รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
2. นายทวีทรัพย์ เขียวรัตน์
3. นางสาวพิมพ์กาญจน์ สุวรรณกรณ์
4. นายกิตติศักดิ์ ซื่อสัตย์
5. นางสาวณิชาภา ไชยเรือน
6. นายวิรัช ฉายาประเสริฐ
7. นางเมธินี จงรักษ์
8. นางสาวจินตนา ดอนแนไพร
9. นางสาวภิญญาพัชญ์ สันติจิราวัชร์
10. นางสาวอัญชนี เหลี่ยมทองคา
11. นางสาวมาริสา ขาวเขียว
๑2. นางเขมากร วุฑฒิรักษ์
๑3. นางศรินทิพย์ แถมพยัคฆ์
14. นางวัชรี สินธุศิริ
๑5. นางเทียมใจ ทรัพยะประภา
16. นายวรพิสิฐ ด้วงสงค์
17. นางสาวตุลารักษ์ คาวงค์
18. นางสาวทิพสุภัค สิทธิโสภณ
๑9. นางสาวจินตนา ไชยพรหม
20. นางจรูญ คะสันต์
21. นายจักรกฤช ศีลาเจริญ
22. นายชูศกั ดิ์ ขันธศรี
23. นายสาเริง โพธิ
24. นายถวิล พึ่งสุข
25. นายจรัส โยธา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประธาน
อัยการจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนปลัดจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนคลังจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี กรรมการ
แทนศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคง
กรรมการ
ของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
แทนสถิติจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี กรรมการ
แทนนายอาเภอหนองขาหย่าง
กรรมการ
แทนนายอาเภอทัพทัน
กรรมการ
แทนนายอาเภอห้วยคต
กรรมการ
แทนนายอาเภอสว่างอารมณ์
กรรมการ
แทนนายอาเภอบ้านไร่
กรรมการ
แทนนายอาเภอเมืองอุทัยธานี
กรรมการ
แทนนายอาเภอหนองฉาง
กรรมการ
แทนนายอาเภอลานสัก
กรรมการ
แทนนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจ
กรรมการ
การท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กรรมการ
จังหวัดอุทัยธานี /ประธานกรรมการบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานีฯ
นายกสโมสรไลอ้อนส์จังหวัดอุทัยธานี กรรมการ
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กรรมการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เมืองอุทัยธานี กรรมการ
ปราชญ์ชาวบ้าน
กรรมการ
/26. นายศุภวิชญ์...

-226. นายศุภวิชญ์ พลยมมา
27. นายสมเกียรติ กังธีระวัฒน์
28. นายณัฏฐิพล วงศ์เมธี

แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี

กรรมการและ
เลขานุการร่วม
แทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการและ
เลขานุการร่วม
แทนหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
กรรมการและ
การพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
4. ประธานหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี
5. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุทัยธานี
6. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี
7. ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดอุทัยธานี
8. ประธานมูลนิธิพันธกิจสร้างสรรค์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวลาพอง จันจุฬา
2. นางสาวโสฬส แรงสาริกรรม
3. นางสาวอริสรา ธนูแก้ว
4. นายทรงยศ บัวสาลี
5. นางสาวขวัญชนก เผ่าพันธ์โพธิ์
เริ่มประชุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี

เวลา 10.0๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล
ไชยโกมิ น ทร์ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ทั ยธานี เป็ น ประธานการประชุ ม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่ อนนโยบายสานพลั งประชารัฐ ประจาจังหวัด
(คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 19 มิถุนายน 2562
/แนวทาง...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ผู้แทนพัฒนาการ
จังหวัดอุทัยธานี

