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สำเนำรำยงำนกำรประชุม
กำรประชุมกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำกลไกกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ ระดับจังหวัด
(ประชุมคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด คสป.)
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชำลีมงคลอำสน์ ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม
ผู้มำประชุม
1 นายคมสัน เจริญอาจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
2 นางสมหวัง ไชยโย
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐม
3 นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
4 นางสาวอารมย์ ลบแย้ม
(แทน) ท้องถิน่ จังหวัดนครปฐม
5 อัญธิษฐา ไกรโรจน์
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัด
6 นายโชติพงศ์ มณีวัฒนา
(แทน) พาณิชย์จังหวัดนครปฐม
7 นางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน
รกท. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
8 นางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
9 น.ส.กิตติมา คุณประยูร
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
10 นายนคร แสงประทุม
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด
11 นางมารศรี เหล่าบุญชัย
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
12 นายเกื้อกูล มัลลิกาพิพัฒน์
(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
13 นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง
(แทน) เกษตรจังหวัดนครปฐม
14 นางรัตนาวดี จูละยานนท์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
15 นางธนาวรรณ เกิดสาอางค์
ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จ.นฐ.
16 นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
17 นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
18 นายสุชาติ ฟักเปี่ยม
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
19 นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ
20 นางสาวศิริวรรณ สถิตพงศ์ชัย
ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนครปฐม
21 นางพิมภา บุญวรรโณ
(แทน) นายอาเภอเมืองนครปฐม
22 นายประภาส สินทับทอง
(แทน) นายอาเภอนครชัยศรี
23 นางสาวจิตติมา คงแจ่ม
(แทน) นายอาเภอบางเลน
24 นายวิน ไลประเสริฐ
(แทน) นายอาเภอกาแพงแสน
25 นางรินท์จง เล็กแดงอยู่
(แทน) นายอาเภอดอนตูม
26 นางสาวอรอุมา อึ๊งประเสริฐพร
(แทน) นายอาเภอพุทธมณฑล
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27 นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล
28 นางสุวรรณา พลเพชร
ผู้ไม่มำประชุม
1 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
4 ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครปฐม
5 อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
6 นายเสถียร พุ่มปรีชา
7 นายวีระ รัตนวงศ์ไชยา
8 นายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธุ์
9 นายสัมฤทธิ์ คิมนารักษ์
10 นายสุรเดช นิลเอก
11 นายอรุษ นวราช
12 นายณรงค์ ลุยจันทร์
13 นายทิม ไทยทวี
14 นายธานินทร์ เทพสุรินทร์
15 อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
16 นายมณเฑียร สอดเนื่อง
17 นายอาเภอสามพราน
18 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
19 ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม
ผู้เข้ำร่วมประชุม
นายอภิชาติ สวนประเสริฐ
นางสาวณัฐกาญจน์ เชยสงวน

ประธานบริษัทประชารัฐฯ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ติดราชการ

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ประธานกลุ่มหมูย่างอาเภอเมืองนครปฐม
รองประธานแปลงใหญ่ข้าวตาบลมหาสวัสดิ์
ประธานนาแปลงใหญ่ข้าวบางปลา
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าโครงการสามพรานโมเดล
ที่ปรึกษาบริษัทเซนต์บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จากัด
ผู้แทนส้มโอส่งออกอาเภอสามพราน
ผู้จัดการตลาดน้าทุ่งบัวแดง
ผู้ประสานงานจังหวัดนครปฐม
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สนง.ทกจ.นฐ.)

/เริ่มประชุม เวลำ 10.00 น…
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เริ่มประชุม เวลำ 10.00 น
ก่อนวำระกำรประชุม
พัฒนำกำรจังหวัดนครปฐม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
สรุปผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่เริ่มดาเนินการในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยนาเสนอผ่าน power point
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ
นำยคมสัน เจริญอำจ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม ประธำนกำรประชุม
กล่าวสวัสดี ทักทาย ผู้เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
เลขำนุกำร รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด (คสป.)
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การสารวจวัตถุดิบที่ใช้ใน 100 ร้าน อาหารอร่อย ร้านกาแฟ
มอบหมายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดนครปฐม เช่น
100 ร้าน อาหารอร่อย ร้านกาแฟ หรือสถานที่อื่นๆ ว่าใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร เครื่องดื่ม จากที่ใด อะไรบ้าง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย จานวน 10 แห่ง
รกท.ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด จังหวัดนครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่น่าสนใจ รวม 236 ร้าน
อาเภอเมือง จานวน 63 ร้าน อาเภอสามพราน จานวน 36 ร้าน อาเภอกาแพงแสน จานวน 31 ร้าน อาเภอนครชัยศรี
จานน 35 ร้าน อาเภอพุทธมณฑล จานวน 30 ร้าน อาเภอบางเลน จานวน 35 ร้าน และอาเภอดอนตูม จานวน 6 ร้าน
ส่วนจะคัดเลือกร้านใดเป็นร้านเด่น ต้องหารือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน การคัดเลือกร้านค้าต่างๆที่เด่น น่าสนใจ ก็เพื่อจะประสานความร่วมมือจาก
ร้านค้า ร้านกาแฟต่างๆ ให้สนับสุนนกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 58 กลุ่ม ทั้ง 3 ประเภท ด้านเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ

