รายงานการประชุม
การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด
(ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด คสป.)
ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ผู้มาประชุม
1. นายคมสัน
2. นางสาวสถาพร
3. นางทัศนีย์
4. นางสาวอารมย์
5. นายพิสิษฐ์
6. นางสาวขวัญเรือน
7. นางกาญจน์กุระ
8. นางสาวกมลรัตน์
9. นางสาวปิยมน
10. นางสาวชนิดา
11. นางมารศรี
12. นายเกื้อกูล
13. นางสาวธิดารัตน์
14. นางรัตนาวดี
15. นางสาวฐิติมา
16. นางสาวปทุมมาศ
17. นางอิสรนันท์
18. นางสาวธิดามาศ

เจริญอาจ
ศิลป์ผล
ชัยคุณแสง
ลบแย้ม
เชาวน์เจริญวุฒิ
อยู่พะเนียด
ฮัยสคาเนน
จิตตสินนวา
ทองดี
พรหมผลิน
เหล่าบุญชัย
มัลลิกาพิพัฒน์
ลิ้มติ้ว
จูละยานนท์
อยู่คง
กมลเวช
ทรงเนติเชาวลิต
โพธิดารา

19. นางสาวศิริวรรณ
20. นายมณฑล
21. นางพิมภา
22. นายประภาส
23. นางสาวจิตติมา
24. นางปาริชาติ
25. นายจรุง
26. นางสาวอรอุมา
27. นางสาวณัฐกาญจน์
28. นางวาริลิน

สถิตพงศ์ชัย
วงศ์เทศ
บุญวรรโณ
สินทับทอง
คงแจ่ม
มายืนยง
นาคแก้ว
อึ๊งประเสริฐพร
เชยสงวน
วังชัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
(แทน) พาณิชย์จังหวัดนครปฐม
รกท. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
(แทน) เกษตรจังหวัดนครปฐม
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัด
นครปฐม
ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนครปฐม
(แทน) นายอำเภอสามพราน
(แทน) นายอำเภอเมืองนครปฐม
(แทน) นายอำเภอนครชัยศรี
(แทน) นายอำเภอบางเลน
(แทน)นายอำเภอกำแพงแสน
(แทน) นายอำเภอดอนตูม
(แทน) นายอำเภอพุทธมณฑล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
/ผู้ไม่มา...

(2)
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุรศักดิ์
เจริญศิริโชติ
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จ.นฐ.
4. อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
5. นายเสถียร
พุ่มปรีชา
6. นายสมบัติ
แจ่มจันทร์เกษม
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. ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม
18. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
19. ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม
20. ประธานบริษัทประชารัฐฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวฐิตารีย์
2. นางวลีลักษณ์

ลาวัณย์วิสุทธิ์
พริ้งพัฒนพงษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ติดราชการ

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ
ประธานกลุ่มหมูย่างอำเภอเมืองนครปฐม
รองประธานแปลงใหญ่ข้าวตำบลมหาสวัสดิ์
ประธานนาแปลงใหญ่ข้าวบางปลา
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าโครงการสามพรานโมเดล
ที่ปรึกษาบริษัทเซนต์บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย)
จำกัด
ผู้แทนส้มโอส่งออกอำเภอสามพราน
ผู้จัดการตลาดน้ำทุ่งบัวแดง
ผู้ประสานงานจังหวัดนครปฐม
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญพิเศษ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขานุการ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ระดับจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 จำนวน 15 หน้า
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

/เริ่มประชุม เวลา 10.00 น…

(3)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การสำรวจวัตถุดิบที่ใช้ใน 100 ร้าน อาหารอร่อย ร้านกาแฟ
มอบหมายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดนครปฐม เช่น
100 ร้าน อาหารอร่อย ร้านกาแฟ หรือสถานที่อื่นๆ ว่าใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร เครื่องดื่ม จากที่ใด อะไรบ้าง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย จำนวน 10 แห่ง
- ผู้ แ ทนพาณิ ชย์ จั ง หวั ด ขออนุ ญ าติ ส่ ง ทะเบี ย นรายชื่ อ ที่ เ ป็ น ร้ า นค้ า ที่ มี ใ บอนุ ญ าต
“Thai SELECT” ประจำปี 2561-2563 จำนวน 21 ร้านค้า เป็นร้านค้าที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัด
นครปฐมที่ เช่นร้านอาหาร กุ้งอบภูเขาไฟ ซึ่งในเมนูของร้านอาจจะต้องมีการใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ในการประกอบอาหารที่
ทางเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถตอบสนองความต้องการของร้านได้
- ประธานฯ ให้ข้อสังเกตว่า ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ เป็น 1 ใน 100 ร้านค้า หรือไม่ ในการทำงาน
ควรมีการบูรณาการข้อมูลกัน การคัดเลือก 100 ร้าน ที่ผ่านมามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกันอย่างไร ในขณะที่ พาณิชย์
จังหวัดมีร้านค้าที่มีใบอนุญาต “Thai SELECT” ซึ่งน่าสนใจว่าเป็นงานประเภทเดียวกัน หากมีการทำงานแบบบูรณาการ
กันน่าจะได้ประโยชน์มาก ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้ง
มติที่ประชุม

มอบหมายให้ ฝ่ายเลขาฯ ประสานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำรวจและรีเช็คร้านอาหารเพื่อให้ได้
มาตรฐานอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสาร 2)
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ตามข้อสั่งการของพล
เอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่ อพัฒ นากลไกขับเคลื่อนการพัฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชา
รัฐประจำจังหวัด (คสป.) ร่วมดำเนินการคู่ขนานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เกิดความต่อเนื่องและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จึงขอให้จังหวัดโดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด
(คสป.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นประธาน พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ปรับแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1.1 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ จึงควรปรับแนวทางการดำเนินงานโดยให้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะด้านใน 3 กลุ่มงาน
ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยสนับ สนุ นการทำงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพ
1.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่ง
อาหารปลอดภัยในครัวเรือน ขยายสู่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ เชื่อมโยงแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชนสู่ผู้บริโภค เช่น
การขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)
/2. ทบทวนการ…