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี พ.ศ. 2562
ซึง่ ให้ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
(คสป.) จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ 25 ของเดือน
ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ให้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เรื่ อ งการบู ร ณาการด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ที่จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มโดยอุทัยธานีอยู่กลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง และได้นาเสนอ เช่น
1) พันธุ์อ้อย ข้าว ฟางข้าว ซึ่งมีปัญหาเรื่องการเผาทาให้เกิดมลภาวะ จึงได้
มีข้อเสนอแนะว่าปัญหาคือ ไม่มีการใช้ แรงงานคนตัดอ้อย เนื่องจากรก มีหนาม และ
ค่าแรง จึงต้องเผา แนวทางคือจะทาอย่างไรให้คนเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีมูลค่า
เสนอวิธีแรกทางด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ คือ การวิจัยพันธุ์อ้อยให้มีหนามน้อย มี
ปริมาณน้ามาก วิธีที่สอง ทาให้เศษวัชพืชมีประโยชน์ เช่น ทาภาชนะ ของใช้ อาหาร
สัตว์ อาหารเม็ด เชื้อเพลิง เป็นต้น วิธีที่สาม เครื่องจักรให้มีหลายขนาดเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่
2) ปลาแรด ขอให้วิจัยเรื่องพันธุ์ปลา เนื่องจากมีราคาสูง ทาให้มีคุณภาพดี
ขึ้น และเรื่องอาหารปลา ที่มรี าคาแพง
3) การปลูกข้าวโดยให้ลดการใช้สารเคมีในการทานาปลูกข้าว
4) การปลูกกล้วยหอม เสนอให้มีการควบคุมการสุกของกล้วย
มีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมด้วย สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
รับทราบ

ประธาน

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม คณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2562 วันที่
24 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดจานวน 15 หน้า และแจ้งให้คณะกรรมการฯ
ทุกท่าน ได้ตรวจสอบและพิจารณารายงานการประชุมตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี
ที่ อน 0019/ว 2607 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 แล้ว ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข
กรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือข้อแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖2

ระเบียบวาระที่ 3
ผู้แทนพัฒนาการ
จังหวัดอุทัยธานี

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา จานวน 2 เรื่อง
3.1 เรื่อง ผลการดาเนินงานของคณะทางานประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐจังหวัดอุทัยธานี จานวน ๑๒ คณะ (D๑ – D๖ และ E๑ – E๖)
ขอให้แต่ละคณะได้สรุปผลการดาเนินงานในเดือนที่ผ่านมา นาเสนอที่ประชุมตามลาดับ

/ผู้แทนสถิติ...