/3.2 การเข้าถึง Application3…
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3.2 กำรเข้ำถึง Application นครปฐม อำหำรปลอดภัย
3.2.1 มอบหมายสานักงานเกษตรจังหวัด ดาเนินการ Application เพื่อให้ประชาชน หรือชาวบ้าน
ทั่วไปสามารถสั่งซื้อผักอาหารปลอดภัยจาก Application นี้ เช่น การเข้าไปสแกน QR Code และสามารถสั่งซื้อผัก
ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
ผู้แทนเกษตรจังหวัด Application นครปฐมพืชผักอาหารปลอดภัย สานักงานเกษตรจังหวัดได้ทาสัญญาจ้างกับบริษัท
เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งในปี 2564 นั้นหมดสัญญาไปแล้ว กรณีจะปรับปรุงโปรแกรมใหม่ก็เ ป็น vertion ที่แต่งต่างกัน
และถ้าดาเนินการจ้างใหม่ก็ต้องตั้งงบประมาณดาเนินการใหม่ แต่ก็สามารถเข้าไปติดตามใน Facebook โดยติดแฮชแท็ก
นครปฐมพืชผักอาหารปลอดภัย ก็สามารถเข้าถึง Application นี้ได้
ประธำน ส่วนราชการก็พยายามสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ แต่ส่วนราชการมีข้อจากัด ตรงที่ต้องมี
มาตรฐาน เช่น เมื่อหมดสัญญา ก็หมดทางดาเนินการ ส่วนราชการต้องสมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเราดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป
ก็จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเป้าหมายได้ สามารถยืดหยุ่นได้ การใช้มาตรฐานความสมบูรณ์แบบนั้น กลุ่มที่สามารถเข้าถึง
ได้นั้นมีน้อย ตัวอย่าง เช่น การจาหน่ายสินค้าของฮาซัน ทางภาคใต้ ดาเนินการแบบง่ายๆ และพัฒนาไปเรื่อยๆ จนทุกคนนี้
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 มอบหมายประชาสัมพันธ์จังหวัด ดาเนินประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง Application นครปฐม
อาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชน กลุ่มผู้บริโภคได้รับทราบ และเข้าถึงรายละเอียดข้อมูล ใน Application เพิ่มมากขึ้น
ผู้แทนเกษตรจังหวัด ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ สามารถเข้าไปติดตามใน Facebook โดยติดแฮชแท็ก นครปฐมพืชผัก
อาหารปลอดภัย ก็สามารถเข้าถึง Application นี้ได้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 นโยบำยโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย
3.3.1 มอบหมายบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัดประสานเกษตรกรช่วย
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มยอดการส่งผัก
ประธำนบริ ษัท ประชำรั ฐ ฯ ที่ผ่ านมาบริ ษั ทประชารัฐ ฯ ด าเนิน การสนั บสนุน กลุ่ ม เป้ าหมาย เช่น กลุ่ ม วิส าหกิ จชุ มชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลายรวมใจ (กลุ่มผู้ใหญ่สุธรรม) หมู่ 10 ตาบลทุ่งขวาง อาเภอกาแพงแสน ส่งผักให้แก่
โรงพยาบาลเลิ ศ สิ น มาตั้ ง แต่ ปี 2561 และยั ง คงด าเนิ น การส่ ง ผั ก ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น ในเดื อ นมกราคม 2564
มียอดจาหน่าย 270,165 และกลุ่มมะเขือเทศราชินีอบแห้ง (แม่ฉุย) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม บริษัทประชารัฐฯ