(4)
2. ทบทวนการบูรณาการการทำงานร่วมกันตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ระหว่างกลไกภาครัฐ
และภาคเอกชน ดังนี้
2.1 บทบาทหน้ า ที่ ข องคณ ะกรรมการประสานและขั บ เคลื่ อ นนโยบายสานพลั ง
ประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) ดังนี้
2.1.1 คสป. มีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในภาพรวม
จังหวัดให้ส อดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาเชิงพื้นที่ โดยวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 คสป. ต้ อ งมี ก ารบู รณาการการทำงานประชุ ม ร่ ว มกั น 5 ภาคส่ ว น ได้ แ ก่ ภ าค
ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ตามบทบาทและหน้าที่ภารกิจของตนเอง โดยภาคเอกชน ต้อง
มีบ ทบาทเพิ่ มเติ มในสิ่ งที่ ภ าครัฐ ไม่ส ามารถทำได้ เป็น การนำเอาจุดแข็งของแต่ ล ะภาคส่ ว นมาช่ว ยในการขับเคลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานราก และทำงานคู่ขนานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
2.1.3 ต้องจัดการให้มีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ระบุกลุ่มเป้าหมายตลอดจนความ
ต้องการ ปัญหาอุปสรรค และวิธีการช่วยเหลือที่ชัดเจน
2.2 บทบาทบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดังนี้
2.2.1 บริษัทฯ ต้องมีการประกอบกิจการจากการขายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างรายได้
ให้มีผลกำไร เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และร่วมดูแลกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากได้ตามวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการประกอบ
ธุรกิจเพื่อประโยชน์ของชุมชน โดยไม่เน้นผลกำไรมาก
2.2.2 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการประชุมกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำแผนธุรกิจที่เป็นรูปธรรม สร้างการมีส่วนร่วมให้เป็น
บริษัทฯ เพื่อสังคม
2.3 แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพและเชื่ อมโยงการขับ เคลื่ อนการดำเนิ น งานการพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2.3.1 มีการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน
พลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และภาคเอกชนใน
พื้นที่ ในกระบวนการทำงาน การวางแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
2.3.2 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด
(คสป.) และบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี จั ง หวั ด (วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม) จำกั ด จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
กลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาต่อยอดกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน
- พัฒนาการจังหวัด ในการนี้ฝ่ายเลขาได้แนบเอกสาร 2 เป็นสรุปสาระสำคัญ ของ พรบ.ส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 ซึ่งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัดนครปฐมก็เป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ได้
หวังผลกำไรและได้ จดทะเบี ยนเรียบร้อยแล้ว สำนักงานพัฒ นาชุมชนได้มีการขับเคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานราก
ประจำปี 2564 ดังนี้
1. ส่งเสริมให้เครือข่ายทุกภาคส่วนของประชารัฐรักสามัคคีไ ด้สนับสนุนให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐทั้ง 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไว้และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ส่ งเสริ ม ให้ ส ร้ างรายได้ให้ บ ริษั ท ฯ ให้ มี ผ ลกำไร ซึ่ งบริษั ท ประชารัฐ รัก สามั ค คีได้ มี การจด
ทะเบียน สามารถเป็นคู่ค้าได้ และได้ลงทะเบียนในระบบ egp เรียบร้อยแล้ว
/3. ประชาสัมพันธ์…
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3. ประชาสัมพันธ์การค้าขายผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งทาง Line และ Fackbook การส่ง file ข้อมูล
อิเล็คทรอนิคส์ และส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้จากร้านอาหารปลอดภัย 4 ร
4. ประสานราชภัฎนครปฐม ในการสั่งสินค้าและอาหารผ่าน App จังหวัดนครปฐม
- ผู้ อำน วยการก ลุ่ ม งาน ยุ ท ธศ าส ต ร์ ก ารพั ฒ น าชุ ม ช น ขอ เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ยด
พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 พัฒนาชุมชนในฐานะ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) มีวัตถุประสงค์ในการประสานการดำเนินการดังนี้
1. ประสานทีมเครือข่าย 5 ภาคส่วน D1-D6 , E1-E6 และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก 3 กลุ่ม ด้านการเกษตร แปรรูป และ ท่องเที่ยว จำนวน
10 กลุ่ม ซึ่งจะได้ร่วมกันพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ ในวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
2. หน่วยงานภาคีเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
นครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 เช่น สิทธิประโยชน์ตามมาตรการ
จัดซื้ อจั ด จ้ างภาครั ฐ เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการสร้างรายได้ให้ กับ บริษั ท มี ผ ลกำไร และนำสู่ ค วามยั่งยืน ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
- ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม การขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐ เป็นเรื่องของการดำเนินงาน
ใน 3 ประเด็น การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวและนำมาขับเคลื่อนกับรัฐประชารัฐตามแนวทางเพื่อนำไปช่วย
ชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 สรุปผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด
นครปฐม (เอกสารแนบ 3)
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่ งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น
กรรมการ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ
ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมฯ มีมติให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเมืองรอง จำนวน 2 ประเด็น
1. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ /ภาคเอกชนในและนอกพื้นที่ประสานการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดูแลความสมดุลด้านเศรษฐกิจ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งคมและสาธารณสุขตามมาตรการ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Amazing Thailand Safety & Health Administration :
SHA)
2. บู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานในจั ง หวั ด ทั้ ง ในและนอกพื้ น ที่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การบริ ห าร ที่ พั ก
ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึกและบริการอื่น ๆ ด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพั นธ์ให้ ห น่วยงานใช้บริการ
ที่พัก ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึกและบริการอื่น ๆ ด้านการท่องเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการ
ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการท่ อ งเที่ ย วของไทย รวมทั้ ง สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในสายตาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง
ชาวไทยและต่างชาติ และขอให้รายงานผลความคืบหน้าให้กระรวงมหาดไทยทราบในแบบรายงานภายในวันที่ 10 ของ
ทุกเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jpp.moi9999@gmail.com