-4ผู้แทนสถิติ
จังหวัดอุทัยธานี

ประธาน
ผู้แทนอุตสาหกรรม
จังหวัดอุทัยธานี

D1 การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
สานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ดาเนินการจัดทาโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้า
ทั่วประเทศ จานวน 25 ลุ่มน้า (โครงการระยะที่ 1) เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ
การใช้น้าสาหรับอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร ภาคการผลิต และ
ภาคการบริการในสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้ Tablet เป็น
อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล ดาเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 2562
เพื่ อ ให้ ป ระเทศมี ฐ านข้ อ มู ล ในการน าไปจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด การจั ด การน้ า (Water
Management Index, WMI) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้า
ต่างๆ ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขตเมือง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งดาเนินการไปแล้ว
ร้ อยละ 25 จากเป้ าหมายที่ต้อ งจัด เก็ บ จ านวน 96,000 ครัว เรือ น/สถาน
ประกอบการปัญหา/อุปสรรค คือ การบันทึกข้อมูลโดยใช้ Tablet เป็นรูปแบบการ
จัดเก็บ แบบใหม่ ทาให้ผู้จั ดเก็บบางรายไม่ค่อยมีความช านาญ แนวทางการแก้ไข
1) เปิดช่องทางแจ้งปัญหาผู้จัดเก็บผ่านทาง Line 2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
สานั กงานสถิติจังหวัดลงพื้นที่ หรือการรีโ มทเครื่องไปเพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมให้
คาแนะนา และติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด มีประโยชน์ คือ การนาข้อมูลไป
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพฯ Gistda
ถ้าเป็นข้อมูลที่เคลื่อนไหวมีการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนเป็นอย่างมาก
D2 การส่งเสริม SMEs และ Productivity
1) ส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาเอสเอ็ ม อี ตามแนวประชารั ฐ (สอป.) ออก
ประกาศสานักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ เรื่อง กาหนดการ
เปิดรับคาขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี
กาหนดเปิดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วงเงิน
222 ล้านบาท หรือจนกว่าวงเงินจะหมด สาหรับเดือนมิถุนายน 2562
- ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ท าการประชาสั ม พั น ธ์
ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จานวน 500 ราย และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ เพื่อขอกู้เงิน ขณะนี้ อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ของ
ธนาคารพัฒ นาวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย (ธพว.) ดังนี้
(1) บริษัท ไทยไฮด้า จากัด ได้สมัครคาขอรับบริการกู้เงินกองทุน วงเงิน
10,000,000 บาท
(2) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด อุ ทั ย ออโต้ ได้ ส มั ค รค าขอรั บ บริ ก ารกู้ วงเงิ น
1,200,000 บาท
(3) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด แสนล้ า นฟาร์ ม ๙๙ ได้ ส มั ค รค าขอรั บ บริ ก าร
กู้เงินกองทุน วงเงิน 3,500,000 บาท
/(4) บริษัท...
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วงเงิน 5,000,000 บาท
(5) ห้างหุ้นส่วนจากัด ตลุกดู่ก่อสร้าง ได้สมัครคาขอรับบริการกู้เงินกองทุน
วงเงิน 2,000,000 บาท
2) ศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุน SME (SME Support & Rescue Center (SSRC))
เพื่อรับคาขอแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2562 มีผู้มาขอรับบริการ
จานวน 6 ราย
3) การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปในพื้นที่ 9
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กาแพงเพชร
พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ซึ่งเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีมีกลุ่มเป้าหมายจานวน 2 กลุ่ม คือ
โรงงานลูกชิ้น เจ๊วัธ และกลุ่มวิส าหกิจชุมชนปลู กเห็ดนางฟ้า ภูฐาน ผลิตภัณฑ์เดิม
ของกลุ่ม คือ เห็ ดสด แปรรูปเห็ ด เห็ดทอด การเพาะเชื้อเห็ด และที่สนับสนุนคือ
อาหารว่างแบบ snack bar เพื่อสุขภาพ โดยนาธัญพืชผสมกับเห็ด และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ปั ญหาคือ เห็ ดสดที่ได้มีปริ มาณน้อย เนื่องจากอากาศร้อน จากการลงพื้นที่ของ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ บริษัท อาร์ พี พี ออล จากัด เพื่อ
ปฏิบั ติ งานงวดที่ 2 เพื่ อสรุ ปผลการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ และนาเสนอแนวทางการ
ออกแบบและพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ให้กับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริม
เกษตรปลอดภัยภาคเหนือ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะใน
อุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley to
Smart Industry 4.0) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา
โรงแรมท็อปแลนด์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2562
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ ทางกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสถาบันการศึกษาที่สามารถ
จังหวัดอุทัยธานี
เป็ น ที่ ป รึ กษาให้ ก ารช่ว ยเหลื อ โซนภาคเหนือ คื อ มหาวิท ยาลั ย นเรศวร จั งหวั ด
พิษณุโลก ซึ่งถ้ากลุ่มไหนต้องการพัฒนา คิดค้น สามารถประสานกับมหาวิทยาลั ยได้
เพื่อจะได้นานวัตกรรมมาปรับใช้ในพื้นที่
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกเห็ดภูฐาน ได้รับการสนับสนุนการจัดทาบรรจุภัณฑ์
อุทัยธานี
จากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเป็นงบประมาณจากโครงการเรียนรู้สัมมาชีพ
อุทัยธานีผาสุก (งบจังหวัดอุทัยธานี)
ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุทัยธานี

D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดได้จัด
งานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย ประจาปี
2562 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย
สร้ า งความสุ ข สนุ ก สนานให้ กั บ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ส่ ง ต่ อ ภู มิ ปั ญ ญา นั น ทนาการ
การละเล่นพื้นบ้านไทยจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างค่านิยมทัศนคติรวมถึงเผยแพร่ให้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ สนาม
กีฬา อบต.บ้านไร่ สืบเนื่องว่าเป็นการจัดงานในช่วงวันหยุดและใกล้กับตลาดซาวไฮ่
/ซึ่งเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว...