ได้ติดต่อกับบริษัท ซิกริโน่กรุ๊ป จากัด เพื่อเข้ารับซื้อมะเขือเทศราชินีอบแห้ง เพื่อนาไปบรรจุและจาหน่าย ตั้งแต่ปี 2562
และมีการรับซื้อมะเขือเทศราชินีอบแห้งอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มียอดสั่งซื้อมะเขือเทศราชินีอบแห้งทั้งสิ้น ประมาณ
70,000 บาท แต่บริษัทประชารัฐฯ มีปัญหาตรงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.3.2 มอบหมายสาธารณสุขจังหวัด เพิ่มปริมาณการรับซื้อผักจากเกษตรกรสู่โรงพยาบาล
ผู้แทนสำธำรณสุขจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เริ่มดาเนินการโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2561 และ
ดาเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ คือ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID 19 )
จึงทาให้ ป ริ มาณการรั บ ซื้อผั ก มีป ริ มาณน้ อยลง บางโรงพยาบาลมีปริมาณการรับซื้อผั กน้อย เนื่องจากเป็นโรงพยาบาล
ที่มีขนาดเล็ก คนป่วยน้อย ที่ผ่านมากลุ่มจะมีรายได้จากการส่งผักให้โรงพยาบาล 20-30% จากราคากลาง
ประธำน ผักล้นตลาดหรือไม่
ผู้แทนเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัดดาเนินการจัดหาตลาด หรือสถานที่จาหน่ายให้แก่เกษตรกร ส่วนตัวเกษตรกร
เองก็มีช่องทางการจาหน่ายของตนเองด้วย จึงไม่มีผักล้นตลาด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 มอบหมำยคณะทำงำนฯ ทั้ง 3 คณะ (ด้ำ นเกษตร ด้ำ นแปรรู ป และด้ำ นท่องเที่ยวโดยชุมชน)
วิเครำะห์/สังเครำะห์ข้อมูล กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้คณะทางานสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ
ด้านเกษตร/แปรรู ป (SME/OTOP) และท่องเที่ย วโดยชุมชน ทั้ง 3 คณะ วิเ คราะห์ ศัก ยภาพกลุ่ ม เป้าหมายการพัฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้ง 58 กลุ่ม พร้อมจัดระดับการพัฒนาของกลุ่มเป้าหมาย (เข้มแข็ง ปานกลาง อ่อนแอ)
เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกลุ่มเป้ าหมาย ได้ตรงกับปัญหา ความต้องการ และให้ฝ่ายเลขานุการสรุปผลนาเสนอในการ
ประชุม มอบหมำยคณะทำงำนฯ ทั้ง 3 คณะ (ด้ำนเกษตร ด้ำนแปรรูป และด้ำนท่องเที่ยวโดยชุมชน) รวบรวมข้อมูล
พื้นฐำน ทั้ง 3 ข้อมูลอาทิ เช่น ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม ปัญหาความต้องการของกลุ่มแนวทางการพัฒนา ส่วนกลุ่มที่มีความ
เข้มแข็งแล้ว สามารถช่วยตนเองได้ ก็ให้เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มที่มีศักยภาพระดับปานกลาง และระดับอ่อนแอ การสนับสนุนจาก
หน่วยงานให้ไปสนับสนุนกลุ่มประเภทปานกลาง และอ่อนแอ ดังนั้นฝ่ายเลขานุการ จึงขอสรุปการจัดระดับการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย (เข้มแข็ง ปานกลาง อ่อนแอ) ดังนี้
สรุปผลการจัดระดับ ด้ำนเกษตร
สรุปผลการจัดระดับ ด้ำนแปรรูป
เข้มแข็ง จำนวน 23 กลุม่
เข้มแข็ง จำนวน 3 กลุม่
ปำนกลำง จำนวน 14 กลุม่
ปำนกลำง จำนวน 5 กลุม่
อ่อนแอ จำนวน 3 กลุม่
อ่อนแอ จำนวน 2 กลุม่
รวม 40 กลุม่
รวม 10 กลุม่
สรุปผลการจัดระดับ ด้ำนท่องเที่ยว
เข้มแข็ง จำนวน 4 กลุม่
ปำนกลำง จำนวน 4 กลุม่
อ่อนแอ จำนวน - กลุ่ม
รวม 8 กลุม่