/ในการนี้...
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ในการนี้ จั งหวัดนครปฐม ได้จัดทำข้อมูล ชุมชนท่องเที่ยวที่ มีความพร้อมและสมัครเข้าร่ว ม
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ให้หน่วยงานได้นำไป
พิจารณาใช้บริการเพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ดังนี้
1. บ้านวัดใต้ สามพราน เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการเสริมการเรียนรู้
2. เกาะลัดอีแท่ น สามพราน เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขึ้นรถรางชมเกาะจากไร่ขิง
วนรอบเกาะ ชมสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสามพราน ไหว้พระ
3. ตลาดท่านา โรงแถวไม้ อาหารหลากหลาย เป็นตลาดเก้าติดแม่น้ำนครชัยศรี
4. บ้านอ่าววัดใหม่ ถิ่นร้อยรัก อาหารร้อยล้าน วัดบางพระ ม.2 และ 4 บางพระ มีข้าวหลาม/
มะพร้าวนอกกะลา สิ่งที่โดดเด่นคือหลวงพ่อสมหวัง ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
5. บ้านโรงหวด ปั้นดินถิ่นวันวานสุขสำราญ เป็นชุมชนเก่า ท่าเรือและตลาดเก่า เข้าทางเจษฎา
มิวเซียม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 สรุปรายงานผลความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (การประสาน
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย) (เอกสาร 4)
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ฝ่ายเลขานุการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้สรุปผลการ
รายงานผลความก้าวหน้าการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เรื่อง การประสานโครงการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย ทั้ง 9 โรงพยาบาล ที่ร่วมโครงการ ซึ่งรายงานผลส่งให้ส่วนกลาง ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ทุกวันที่ 20 ของ
เดือน โดยประสานข้อมูล จากสำนั กงานเกษตรจังหวัด ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2564 มียอดการรับซื้อประจำเดือน
กุมภาพัน ธ์ 2564 จำนวน 2,912 กิโลกรัม เป็นเงิน จำนวน 138,755 บาท และมียอดสะสม จำนวน 209,745
กิโลกรัม ยอดเงินสะสม จำนวน 9,891963 บาท (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2564)
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อโรงพยาบาล

นครปฐม
สามพราน
นครปฐม
กำแพงแสน
หลวงพ่อเปิ่น
ห้วยพลู
บางเลน
ดอนตูม
พุทธมณฑล
รวม

ยอดการรับซื้อประจำเดือน
ปริมาณ (กก.) จำนวนเงิน (บาท)

2,145
115
20
242
40
20
120
10
200
2,912

81,195
7,850
1,550
28,475
1,975
1,760
4,250
500
11,200
138,755

ยอดการรับซื้อสะสม
ปริมาณ (กก.)
จำนวนเงิน
(บาท)

158,482
11,503
891
13,551
2,579
2,092
5,689
2,634
12,324
209,745

5,305,746
704,010
57,278
463,865
255,745
174,812
403,257
138,228
1,116,113
8,619,054

ระยะเวลา
ในการรับซื้อ

เม.ย 60-ก.พ 64
เม.ย 60-ก.พ 64
เม.ย 60-ก.พ 64
เม.ย 60-ก.พ 64
เม.ย 60-ก.พ 64
เม.ย 60-ก.พ 64
เม.ย 60-ก.พ 64
เม.ย 60-ก.พ 64
เม.ย 60-ก.พ 64
เม.ย 60-ก.พ 64

/ผู้แทน...
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- ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 4 ร
1) ในส่ ว นของโรงพยาบาลได้ ผ ลั ก ดั น ให้ เกิ ด การขั บ เคลื่ อ นในโรงพยาบาลทั้ ง 9 แห่ ง
ซึ่งควรผลักเข้าไปสู่ 3 ร (โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ด้วย
2) ในส่วนของโรงเรียน จะต้องชี้เป้าว่าผักที่ปลูกเป็นเรื่อง “ผักปลอดภัย” ซึ่งไม่ใช่ Organic
และไม่ใช่ GAP แต่เป็นการรับรองกันเองว่าไม่ใช้สารเคมี ซึ่งต้องจัดให้มีเวทีการซื้อขายผัก โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพของ
ผักที่นำมาเป็นองค์ประกอบในการประกอบอาหาร ซึ่งในการขับเคลื่อนสามารถบูรณาการโครงการฯ ในโรงเรียน 3 -4
โรงเรียน ซึ่งต้องขอให้เกษตร Matching คู่ค้าให้
3) ในส่วนของโรงแรม ต้องประสานโรงแรมใหญ่ ๆ ซึ่งมีลูกค้ามาก
4) ในส่วนร้านอาหาร ร้านอาหารที่มีการรับรองมาตรฐานถูกต้องส่วนหนึ่ง ควรบูรณาการกับ
ร้านอาหาร Q เป็นร้านอาหารปลอดภัย ซึ่งควรจะเชื่อมโยงกับ 100 ร้านอาหารอร่อย เราอาจต้องบูรณาการกันหลาย
กระทรวง
- ผู้ แ ทนศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครปฐม ในส่ ว นของสถานศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ ง บางโรงเรี ย น
ปลู กเอง 100 % จะปลู กเป็ น อิน ทรี ย์ เป็ น ผั กที่ไม่ใช้ส ารเคมี ส่ ว นใหญ่ จะขายให้ ผู้ ป กครองซึ่งไม่พ อขาย ซึ่งปลู กไว้
ประมาณ 70% โรงเรียนได้จัดทำโครงการเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอาหารปลอดภัยในโรงเรี ยน แต่ช่วงนี้ทำได้
ไม่เต็มรูปแบบเนื่องจากสถานการณ์โควิด และ นักเรียนก็เพิ่งเปิดเรียนได้ไม่กี่วัน ดังนั้นเวลาจัดการเรียนการสอนผู้เรียน
ต้องอยู่ แต่ก็ ยั งคงรั กษาสภาพอยู่ โดยกำหนดให้ แม่บ้ านหรือคุ ณ ครูด ำเนิ น การ แต่ ถ้าเที ยบแบบปกติก็ จะได้ผ ลการ
ดำเนินงานเพียง 20% ทีก่ ำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้
- ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในส่วนของสาธารณสุขจะมองในเรื่องสุขภาพ
ของคนทั้งจังหวัด โดยดำเนินการดังนี้
1) โรงพยาบาลจะจัดทำเป็น Setting โดย Set Menu ที่ใช้พืชผักเป็นองค์ประกอบในการ
ประกอบอาหาร ซึ่งต้องมีการเก็บผักตัวอย่างมาตรวจสอบคุณภาพและสารปนเปื้อน ดังนั้นผักที่ใช้ในโรงพยาบาลจะไม่ใช่
ผักปลอดภัย 100 % เนื่องจากความหลากหลายของเมนูอาหาร ทำให้มีความหลากหลายของชนิดผัก และกำลังการผลิต
ของผักที่นำมาใช้
2) การขยายผลการดำเนินงานในโรงพยาบาลของภาครัฐสามารถขับเคลื่อนมาได้ตลอดเวลา
เนื่องจากได้มีการประสานงานกับเกษตรอย่างต่อเนื่อง ส่วนในโรงพยาบาลภาคเอกชนนั้นกำลังดำเนินการประสานเพราะมี
เงือนไขในการประมูลร้านค้า
3) โรงพยาบาลได้จัดให้มีการเก็ บผักตัวอย่างจากตลาดหลัก ๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ในจังหวัด
นครปฐม อาทิเช่น ตลาดปฐมมงคล ฯลฯ เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพของผัก ตรวจสอบสารปนเปื้อนในผัก ซึ่งจะนำ
รายงานผลให้ทราบต่อไป
4) โรงพยาบาลจะต้องมีการตั้งเคาน์เตอร์ตรวจผักตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ในการตรวจเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน
- พั ฒ นาการจั งหวัด นครปฐม ขอเพิ่มเติมความก้าวหน้า การพั ฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ ในส่วนของโรงแรม สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ประสานกับโรงแรมเวล นำเสนอผักบางชนิดที่ใช้ประกอบอาหาร
และผลไม้ที่ใช้เป็นเมนูในอาหารกลางวัน ยังไม่ได้รับการตอบรับ เนื่องจากโรงแรมใช้แตงโมและสับปะรด ซึ่งทางโรงแรมจะ
สู้ราคาผลไม้ ได้แก่ ส้มโอ และฝรั่ง ไม่ไหว เพราะราคาสูง
/ประธาน...