-6-

ประธาน

ผู้แทนสถิติ
จังหวัดอุทัยธานี

ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด
อุทัยธานี

ซึ่งเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและ
กระจายนักท่องเที่ยวและรายได้สู่ชุมชน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าว‘รักษ์อู่ไทย ร.ศ.๑๒๕’
จั ด ขึ้ น ภายใต้ โ ครงการตามรอยเสด็ จ ประพาสต้ น และย้ อ นรอยประวั ติ ศ าสตร์
จ.อุทัยธานี จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ตั้งแต่เดือนมิ.ย. – ส.ค.
2562 อาทิ นิทรรศการ การแสดงทางวัฒ นธรรม การออกร้านจาหน่ายอาหาร
และสิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง การเสวนาประวั ติ ศ าสตร์ การจั ด ท าแลนด์ ม าร์ ค เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์และเป็นแหล่งเรียนคู่ประวัติศาสตร์เมืองอุทัยธานี ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อย้อน
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จ
ประพาสต้น เมือ งอุทัยธานี หรืออุไทยธานี ในอดีต เพื่อเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม ร.ศ.125 นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองอุทัยธานีที่ได้เฝ้ารับเสด็จฯ
งาน‘รักษ์อู่ไทย ร.ศ. ๑๒๕’ เป็นการร่วมสืบทอดและสร้างความตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว ทั้งยังจะช่วยกระตุ้นการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละกี ฬ า ตลอดจนสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น และ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด และยังเป็นการสร้างรายได้กระจายสู่
ชุมชนในจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วย ซึ่งวันที่ 22 มิถุนายน 2562 มีกิจกรรมคือเที่ยว
ตลาดโบราณ ชิมอาหารพื้นบ้าน 20 ร้านอร่อย และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ
ตามพระปฐมบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่ 10 เรื่องการสืบสาน รักษา
และต่อยอด ซึ่งในเรื่องประวัติศาสตร์ ของจังหวัดอุทัยธานี ก็ควรให้ มี 1) ร่วมกัน
อนุรักษ์ คือ การสืบทอดความรู้ ตานาน หรือประวัติการจารึกต่างๆ ขึ้นมาโดยวิธีจัด
อภิป ราย เวที นิท รรศการ เพื่อ ให้ เ ยาวชน คนรุ่ นใหม่ได้เ ห็ น ถ้าคนรุ่น เก่า ไม่ท า
ไม่แสดง ประวัติศาสตร์ก็จะหายไป 2) ทาประวัติศาสตร์ให้มีชีวิต คือ การย้อนยุค
โดยคนที่อยู่ในปัจจุบันจัดกิจกรรมย้อนยุค เช่น ตลาดตรอกโรงยาซึ่ง รัช กาลที่ 5
เสด็จมา การจัดการละเล่น การแสดงย้อนยุคต่างๆ
การนาเสนอของแต่ละคณะขอให้มีเอกสารประกอบ
ทางส านั ก งานสถิติจั งหวัด อุทัย ธานี เคยจัดทาการส ารวจงานย้อนรอยเสด็ จ
ประพาสต้น ซึ่งปีที่ผ่านมามีกลุ่มผู้สูงอายุจากจังหวัดชัยภูมิ จานวน 2 รถตู้ มาเที่ยว
ซึ่งไม่ทราบว่าได้ข่าวการประชาสัมพันธ์จากแหล่งใด ทั้งที่ผลสารวจของคนจังหวัด
อุ ทั ย ธานี ยั ง มี ก ารรั บ รู้ ก ารจั ด งานจ านวนน้ อ ย ความพึ ง พอใจการมาเที่ ย วคื อ
บรรยากาศการย้ อนยุ ค กิจ กรรมที่ ช อบมากที่ สุ ด คือ การจ าลองขบวนเสด็จ ทาง
ชลมารค จึงขอฝากเรื่องการประชาสัมพันธ์งานให้ทราบอย่างทั่วถึง
D4 การส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ
1) Local to Global ส่งออก 50 สินค้าท้องถิ่น เฟ้นหาจาก“ของดี” ทั่วไทย
โครงการด้านการตลาดในการสนับสนุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม S – Curve และ
New S – Curve ประกอบด้วย
(1) กลุ่มเกษตรแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
/(2) กลุ่มเครื่องกล...

