น
วันพุธและวันศุกร์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ตลาด Green Market”
วันพุธและวันศุกร์ ตลาดนัดสุขภาพ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
ส่วนโรงพยาบาลนครปฐม ยังคงปิดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุม เวลา 04.5 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม สุวรรณา พลเพชร
ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม อิสรนันท์ ทรงเนติเชาวชิต
(นางสุวรรณา พลเพชร)
(นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต)
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
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