(8)
-ประธาน มอบหมายในที่ประชุมดังนี้
1) สถาบันการศึกษา ทำสถิติการปลูกผักเป็นรายเดือน ต้องการทราบต้นทุนในแต่ละรอบการ
ปลูก จำนวนผลผลิต ยอดจำหน่าย และจำนวนผู้ใช้ประโยชน์
2) มอบหมายหอการค้าและบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็นผู้ประสานโรงแรมเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานให้เกิดการซื้อขาย
มติที่ประชุม

รับทราบและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมใน

ครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบและให้นำเสนอในการประชุมในครั้งต่อไป
4.5 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงาน 12 คณะ (เอกสาร 5)

คณะทำงานการส่งเสริม SMEs และ Protivity (D2) (อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม)
1) ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูต ร “กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องศรีสง่า โรงแรมริ
เวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการค่ าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมกระบวนการ
ทำงานเพื่อจัดการปัญหาต่าง ๆ และลดต้นทุนการผลิตให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพในสถานการณ์ Covid-19
 กลุ่ มเป้ าหมาย : ด้ านแปรรูป  วิส าหกิจชุมชนกลุ่ มอาชีพ ผลไม้ส ดและผลผลิ ต
การเกษตรบ้านดอนทอง
 กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ : ผู้ประกอบการโรงงานในจังหวัดนครปฐม
2) ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม
(Reskill)” ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่าน
กลไกการให้บริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้าใจเทคโนโลยีต่าง ๆ ภายในศูนย์
ปฏิรูปอุตสาหกรรมของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ :
1) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมัลเบอร์รี่และผลไม้ตำบลคลองใหม่
2) กลุ่มอาชีพแปรรูปส้มตำบลอ้อมใหญ่
มติที่ประชุม

รับทราบ

/คณะทำงาน...

(9)
คณะทำงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE (D3) (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครปฐม)
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับเทศบาลเมืองไร่
ขิงในการเปิดตลาดน้ำท่องเที่ยวชุมชนวัดไร่ขิง เป็นตลาดน้ำท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งเดิมตำบลไร่ขิงมีตลาดน้ำอยู่แล้ว จำนวน
1 แห่ง คือ ตลาดน้ำดอนหวาย โดยร่วมกันหารือในเรื่องของรูปแบบ การจัดการตลาด และกำหนดการเปิดตลาด ซึ่ง
กำหนดการเดิ ม จะเปิ ด ในงานประจำปี ข องวั ด ไร่ ขิ ง ในเดื อ นเมษายน 2564 แต่ เ นื่ อ งจากสถานการณ์
โควิดจึงทำให้เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ
คณะทำงานการส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ (D4) (พาณิชย์จังหวัดนครปฐม)