-7(2) กลุ่มเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม อุปกรณ์อัจฉริยะ
และหุ่นยนต์
(3) กลุ่มสาธารณสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
(4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์
ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
(5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง
- สานั กงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีดาเนินการพิจารณาส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่ว ม
กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทที่ 1 กลุ่มเกษตรแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวน 3 กลุ่มผู้ประกอบการ ได้แก่
(1) บริษัท ปัญจพัฒน์อินเตอร์กรุ๊ป จากัด สินค้าประเภท เครื่องดื่มไวน์
ข้าวอินทรีย์
(2) พรหมมาสมุ น ไพร สิ น ค้ า ประเภท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ารุ ง เส้ น ผมจาก
สมุนไพร
(3) ธูปหอมทองตะนาว สินค้าประเภท ธูปหอมควันน้อยลดสารก่อมะเร็ง
- สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต.) ที่แสดงความสนใจ
ผลิตภัณฑ์ประเภทธูปหอมทองตะนาวจังหวัดอุทัยธานี คือฮ่องกง/โฮจิมินห์/ชิคาโก
โดยได้ น าเสนอผลิ ตภั ณ ฑ์ใ ห้ กั บ สคต. เพื่อ พิ จารณาผลิ ต ภัณ ฑ์ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรม
Matching เพื่อเชื่อมโยง Local to global เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ
กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป
คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ประจาปี 2562
2) สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ดาเนิ นการรับสมัครผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3–5 ดาว เข้าสู่การคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select
ประจาปี 2562 เพื่อคัดสรรเป็น Beat of OTOP Select (ระดับจังหวัด) และ TOP
of The Best OTOP Select (ระดับประเทศ) เพื่อยกระดับและการสร้างโอกาสทาง
การตลาด ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
จานวน 23 ราย แบ่งออกเป็น 4 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(1) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม (กินดี) จานวน 3 ราย
(2) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย (ดูดี)
จานวน 12 ราย
(3) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก (อยู่ดี) จานวน 6 ราย
(4) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (สวยดี) จานวน 2 ราย
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ D6 การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่
จังหวัดอุทัยธานี
ตามนโยบายของของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ เรื่อ ง
เกษตรสมัย ใหม่ และการใช้การตลาดทาการผลิต และกาหนดให้ คัดเลื อก MegaFarm Enterprise โดยจังหวัดอุทัยธานีมีแปลงใหญ่สามารถเป็นต้นแบบได้ คือ แปลง
ถั่วเหลืองฝักสดหรือถั่วแระญี่ปุ่น ซึ่งดาเนินการที่อาเภอลานสักและอาเภอหนองฉาง
ลักษณะการจัดการเป็นแบบใช้การตลาดทาการผลิต โดยมีบริษัทผู้ส่งออกได้ ส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีการวางแผนการผลิต การกาหนดการประกันราคา ซึ่ง
/ดาเนินการ...
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ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณไร่ละ 9,000 บาท หลังหักต้นทุนแล้ว ปลูกได้ปีละ 1
ครั้ง ด้านนวัตกรรมที่นามาใช้ยังไม่เป็นรู ปแบบสมัยใหม่ที่หลายๆ จังหวัดใช้กันอยู่
เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและที่ส่วนราชการสนับสนุนคือ แหล่งเงินกู้แปลงใหญ่
ร้อยละ 0.01 และมีการวางแผนพัฒนา แปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่ตกเกรด หรือการนา
กากไปทาปุ๋ย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
แก้ไขปัญหาจุดนี้ สาหรับเรื่อง Mega Farm Enterprise ได้เสนอแปลงใหญ่สมัยใหม่
ถั่วเหลืองฝักสดให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณา หากมองรูปแบบการ
ใช้การตลาดทาการผลิต นอกจากถั่วเหลืองฝักสด ยังมีมะม่วงน้าดอกไม้ ปลูกมากใน
พื้นที่ทุ่งนางาม อาเภอลานสัก ซึ่ งมีการจัดงานมะม่วงที่หุบป่าตาดทุกปี หากนากลุ่ม
เกษตรกรร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการให้ครบวงจรแล้วผลักดันให้มีการส่งออก
สามารถผลักดันให้เป็น Mega Farm Enterprise ได้ และเรื่องข้าวอินทรีย์ขณะนี้ไม่มี
ปัญหาเรื่องการตลาด มีบริษัทส่งออก และมีการจัดการแบบ Cluster ข้าวอินทรีย์ 4
จั งหวั ดภาคเหนือตอนล่ าง 2 สร้างทีมงานที่เข้ มแข็ง มีบริษั ทส่ งออก ซึ่ งต้ องการ
ผลผลิตจานวนมาก แต่ยังไม่เพียงพอ และทางอุทัยธานีได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์มากขึ้นจากเดิม
ประธาน
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ท างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้
ทดลองใช้ให้ กับข้าวบ้านทุ่งโพ อาเภอหนองฉาง คือเครื่องอบข้าว คิดค้นให้ ใช้รังสี
อินฟาเรดควบคู่กับความร้อนเคลื่อนที่ได้ ขอให้ ติดตามผลการดาเนินงานและการ
บริหารจัดการกลุ่ม
ผู้แทนบริษัท
สอบถามข้อมูลถั่วเหลื องตกเกรดมีปริมาณเท่า ไหร่ และเสนอให้ มีการแปรรูป
ประชารัฐฯ
ถั่วเหลืองตกเกรด เช่น เต้าเจี้ยว มิโซะ แต่ต้องหาเทคโนโลยีมาใช้การผลิต
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ ขณะนี้การวางแผนเบื้องต้นมีเพียงแยกเมล็ด ทาสุกแล้วจาหน่าย ยังไม่ได้วางแผน
จังหวัดอุทัยธานี
เรื่ องการแปรรู ป ซึ่ งถ้ ามี การพั ฒ นาด้ า นอาหารจะปรึ กษาสถาบั นการศึ กษาหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุน และจะได้นาข้อเสนอของบริษัทฯ เข้าที่ประชุม
เพื่อวางแผนต่อไป
ผู้แทนศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี

E2 ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้จัดทาข้อตกลงความร่ วมมือในการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกันกับสถานศึกษาในประเทศจีน จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1) วิทยาลัยการจัดการเมืองฉงชิ่ง หลักสูตร ทวิวุฒิ สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.)
2) วิทยาลัยโปลีเทคนิคเฉิงตู เมืองเฉิงตู หลักสูตร ทวิวุฒิ สาขาวิชา ช่างยนต์
(ปวส.)
3) วิทยาลัยเทคนิควิศวกรรม ซื่อฉวน เมืองเต๋อหย๋าง หลักสูตร การศึกษา
ต่อเนื่อง (ปวส.) ทวิวุฒิ สาขาวิชาหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม (ปวส.)
4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคกวางสี เมืองหนานหนิง หลักสูตรฝึกอบรม
สาขาวิชาโลจิสติกส์ (ปวส.)
5) วิทยาลัยโปลีเทคนิคเมืองหวู่ฮั่น หลักสูตรต่อเนื่อง (ปวส.) ทวิวุฒิ สาขาวิชา
/(1) การท่องเที่ยว…
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ประธาน

ผู้แทนบริษัท
ประชารัฐฯ
ผู้แทนพัฒนาการ
จังหวัดอุทัยธานี

(1) การท่องเที่ยวและโรงแรม
(2) สาขาโลจิสติกส์
(3) ช่างยนต์
(4) หุ่นยนต์
(5) แอร์โฮสเตส
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไปศึกษาที่สถานศึ กษาของอีกฝ่าย โดยจัดทาหลักสูตรร่วมกัน
และการยอมรับหน่วยกิตของหลักสูตรซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างทักษะและ
ประสบการณ์ตรงโดยผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกับ
วิทยาลัยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีระยะเวลาการร่วมมือเริ่มตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง
20 พฤศจิกายน 2565 ปัจจุบันเป็นระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครคัดเลือก
นักเรียนเข้าโครงการ
สิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ
1) ได้รับทุนการศึกษาจากสถานศึกษาที่จะเข้าเรียน โดย ฟรีค่าเทอม ค่า
หอพัก ระหว่างฝึกงานมีเบี้ยเลี้ยง หรือื่นๆ ตามที่สถานศึกษากาหนด
2) จบหลักสูตรทวิวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรจากไทย 1 ใบ และจีน 1 ใบ
คุณสมบัตินักศึกษา
1) ศึกษาในระดับ ปวส.
2) มีความรู้พื้นฐานการสื่อสารภาษาจีน
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาไทยที่จะไปเรียนที่จีน
1) พื้นฐานทักษะภาษาจีน HSK ระดับ 2-3
2) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)
3) ค่าครองชีพ
ปัญหาคือ มีผู้ สนใจเข้าร่ว มจานวนน้อย นักเรียนอาจไม่มีความพร้อมด้าน
ภาษาจีน
เป็นโอกาสที่ดี เพราะเทคโนโลยีของประเทศจีนมีความก้าวล้ามาก ช่วงเวลาที่
กลับมาน่าจะให้ครู นักเรียน เล่าประสบการณ์ให้ทุกคนที่โรงเรียนได้รั บฟัง ต้องสร้าง
แรงจู ง ใจให้ อ ยากไป วาดภาพให้ เ ห็ น ว่ า ไปแล้ ว ได้ อ ะไร และเมื่ อ ไปแล้ ว สิ่ ง ที่ ฝั น
ต้องเป็นจริง
ถ้าเป็นข้อจากัดเรื่องภาษาจีน สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับ นักเรียนในโรงเรียน
ที่มีการสอนภาษาจีนให้มาเรียนสายอาชีวะ
E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
1) เมื่ อ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2562 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายประเภทกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant
D) ตามโครงการยกระดับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุม่ ปรับตัวสู่การ