สรุปผลกำรจัดระดับกลุ่มเป้ำหมำย
เข้มแข็ง จำนวน 30 กลุม่
ปำนกลำง จำนวน 23 กลุม่
อ่อนแอ จำนวน 5 กลุม่
รวม 58 กลุม่
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รำยงำนกำรจัดระดับกลุม่ เป้ำหมำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐจังหวัดนครปฐม
ด้ำนเกษตร ด้ำนแปรรูป ((SME/OTOP) และด้ำนท่องเที่ยว

ที่

ที่อยู่

ชื่อกลุม่

1 กลุ่มชุมชนผูผ้ ลิตส้มโอ
2 วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม
(มะเขือเทศราชินี)
3 วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง (ผักปลอดสารพิษ)
4 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
บ้านคลองโยง
5 วิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชน
คลองโยง –ลานตากฟ้า
6 กลุ่มศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตสินค้าเกษตร
7 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย
บ้านห้วยพระ
กลุ่มปลูกผักปลอดสาร
9 (ผักแปลงใหญ่) (2 ตาบล)
10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฝั่งคลอง
11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัย
บ้านหน้าวัดศิลามูล
12 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตร
(เกษตรชีวภาพ) โรงสีข้าวชุมชน
13 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัย

เลขที่
41/2
110

หมู่
1
6

ตำบล
ทรงคนอง
ดอนตูม

อำเภอ
สามพราน
บางเลน

54

10

ทุ่งขวาง

กาแพงแสน

/

31

1

คลองโยง

พุทธมณฑล

/

65/4

2

ลานตากฟ้า

นครชัยศรี

/

108/1

8

แหลมบัว

นครชัยศรี

/

1

ดอนแฝก

นครชัยศรี

1

ห้วยพระ

ดอนตูม

85
6

57 ม .1ต.ห้วย
ด้วน/ดอนรวก

ดอนตูม

15 กลุ่มเกษตรปลอดภัยตาบลบัวปากท่า

เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร

/
/

เกษตร
เกษตร

/

เกษตร

1

บ้านหลวง

ดอนตูม

/

เกษตร

8

หินมูล

บางเลน

/

เกษตร

19

บางหลวง

บางเลน

/

เกษตร

11

8

นิลเพชร

บางเลน

/

เกษตร

33

15

บางระกา

บางเลน

/

เกษตร

1,5,7
8,10

บัวปากท่า

บางเลน

/

เกษตร

50/1
55

บ้านสระพังแพลอย
14 วิสาหกิจชุมชนทานาข้าวพันธุ์ดบี ้านทุ่งไผ่ลิง

ระดับกำรพัฒนำ
หมำย
กลุ่มเป้ำหมำย
ปำน
เหตุ
เข้มแข็ง
อ่
อ
นแอ
กลำง
/
เกษตร
/

15/3

7

16
17
18
19
20
21
22
23
24

กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านคลอง
นกกระทุง
กลุ่มอาชีพปลอดภัยบ้านอ่าว
วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
วิสาหกิจชุมชน 2005
กลุ่มผู้ปลูกผักหนองปากโลง
วิสาหกิจชุมชนบ้านยางปราสาท
กลุ่มปลูกผักหนองดินแดง
กลุ่มปลูกผัก(พืชผักทั่วไป)
กลุ่มปลูกผัก หมู่ 3 ต.หนองงูเหลือม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
ต.บางช้าง
กลุ่มผู้ปลูกพืชปลอดภัยคลองใหม่
เกษตรอินทรีย์บา้ นห้วยผักชี
เกษตรอินทรีย์
ปลูกผักปลอดสารพิษ
เกษตรอินทรีย์
เกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มข้าวโพดฝักอ่อน
เกษตรปลอดสารพิษ

/

219
43/2
42/1
86/1
56/12
83
16
62/2
80/2

7
7
5
2
1
7
5
1
3

คลองนกกระทุง
บางเลน
สวนป่าน
หนองงูเหลือม
หนองปากโลง
บ้านยาง
หนองดินแดง
นครปฐม
หนองงูเหลือม

บางเลน
บางเลน
เมืองฯ
เมืองฯ
เมืองฯ
เมืองฯ
เมืองฯ
เมืองฯ
เมืองฯ

37/1

5

บางช้าง

สามพราน

/

88

1

คลองใหม่

สามพราน

/

109
45
118
2
106/1
138
176
95
77

12
7
1
3
4
4
10
10
1

ทุ่งลูกนก
สระพัฒนา
ห้วยหมอนทอง
กระตีบ
ห้วยม่วง
หนองกระทุ่ม
ทุ่งบัว
ดอนข่อย
วังน้าเขียว

กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน

36 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์
52
กาแพงแสน (พงค์พาสฟาร์ม)
37 ผักปลอดสารเคมี
69
38 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกฟักข้าวบ้านปักไม้ลาย
127
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวบุญตา
60/1
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรใหม่สระ
40 กะเทียม
26/2
41 วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
107
ผลิตภัณฑ์อาหารตาบล
สระพัฒนา (ข้าวเกรียบเห็ดโคนญีป่ ุ่น)
42 กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม
219
(จักสานผักตบชวา)

5

กาแพงแสน

กาแพงแสน

5
6
1

ไทรงาม
ทุ่งขวาง
ดอนแฝก

บางเลน
กาแพงแสน
นครชัยศรี

9
9

สระกระเทียม
สระพัฒนา

เมือง
กาแพงแสน

4

บางเลน

บางเลน

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 เกษตรอินทรีย์
35 ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/

เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร

/

เกษตร
แปรรูป

/

แปรรูป

/

8

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด
43 และผลผลิตการเกษตรแปรรูปบ้าน
ดอนทอง
44
กลุ่มแปรรูปปลาส้ม / ปลานิลแดด
เดียว บ้านคลองเขื่อนขันธ์
45 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนายั่งยืน
46 กลุ่ม Modern fruit (โมเดิร์น ฟรุต๊ )
47 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
48 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
49 กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านรางโพธิ์ทอง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ตาบล
50 ห้วยพระ
51 ชุมชนตลาดน้าลาพญา
52 ชุมชนเกาะลัดอีแท่น ในพื้นที่ ๔
ตาบล
53 ชุมชนบ้านหัวอ่าว
54 ชุมชนโรงหวด
ชุมชนบ้านศาลาดินแห่งคลองมหา
55 สวัสดิ์
56 ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านใต้วัด
57 ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนแฉลบ
58 ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสะแกราย

แปรรูป

88/1

4

คลองใหม่

สามพราน

21/1

7

ตลาดจินดา

สามพราน

20/2
76

1
4

คลองจินดา
คลองใหม่

สามพราน
สามพราน

/
/

59
34
82

9
4
7

สระกระเทียม
วัดละมุด
ห้วยพระ

เมืองฯ
นครชัยศรี
ดอนตูม

/
/

49/1
114

4
3,4

ดอนตูม
บางเลน
สามพราน

37/1

5

ห้วยพระ
ลาพญา
ไร่ขิง ทรง
คนอง บางเตย
ท่าตลาด
บางช้าง

50

2

งิ้วราย

นครชัยศรี

58/2
26

3
6

มหาสวัสดิ์
ยายชา

พุทธมณฑล
สามพราน

106/2
22/1

4
9

ห้วยม่วง
ดอนยายหอม

กาแพงแสน
เมืองฯ

สามพราน

/

/

แปรรูป

/

แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป

/
/

ท่องเที่ยว

/

ท่องเที่ยว

/

ท่องเที่ยว

/
/

ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

/
/
/

ประธำน ให้คณะทางานทั้ง 3 คณะ (เกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) นาข้อมูลจากการวิเคราะห์
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ระดับปานกลาง และระดับอ่อนแอ มานาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อวางแผนการสนับสนุน
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4

ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

9

ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเพื่อทรำบ
4.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ ตามข้อสั่งการของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒ นากลไกขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารั ฐ ระดับ ประเทศ เมื่อวัน ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้คณะกรรมการประสานงาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) ร่วมดาเนินการคู่ขนานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ดังนี้
1.สร้างความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เกิดขึ้นปรับแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) ไม่สามารถดาเนินการประชุม
ได้ จึงควรปรับแนวทางการดาเนินงาน โดยให้จัดตั้งคณะทางานเฉพาะด้านใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป
และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาเนินการประชุมกลุ่มย่อยสนับสนุนการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
1.2 สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อนนโยบายสร้ า งความมั่ นคงทางอาหาร ส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนมีแหล่ ง อาหารปลอดภั ย
ในครัวเรือน ขยายสู่ระดับชุมชน ตาบล อาเภอ เชื่อมโยงแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน สู่ผู้บริโภค เช่น การขับเคลื่อน
โครงการอาหารปลอดภัยสู่ 4ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)
2.ทบทวนการบูรณาการการทางานร่วมกันตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ระหว่างกลไกภาครัฐและเอกชน ดังนี้
2.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.)ดังนี้
2.1.1 คสป. มีหน้ าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในภาพรวมจังหวัดให้สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่โดยวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาในพื้นที่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 คสป.ต้องมีการบูรณาการการทางานประชุมร่วมกัน 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ตามบทบาทและหน้าที่ภารกิจของตนเอง โดยภาคเอกชนต้องมีบทบาทเพิ่มเติมในสิ่งที่
ภาครัฐไม่สามารถทาได้ เป็นการนาเอาจุดแข็งของแต่ละภาคส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และทางานคู่ขนาน
กับบริษัท ประชารัฐสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
2.1.3 คสป.ต้องจัดการให้มีข้อมูลของกลุ่มเป้หมายในพื้นที่ ระบุกลุ่มเป้าหมายตลอกจนความต้องการ ปัญหาอุปสรรค
และวิธีการช่วยเหลือที่ชัดเจน
2.2 บทบาทบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ดังนี้
2.2.1 บริษัทฯ ต้องมีการประกอบกิจการจากการขายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างรายได้ให้มีกาไร เพื่อความยั่งยืน
ของบริษัทฯ และร่วมดูแลกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ได้ตามวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของชุมชน
โดยไม่เน้นผลกาไรมาก
/2.2.2 บริษัทฯ…
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2.2.2 บริษัทฯ ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดาเนินการประชุมกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายกาหนด จัดทาแผนธุรกิจที่เป็นรูปประธรรม สร้างการมีส่วนร่วมให้เป็นบริษัทฯเพื่อสังคม
2.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ
2.3.1 มีการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
(คสป.) บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ในกระบวนการทางานการ
วางแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
2.3.2 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) และบริษัทประชารัฐ
รัก สามัค คี จั ง หวั ด (วิส าหกิ จ เพื่ อสั งคม) จ ากั ด จาเป็น ต้อ งมีก ารแลกเปลี่ ยนข้อ มู ล กลุ่ ม เป้า หมาย สร้ า งการรั บรู้ ข้อ มู ล
กลุ่มเป้าหมายและจัดทาแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาต่อยอดกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน
ประธำน การขับเคลื่อนงานต้องดาเนินการตามนโยบาย ภาครัฐสั่งการ มีกลไก ซึ่งไม่มีการดาเนินการนอกกรอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 สรุปรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ (กำรประสำน
โครงกำรโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน ฝ่ายเลขานุการ โดยสานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด ได้ส รุปผลการ
รายงานผลความก้าวหน้ า การพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เรื่อง การประสานโครงการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย ทั้ง 9 โรงพยาบาล ที่ร่วมโครงการ ซึ่งรายงานผลส่งให้ส่วนกลาง ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ทุกวันที่ 20 ของเดือน
โดยประสานข้อมูล จากสานักงานเกษตรจังหวัด ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มียอดการรับซื้อประจาเดือน มกราคม
2564 จานวน 5}624 กิโลกรัม เป็นเงิน จานวน 193,283 บาท และมียอดสะสม จานวน 220}478 กิโลกรัม
ยอดเงินสะสม จานวน 9,891963 บาท (ตั้งแต่เมษายน 2560 – มกราคม 2564)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประชำรัฐรัฐสำมัคคีนครปฐม (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ผู้แทนบริษัทประชำรัฐฯ นาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.สนั บ สนุ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งปลั ก ไม้ ล ายรวมใจ (กลุ่ ม ผู้ ใ หญ่ สุ ธ รรม)
ส่งผักให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งยังคงดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สาหรับเดือนมกราคม 2564
มีรายได้ 270,165 บาท
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม มะเขือเทศราชินีอบแห้ง (แม่ฉุย) บริษัท ได้ติดต่อบริษัท ซิกริโน่ กรุ๊ป
จากัด เพื่อเข้ารับซื้อมะเขือเทศราชินีอบแห้ง เพื่อนาไปบรรจุและจาหน่าย ตั้งแต่ ปี 2562 และมีการรับซื้อสินค้ามะเขือเทศ
ราชินีอบแห้ง อย่างต่อเนื่องโดยในปี 2563 มีการสั่งซื้อมะเขือเทศราชินีอบแห้งทั้งหมดประมาณ 70,000
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.4 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะทำงำน 12 คณะ
คณะทำงำน D2 นาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