1. การส่งเสริมผู้ประกอบการภายในประเทศ
สำนั ก งานพาณิ ช ย์ จังหวัดนครปฐม จัด ประชุม คณะทำงานด้ านการตลาดระดั บจังหวัด
(เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมช่องทางการตลาด
สิ น ค้ า เกษ ตร เช่ น ช มพู่ มะม่ ว ง ฝรั่ ง ฯลฯ ให้ แก่ ก ลุ่ ม วิ ส าห กิ จ ชุ ม ชน กลุ่ ม พั ฒ น ายั่ ง ยื น ห มู่ 1 ตำบ ล
คลองจินดา อำเภอสามพราน ซึ่งประสบปัญหาในการจำหน่ายผลผลิตซึ่งมีปริมาณมาก โดยที่ประชุมฯ มีแนวทางในการ
ช่วยเหลือ ดังนี้
1) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านสาขาของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในช่วงที่ผลผลิตออก
สู่ ต ลาด โดยจำหน่ า ยผ่ า นไปรษณี ย์ ส าขา ในจั ง หวั ด นครปฐม ในทุ ก ๆวั น ที่ 7 และ 20 ของเดื อ น เนื่ อ งจาก
ในวันดังกล่าวจะผู้ค้าที่มารับการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนมาก และคัดเลือกสินค้าของเกษตรกรเพื่อจำหน่ายผ่าน
สาขาของบริษัทไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
2) จัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรของกลุ่มฯ ในสถานที่อื่น ๆ ในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสาน “พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึงไทย” ว่าจะรับซื้อผลผลิตของกลุ่มฯ โดยตรง ได้แก่ ชมพู่ มะม่วง
ฝรั่ง ลำไย ซึ่งเป็นผลไม้อินทรีย์ไปจำหน่าย และนำไปแปรรูปด้วย ในการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม หอการค้าจังหวัดนครปฐม ฯลฯ จะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งปลีกและส่ง ซื้อสินค้า
จากสวนของเกษตรกรโดยตรง
2. การส่งเสริมผูป้ ระกอบการภายในค่างประเทศ
สำนั ก งานพาณิ ชย์ จั ง หวั ด นครปฐม ได้ ส นั บ สนุ น กลุ่ ม เกษตรแปรรู ป ดอนทอง
โดยประสานกรมส่ ง เสริ ม ฯ เพื่ อ ขยายตลาด ไปตลาดญี่ ปุ่ น จากเดิ ม จำหน่ า ยในตลาดจี น เกาหลี และไต้ ห วั น
เป็ น อี ก ขั้ น ตอนที่ ก ำลั งเชื่ อ มโยงคู่ ค้ าต่ างประเทศ เช่ น ปั ญ หาการจำหน่ ายมะม่ ว งน้ ำสี ท อง โดยกระทรวงพาณิ ช ย์
จะมีทูตพาณิชย์ประจำทุกประเทศ Conference เปิดขายด้วยกันเปิดให้ผู้ประกอบการได้ซื้อขายโดยตรงกับผู้ซื้อ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/คณะทำงาน...

(10)
คณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (D6) (เกษตรจังหวัดนครปฐม)
1. ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร
วัน ที่ 11 มี น าคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม 115 ชั้ น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ ภาค
เกษตรระหว่ า งกรมส่ ง เสริ ม การเกษตรกั บ บริ ษั ท เคอรี่ เอ็ ก ซ์ เ พรส ประเทศไทย จำกั ด (มหาชน) โดยมี
นายเฉลิ ม ชั ย ศรี อ่ อ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น ประธาน นายเข้ ม แข็ ง ยุ ติ ธ รรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย เกษตรจังหวัดนครปฐม นายพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร ผู้จัดการฝ่าย
การตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดส์ ตัวแทนเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไม้ตำบลนราภิรมย์ เข้าร่วมพิธีลงนาม
และการนำเสนอสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม
สาระสำคัญของ MOU
1) สนั บสนุนการระบายสินค้าเกษตร (ผลไม้) ในช่วงฤดูกาล ในภาคตะวันออก เน้นกลุ่ ม
ส่งเสริ มแปลงแปลงใหญ่ ไม้ผ ล ที่รวบรวมผลผลิ ตจำหน่ายจำนวนมาก ประสานทาง Kerry เข้าพื้ นที่กลุ่ มและ Kerry
ดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการคีย์งานพัสดุผลไม้ที่จุดรวม เสนอส่วนลดสูงสุด 30% ที่ร่วมโครงการ จัดรถรถเข้ารับโดยนัด
หมายเวลาและรวมพัสดุตามจุดนัด มีพนักงานติดตามพัสดุถึงปลายทาง ฟรีกล่องผลไม้ มีรูระบายและกันความชื้น(ตาม
ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับกลุ่ม) พัสดุจะได้รับการแยกจากพัสดุทั่วไป และโปรโมชั่นรายละเอียดอื่นๆ สามารถเพิ่มเติม
และเสนอแนะปรับเปลี่ยนได้เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
2) สำหรับเกษตรกรรายย่อย ที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ประสานทาง Kerry เข้าในพื้นที่และ
เสนอส่วนลด เฉพาะค่าขนส่งในอัตราพิเศษ 10% โดยเกษตรกรนำทะเบียนเกษตรกรหรือทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มา
แสดง ณ จุดส่งสินค้าด้วย
2. การส่งเสริมตลาดเกษตรกร
สำนั กงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กลุ่ ม เซ็น ทรัล (Central Group) ร่ว มเดิ นหน้ า
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างหน่วยธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างยั่งยืน ให้ แก่เกษตรกร โดยการสร้างการค้าปลีกรูปแบบใหม่ “จริงใจ Farmer Market” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า ศาลายา จังหวัดนครปฐม เป็นตลาดชุมชนที่ให้เกษตรกรมาออกร้านจำหน่ายสินค้าเงินสด โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกร
นำผั ก ผลไม้ ปลอดภั ย ปลอดสารพิ ษ และเกษตรอิ น ทรีย์ ซึ่งจังหวัด นครปฐมมี วิส าหกิจ ชุม ชนมากกว่า 25 ร้านค้ า
ประกอบด้วย ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์จักสาน อาหารแปรรูป และอาหารพร้อมรับประทาน จำหน่ายใน TOP Super Market
ทุกวัน เสียค่าธรรมเนียม 15% ของยอดจำหน่าย ซึ่งผลผลิตที่นำไปจำหน่ายจะมีทีมงานตรวจคุณภาพตลอด เป็นตลาดที่
ผู้บริโภคจะพบปะกับเกษตรโดยตรง เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น หงเป่าสือ บ้านหัวอ่าว
-พั ฒ นาการจั งหวัด นครปฐม ขอเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดในการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานราก
“จริงใจ Farmer Market” Central คิดค่าธรรมเนียม 15% ลูกค้าชำระเงินแบบปกติที่เครื่องของ TOP ไม่ต้องคิดเงินที่
ร้านของเกษตรกร ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย รวมจำนวน 38 ราย เช่น ผัก ผลไม้ จงรักไข่เค็มฯลฯ เงินจะ
เข้าระบบของ Central เข้าสู่ระบบ Refun สู่ผู้ประกอบการ ภายใน 15-20 วัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
/คณะทำงาน...

(11)
คณะทำงานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) (ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม)
เนื่ อ งจากช่ ว งนี้ เป็ น สถานการณ์ โ ควิ ด สถาบั น การศึ ก ษาปิ ด การเรี ย นการสอน ดั ง นั้ น
การจัดทำข้อมูลจึงไม่เป็นปกติ ส่วนการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สรุปรายงานตามที่ได้รับ
ข้อมูล รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอไปแล้วนั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

คณ ะทำงานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารั ฐ และกลไกภาครั ฐ (E3)
(พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม)
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ขับเคลื่อนงานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการมาจำหน่ายสินค้าที่ศาลากลางจังหวัด ทุก วันประชุมกรมการ
จังหวัด
2. ประสานทาง ททท. ซึ่งจะมีการซื้อขายดีมาก แต่ช่วงสถานการณ์โควิดก็หยุดดำเนินการไป
ทาง ททท. ให้สถานที่ขายช่วงเสาร์-อาทิตย์
3. โครงการ KBO : Knowlage Best Otop ซึ่ งเรามี กลุ่ ม ในที่ เป็ น กลุ่ ม เป้ าหมายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทีจ่ ะได้รับงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม จักสานผักตบชวา อ.บางเลน
2) กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านรางโพธิ์ทอง ผลิตภัณฑ์จากกล้วย กล้วยฉาบ อ.ดอนตูม
วิสาหกิจของเราขอไปทั้งหมด 11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ ขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมพลังงาน ทั้งหมด 11 กลุ่ม คาดว่าจะได้รับการอนุมัติทุก
กลุ่ม ทั้งจังหวัดได้รับงบประมาณทั้งหมด 25,000,000 บาท งบประมาณที่เสนอขอไปรวมเป็นเงิน 9,000,000 บาท
เสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมพลังงาน ขอเครื่องอบพลังงานแสงอาทิต ย์ ขนาด 2.2 เมตร จำนวน 5 ตัว ๆ ละ
20,000 บาท เป็ น เงิน 1,000,000 บาท เสนอผ่านคณะกรรมการจังหวัด (กบจ.) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมพลังงาน
4. โครงการผ้ า ไทยใส่ ให้ ส นุ ก เป็ น โครงการส่ งเสริม ผ้ าไทยใส่ ส นุ ก ได้ ทุ ก วัน มี ก ารส่ งเสริ ม
กลุ่มผ้าทอมือ ทีเ่ ป็นกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จำนวน 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านดอนทราย อ.เมือง
2) กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสะแกราย อ.เมือง
สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวัด นครปฐม ร่ ว มกั บ สำนั ก งานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด ส่ งเสริ ม
กลุ่ ม ผ้ า ทอมื อ โดยพั ฒ นาผ้ า ลายขอเจ้ า ฟ้ า ปั จ จุ บั น กำลั ง พั ฒ นาการผลิ ต ผ้ า จากผ้ า จก ในส่ ว นของผ้ า มั ด ย้ อ มและ
ผ้ามัดหมี่กลุ่มไม่ได้ทำ
5. ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายผ้าไทย โดยสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ ปรับ/เปลี่ยน/เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาด Online จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID 19) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค ลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้ บ ริ โ ภค ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น Webside Otop Today/Facebook/ไลฟ์ ส ด KHON THOM OTOP SHOP
(ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 11.00 น.)
ประธาน เชิญชวนให้เข้า Khon Thom Otop Shop
มติที่ประชุม

รับทราบ
/คณะทำงาน...

(12)
คณะทำงานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม)
พั ฒ นาการจั งหวั ด นครปฐม นำเสนอความก้ าวหน้ าในการดำเนิ น งานแทนมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฎนครปฐม แจ้งให้ทราบว่า ทีมงานรับเสด็จ มีกำหนดการรับปริญญาของ 30 จังหวัดภาคกลาง รวมระยะเวลา 11
วัน ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม กำลังดำเนินการประชุมเรื่อง “4 ร Online” ได้แก่ โรงพยาบาล
โรงเรียน โรงแรม ร้านค้า โดยจะมีการส่งผ่าน Appication เหมือน GAP จะพัฒนาโปรแกรมผ่านราชภัฎนครปฐม และ
จะเชิญชวนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการร่วมกันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามศาสตร์พระราชา โดยมุ่งเน้นการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก OTOP ผักปลอดสาร ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของจังหวัดนครปฐม ผ่านระบบ Online
มติที่ประชุม

รับทราบ
คณะทำงานประชารัฐเพื่ อสั งคม (E6) (พั ฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์จังหวั ด

นครปฐม)
สำนั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั งหวั ด นครปฐม เป็ น หน่ ว ยสนั บ สนุ น
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดนครปฐม มีงบประมาณทุกปี จัดสนับสนุนให้แก่องค์การ
สวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนที่มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
การช่วยเหลือชุมชน ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่หวังผลกำไร ซึ่งองค์กรเหล่านี้ต้องมาจดทะเบียนกับ สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม และแจ้งไปที่ส่วนกลาง
องค์กรดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐ โดยมีการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จำนวน 58 กลุ่ม
ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จำนวน 1
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 9 “กลุ่มปลูกผักปลอดสาร (ผักแปลงใหญ่) ของ ต.ห้วยด้วน และ ต.ดอนรวก ซึ่งเสนอ
“โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพนวัตวิถีอาชีว ต.ห้วยด้วน” เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และได้ ผ่านการกลั่นกรองโครงการฯ งบประมาณ จำนวน 16,000 บาท เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2564 และจะเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่ออนุมัติโครงการฯ ให้กลุ่มในลำดับต่อไป
ประธาน อยากทราบข้อมูล
1. ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีปัญหาการรับเงินซ้อนกับเงินอื่น ๆ มีจำนวนกี่รายในจังหวัด
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินคดีฟ้องร้องกับประชาชนในเรื่องนี้มีจำนวนกี่ราย
3. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและถ้ามีให้รีบลงไปประสานงานกับผู้ที่รับผลกระทบโดยตรง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงการ
สร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น (4 ร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 58 กลุ่ม พิจารณาคัดเลือก จำนวน 10 กลุ่ม โดยไม่ซ้ำกับกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสาร 6)
/รายงานการจัดระดับ...