กระบวนกำร : กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์
การตลาด (Online and Offline) และการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ แปรรูปสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ
ห้องสายชล โรงแรมริเวอร์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาชีพ และมั่งคั่งด้านรายได้อย่างยั่งยืน และ
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทาง การเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการตลาด และยกระดับเกษตรไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร
 กลุ่มเป้าหมาย : ด้านเกษตร  วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม
ด้านแปรรูป  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรบ้านดอนทอง
 กลุ่มเป้าหมายอี่น ๆ : กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่
อาหาร จานวน 12 กลุ่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน D3 (ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดนครปฐม)
1)จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เทศบาลเมืองไร่ขิงและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว แอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวชุมชนนครปฐม เมื่อวันที่ 24 กันยายน
2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี นายจารัส ตั้งตระกูล
ธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง นางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษรักษาราชการ
แทนท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด และ นางสาวจั น ทนา อ้ น ค า ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด นครปฐม ร่ ว มแถลงข่ าวเปิ ด ตั ว
แอพพลิเคชั่นแอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวชุมชนนครปฐม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เกาะลัดอีแท่น
2) สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม กาหนดแผนการขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
โรงหวด หมู่ 2 ตาบลงิ้วราย โดยการลงพื้นที่สารวจข้อมูล อาทิเช่น จุดท่องเที่ยว กลุ่มชาติพันธ์ กรณีชุมชนมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ก็มีแผนการสนับสุนน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้า
เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งต้องมีการรวบรวมความพร้อม และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ต่อไป
3) สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้ดาเนินการจ้างบริษัทฯ จัดทา “แอปพลิเคชั่นเส้นทาง
ท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวนครปฐม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจั งหวัดนครปฐม” เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
สู่ความยั่งยืนโดยการจัดทา application เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนนครปฐม โดยการจัดทาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ รวมถึงจัดทาเว็บไซต์ Facebook YouTube เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลของแหล่ง
ท่อ งเที่ ย วชุ ม ชน และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วใกล้ เ คี ย ง ร้ า นอาหาร ที่ พั ก เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนทั่ ว ไปและเป็ น เป้ า หมาย
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ของนักท่องเที่ยว สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว อาจเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้ ให้แก่
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครปฐม 7 อาเภอ 7 เส้นทางท่องเที่ยว 65 สถานที่
ประธำน เพิ่มลิงค์ เกษตรอินทรีย์ และอื่นๆในชุมชนท่องเที่ยวน่าจะดี
นำยสมบัติฯ แนวคิด/แผนการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านโรงหวด เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น
ตลาดดอนหวาย สมัยแรกเริ่ม ไม่ติดตลาด พัฒนาไปเรื่อยก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ผู้แทนสำธำรณสุขจังหวัด ดีใจที่จะมีการพัฒนาบ้านโรงหวดเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งช้อปสินค้า
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน D4 การส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจการบริการ นาเสนอผลการดาเนินงาน ดังนี้
กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ
1)การด าเนิ น กิ จ กรรมกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางตลาด และเชื่ อ มโยงการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารในตลาดต้ อ งชม
ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งบประมาณของกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์) ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563 ณ ตลาดน้าวัดลาพญา ตาบลลาพญา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2)การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดนครปฐม กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
และประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 4
กิจกรรม คือ
(1) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาความรู้เบื้องต้น ขั้นตอน กระบวนการในการขึ้นทะเบียนสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI และการต่ออายุตราสัญลักษณ์ GI ซึ่งดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2563
(2) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจาหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดนครปฐม กาหนดดาเนินการ 24 ก.พ. 2564 เป้าหมาย จานวน 60 ราย
(3) กิจกรรมจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าฯ กาหนดดาเนินการช่วงเดือนเมษายน 2564
(4) กิจกรรมติดตามและประเมินผล
โดยโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 1 ราย คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิต
การเกษตรแปรรูปบ้านดอนทอง (กล้วยเพลิน)
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน D6 กำรพัฒนำเกษตรกรสมัยใหม่ (เกษตรจังหวัดนครปฐม) นำเสนอผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
สานักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) โดยการจัดหาตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร แต่ยังไม่สามารถเปิดตลาดต่างๆได้ครบทุกจุด
มติที่ประชุม รับทราบ