(13)
รายงานการจัดระดับกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครปฐม

ด้ำนเกษตร ด้ำนแปรรูป ((SME/OTOP) และด้ำนท่องเที่ยว
ที่

ชื่อกลุ่ม

เลขที่
41/2
110

ทีอ่ ยู่
หมู่
ตำบล
1 ทรงคนอง
6 ดอนตูม

1 กลุ่มชุมชนผู้ผลิตส้มโอ
2 วิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม
(มะเขือเทศราชินี)
3 วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้
54 10 ทุ่งขวาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ผักปลอด
สารพิษ)
4 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
31
1 คลองโยง
บ้านคลองโยง
5 วิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนด
65/4 2 ลานตากฟ้า
ชุมชนคลองโยง –ลานตากฟ้า
6 กลุ่มศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่
108/1 8 แหลมบัว
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
7 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่ม
85
1 ดอนแฝก
วิสาหกิจชุมชนปลูกผัก
ปลอดภัยบ้านห้วยพระ
9 กลุ่มปลูกผักปลอดสาร(ผัก
57
1 ห้วยด้วน/
แปลงใหญ่) (2 ตาบล)
ดอนรวก
10 ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
50/1 1 บ้านหลวง
บ้านฝั่งคลอง
11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
55
8 หินมูล
ปลอดภัยบ้านหน้าวัดศิลามูล
12 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการ
19 บางหลวง
เกษตร(เกษตรชีวภาพ) โรงสี
ข้าวชุมชน
13 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผัก
11
8 นิลเพชร
ปลอดภัยบ้านสระพังแพลอย
14 วิสาหกิจชุมชนทานาข้าวพันธุ์
33 15 บางระกา
ดีบ้านทุ่งไผ่ลิง
15 กลุ่มเกษตรปลอดภัยตาบลบัว 44270 1,5,7 บัวปากท่า
ปากท่า

ระดับกำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำย
หมำยเหตุ
อำเภอ เข้มแข็ง ปำนกลำง อ่อนแอ
สามพราน
/
เกษตร
บางเลน
/
เกษตร
กาแพงแสน

/

เกษตร

พุทธมณฑล

/

เกษตร

นครชัยศรี

/

เกษตร

นครชัยศรี

/

เกษตร

นครชัยศรี

/

เกษตร

ดอนตูม

/

เกษตร

ดอนตูม

/

เกษตร

บางเลน

/

เกษตร

บางเลน

/

เกษตร

บางเลน

/

เกษตร

บางเลน

/

เกษตร

บางเลน

/

เกษตร

/16…

(14)

ด้ำนเกษตร ด้ำนแปรรูป ((SME/OTOP) และด้ำนท่องเที่ยว
เลขที่
219

ระดับกำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำย
หมำยเหตุ
หมู่
ตำบล
อำเภอ เข้มแข็ง ปำนกลำง อ่อนแอ
7 คลองนกกระทุง บางเลน
/
เกษตร

43/2
42/1

7 บางเลน
5 สวนป่าน

บางเลน
เมืองฯ

86/1
56/12
83

2 หนองงูเหลือม
1 หนองปากโลง
7 บ้านยาง

เมืองฯ
เมืองฯ
เมืองฯ

22 กลุ่มปลูกผักหนองดินแดง
16
5 หนองดินแดง
23 กลุ่มปลูกผัก(พืชผักทั่วไป)
62/2 1 นครปฐม
24 กลุ่มปลูกผัก หมู่ 3
80/2 3 หนองงูเหลือม
ต.หนองงูเหลือม
25 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
37/1 5 บางช้าง
ต.บางช้าง
26 กลุ่มผู้ปลูกพืชปลอดภัยคลองใหม่
88
1 คลองใหม่
27 เกษตรอินทรีย์บ้านห้วยผักชี
109 12 ทุ่งลูกนก
28 เกษตรอินทรีย์
45
7 สระพัฒนา
29 ปลูกผักปลอดสารพิษ
118 1 ห้วยหมอนทอง
30 เกษตรอินทรีย์
2
3 กระตีบ
31 เกษตรทฤษฎีใหม่
106/1 4 ห้วยม่วง
32 กลุ่มข้าวโพดฝักอ่อน
138 4 หนองกระทุ่ม
33 เกษตรปลอดสารพิษ
176 10 ทุ่งบัว
34 เกษตรอินทรีย์
95 10 ดอนข่อย
35 ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
77
1 วังนาเขียว
36 วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์
52
5 กาแพงแสน
กาแพงแสน (พงค์พาสฟาร์ม)
37 ผักปลอดสารเคมี
69
5 ไทรงาม
38 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกฟักข้าวบ้าน 127 6 ทุ่งขวาง
ปักไม้ลาย
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวบุญตา
60/1 1 ดอนแฝก
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรใหม่ 44253 9 สระกระเทียม
สระกะเทียม

เมืองฯ
เมืองฯ
เมืองฯ

ที่

ชื่อกลุ่ม

16 กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านคลอง
นกกระทุง
17 กลุ่มอาชีพปลอดภัยบ้านอ่าว
18 วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพด
ฝักอ่อน
19 วิสาหกิจชุมชน 2005
20 กลุ่มผู้ปลูกผักหนองปากโลง
21 วิสาหกิจชุมชนบ้านยางปราสาท

ทีอ่ ยู่

เกษตร
เกษตร
/

เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร

สามพราน

/

เกษตร

สามพราน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
กาแพงแสน

/

เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร

บางเลน
กาแพงแสน
นครชัยศรี
เมือง

/

/
/
/
/
/
/

เกษตร
เกษตร
เกษตร
เกษตร

/41 …

(15)