/คณะทางาน E1…
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คณะทำงำน E2 คณะทำงำนกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ เสนอผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัด 1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานการศึกษาที่ดาเนินการแบบ
บูรณาการ ซึ่งมีทั้ง อาชีวศึกษา และ กศน.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปิดสอนให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ชุมชน ส่งเสริม
รายได้สู่ชุมชน
-วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ให้แก่บุคคลทั่วไป สามารถสมัครเข้ารับการพัฒนาอาชีพ
ได้หลากหลาย เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การแปรรูปอาหาร คอมพิวเตอร์ คหกรรม (ทาขนม
ดอกไม้ ของชาร่วย ร้อยลูกปัด อาหารว่าง ฯลฯ) สามารถเข้าศึกษาข้อมูลทางเวบของ วิทยาลัย
กศน.เมือง จังหวัดนครปฐม เปิดสอนอาชีพให้แก่ชุมชน เช่น สอนเย็บผ้า (กศน.ตาบลโพรงมะเดื่อ) และอื่น ๆ ตาม
ตาราง ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิท-19 โดยมีการสอนแบบ Zoom } Meet} google Class และสอนแบบ
On Hand / On line
หากกลุ่มเป้าหมายสนใจ ก็สามารถสมัครเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพได้ และประสานกับหน่วยงาน สถานศึกษา
โดยตรง
ปัญหำอุปสรรคที่พบ
โรงเรียนเพิ่งเปิดเรียน มีภารกิจป้องกันใช้มาตรการ COVID19 อย่างเข้มแข็ง และมีภารกิจอื่น
ชุมชนยังไม่เข้าไปประสานสถานศึกษา
สำเหตุ
เนื่องจากอาจให้ความสนใจน้อย ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษา ควรเข้าให้ข้อมูลทาความเข้าใจกับชุมชน ผู้เรียน ผู้สูงอายุ
จุดเด่น
- กศน.มีหลักสูตรด้านทักษะวิชาชีพ
- วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม สอนหลักสูตรระยะสั้น หลากหลาย
มติที่ประชุม รับทราบ
คณะทำงำน E3 (พัฒนำกำรจังหวัด) คณะทำงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐและกลไกภำครัฐ
(E3) เสนอผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
1)สนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนเกาะลัดอีแท่น หมู่ 2 ตาบลไร่ขิง บ้านใต้วัด
หมู่ 6 ตาบลยายชา อาเภอสามพราน และบ้านอ่าววัดใหม่ หมู่ 4 ตาบลบางพระ อาเภอนครชัยศรี ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายให้นักท่องเที่ยว
(ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค ลั ส เตอร์ อ าหาร) ในการลงพื้ น ที่ (Workshop) โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญฯ จากกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
โดยกลุ่ ม เป้ า หมาย ได้รั บ การพัฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ และบรรจุ ภัณ ฑ์ จ านวน 5 ผลิ ต ภัณ ฑ์ /หมู่ บ้า น รวมทั้ ง สิ้ น 15
ผลิตภัณฑ์
2) ทีมงาน พช. ลงพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในสถานการณ์ COVIF-19 ด้วยวิธีการไลฟ์สด
(Live) /ถ่ายทาเป็นจุด Check in ผลิตภัณฑ์เด่นๆ ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ เพื่อประชาสัมพันธ์
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การท่องเที่ยว การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ระหว่าง พ.ย.-ธ.ค.64 เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
จานวน 22 หมู่บ้าน/ชุมชน
3) สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปรับ/เปลี่ยน/เพิ่มช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ สู่ตลาด Online จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จึงสนับสนุนให้
กลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนรูปแบบ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค ลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Webside Otop Today/Facebook/ไลฟ์สด
KHON THOM OTOP SHOP (ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 11.00 น.) ซึง่ สามารถทาให้กลุ่มฯมีรายได้
ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสถานการณ์ดังกล่าว
4)กรมการพัฒนาชุมชน โดยพัฒนาการจังหวัด และทีมงาน พช. เตรียมความพร้อมการดาเนินงานโครงการการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่เป้าหมาย
ทั้ง 7 อาเภอ จานวน 63 ครัวเรือนกรมการพัฒนาชุมชน โดยพัฒนาการจังหวัด และทีมงาน พช. เตรียมความพร้อม
การดาเนินงานโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา
โมเดล” ในพื้นทีเ่ ป้าหมาย ทั้ง 7 อาเภอ จานวน 63 ครัวเรือน
5)วันที่ 15-16,17-18 กุมภาพันธ์ 2564 ดาเนินการตาม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 4.0 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครปฐม ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดจาหน่ายสินค้า OTOP บน
ช่องทางออนไลน์และนาไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันณ ห้องประชุมเจดีย์ 3 - 4 ชั้น 2
โรงแรมไมด้า
5)พัฒนาการจังหวัด นาทีมสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทั้ง 7 อาเภอ ดาเนินการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริม สร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบไปด้วย กานันและผู้นาชุมชน จานวน 15 คน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นาชุมชนให้สามารถบูรณา
การงานพัฒนาชุมชน และเป็นแกนนาหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้
พลังชุมชนในการเสริมสร้ างความมั่น คงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่ งแวดล้ อมให้ยั่งยืน
ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์
2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจำรณำ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนอนุมัติโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและ
โครงการสร้างดูดซับ มูล ค่าทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้กลั บสู่ท้องถิ่น (4 ร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วัตถุประสงค์
1.เพื่อทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างรายได้กิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด
2.เพื่อจัดทาแผนการพัฒนา ต่อยอดและขยายผลการสร้างรายได้ด้วยกิจการอาหารปลอดภัย
3.เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
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พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงาน จานวน 10 กลุ่ม โดยไม่ซ้ากับกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย จานวน 10 กลุ่ม ใน 3 กลุ่มงาน เกษตร แปรรูป
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประธำน ให้ฝ่ ายเลขานุการประสานกับ คณะทางาน ทั้ง 3 คณะ โดยเกษตร ประสานกับเกษตรจังหวัด แปรรูป
ประสานกับพัฒนาการจังหวัด ท่องเที่ยวโดยชุมชน ประสานกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และนาชื่อกลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง 10 กลุ่ม มาแจ้งในที่ประชุม ครั้ง ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

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