ด้ำนเกษตร ด้ำนแปรรูป ((SME/OTOP) และด้ำนท่องเที่ยว
ที่

ชื่อกลุ่ม

41 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารตาบลสระพัฒนา (ข้าว
เกรียบเห็ดโคนญี่ปุ่น )
42 กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม(จัก
สานผักตบชวา)
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้
สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป
บ้านดอนทอง
44 กลุ่มแปรรูปปลาส้ม / ปลานิล
แดดเดียว บ้านคลองเขื่อนขันธ์
45 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนายั่งยืน
46 กลุ่ม Modern fruit (โมเดิรน์
ฟรุต๊ )
47 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
48 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
49 กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านรางโพธิ์ทอง
50 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนือสัตว์
ตาบลห้วยพระ
51 ชุมชนตลาดนาลาพญา
52 ชุมชนเกาะลัดอีแท่นในพืนที่ ๔
ตาบล

ทีอ่ ยู่
เลขที่
107

หมู่
ตำบล
9 สระพัฒนา

ระดับกำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำย
หมำยเหตุ
อำเภอ เข้มแข็ง ปำนกลำง อ่อนแอ
กาแพงแสน
/
แปรรูป

219

4 บางเลน

บางเลน

88/1

4 คลองใหม่

สามพราน

44217

7 ตลาดจินดา

สามพราน

44247
76

1 คลองจินดา
4 คลองใหม่

สามพราน
สามพราน

แปรรูป
แปรรูป

59
34
82
49/1

9
4
7
4

เมืองฯ
นครชัยศรี
ดอนตูม
ดอนตูม

/

แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป
แปรรูป

114

3,4 ลาพญา
ไร่ขิง ทรงคนอง
บางเตย ท่า
ตลาด
5 บางช้าง
2 งิวราย
3 มหาสวัสดิ์

บางเลน
สามพราน

/
/

ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

สามพราน
นครชัยศรี
พุทธมณฑล

/

ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

6 ยายชา
4 ห้วยม่วง

สามพราน
กาแพงแสน

ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

9 ดอนยายหอม

เมืองฯ

ท่องเที่ยว

53 ชุมชนบ้านหัวอ่าว
37/1
54 ชุมชนโรงหวด
50
55 ชุมชนบ้านศาลาดินแห่งคลอง
58/2
มหาสวัสดิ์
56 ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านใต้วัด
26
57 ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอน
106/2
แฉลบ
58 ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสะแกราย 44218

สระกระเทียม
วัดละมุด
ห้วยพระ
ห้วยพระ

แปรรูป
/

แปรรูป

/

/

/

แปรรูป

ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาชุ ม ชน นำรายงานผลการดำเนิ น งานของ
คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเกษตร คณะทำงานสนั บ สนุ นการพัฒ นาศักยภาพด้านการแปรรูป (SME/OTOP) และคณะทำงาน
สนับสนุน การพัฒ นาศักยภาพด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ
ส่ งเสริ ม การพั ฒ นากลไกและโครงการสร้ างดู ด ซั บ มู ล ค่ าทางเศรษฐกิ จ และการกระจายรายได้ ก ลั บ สู่ ท้ อ งถิ่ น (4 ร)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

(16)
ที่

ชื่อกลุม่

เลขที่

หมู่

ที่อยู่
ตำบล

ดอนแฝก

อำเภอ

นครชัยศรี

ระดับการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
เข้มแข็ง ปานกลาง อ่อนแอ
√

หมายเหตุ

1

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

85

1

2

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด
อินทรีย์

52

5

3

เกษตรอินทรีย์บ้านห้วยผักชี

109

12

ทุ่งลูกนก

กำแพงแสน

4

กลุ่มปลูกผัก หมู่ 3 ตำบล
หนองงูเหลือม

80/2

3

หนอง
งูเหลือม

เมืองฯ

5

ผักปลอดสารเคมี

69

5

ไทรงาม

บางเลน

6

เกษตรอินทรีย์

95

10

ดอนข่อย

กำแพงแสน

√

เกษตร

7

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

59

9

สระ
กระเทียม

เมืองฯ

√

แปรรูป

8

กลุ่มแปรรูปปลาส้ม / ปลานิล 21/1
แดดเดียว บ้านคลองเขื่อน
ขันธ์

7

ตลาดจินดา สามพราน

9

กลุ่ม Modern fruit (โมเดิร์น
ฟรุ๊ต)

76

4

คลองใหม่

สามพราน

√

แปรรูป

10

ชุมชนโรงหวด

50

2

งิ้วราย

นครชัยศรี

√

ท่องเที่ยว

กำแพงแสน กำแพงแสน

√

เกษตร
เกษตร

√

เกษตร
เกษตร

√

√

เกษตร

แปรรูป

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่าในการดำเนินงานพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ควรจะพิจารณา
1. ศักยภาพ ความพร้อม ความมุ่งมั่น ความกระตือรือล้นของกลุ่มในแต่ละกลุ่ม
2. คุณสมบัติของกลุ่มที่เข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เช่น นำ TPMAP มาใช้ในการ
พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
3. ถ้าเราคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดนครปฐม กลุ่มที่ต้องการพัฒนา 10 กลุ่ม ทำงาน
เป็นองค์รวม และให้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก เพื่อให้โอกาสกลุ่มได้รับการสนับสนุนโดยทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน
ยกตัวอย่างเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และนำมาพัฒนากระบวนการในการส่งเสริมต่อไป

/4. การใช้งบประมาณ...

(17)
4. การใช้งบประมาณมีกระบวนการ ขั้นตอนอย่างไร และพิจารณาว่าเราจะใช้งบประมาณไป
สนับสนุนอะไร มีกระบวนการอย่างไร และเป้าหมายในการพัฒนาไปถึงจุดไหนว่าในแต่ละกลุ่มเราจะส่งเสริมอะไร กลุ่มมี
ความพร้อมในการรองรับงบประมาณ กลุ่มมีความมุ่งมั่นขนาดไหน
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 15.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางวาริลิน วังชัย)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
(นางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