พัฒนา Quadrant D กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ให้มีมูลค่าและมีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
/จานวน...
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ดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี
ความทันสมัย ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดาเนินการตามสัญ ญาจ้าง ระยะเวลา
ตามสัญญา 45 วัน (6 เม.ย. – 21 ก.ค. 62) ปัญหา/อุปสรรค มีการปรับเปลี่ยน
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ของบางกลุ่ มทาให้ ต้องมีการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดตาม
สัญญา แนวทางการแก้ไข ดาเนินการแก้ไขตามระเบียบ
2) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 สนับสนุนการพัฒนาตลาดประชารัฐคนไทย
ยิ้มได้ จานวน 15 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ตลาดต้นแบบที่ประสบผลสาเร็จ ณ ตลาด 4 ภาค สุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม
กรุงเทพฯ และตลาดหลวงปู่ทวดและพุทธอุทยานมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โดย
มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
เกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชน รวม 30 คน เพื่อสร้างการ
เรียนรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา และจาหน่ายสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด ผลการดาเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์แนว
ทางการพัฒนา และจาหน่ายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งสามารถ
นาไปพัฒนาตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มภายในจังหวัดอุทัยธานีได้ ได้แก่
-ด้านการประชาสัมพันธ์
-ด้านบริการลูกค้า
-ด้านความสะอาด
-การลดขยะพลาสติก/โฟม
3) คณะทางาน E3 ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาต้นแบบแลกเปลี่ยนกระบวนการ
ขับ เคลื่ อนงานประชารัฐ 4 ภาค เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม
หรรษนันท์ ถนนไชยานุภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อค้นหาตัวอย่างความสาเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐ และรวบรวมองค์ความรู้ตัวอย่างความสาเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารั ฐ เพื่ อ เผยแพร่ แ ละขยายผลการด าเนิ น งานต่ อ ไป ผลการ
ดาเนินงาน มีตัวอย่างกิจกรรมความสาเร็จในการขับเคลื่อนจานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
(1) ด้ า นการเกษตร ได้ แ ก่ การเลี้ ย งปลาแรด ต่ อ ยอดการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากปลาแรด
(2)การท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ บ้านสะนา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น : งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน(มผช.) พ.ศ.2562 ส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
ระดับจังหวัด ภาตใต้กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัว
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 38
ผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.
/ผู้แทนศึกษา...

-11ผู้แทนศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี

ผู้แทน พมจ.
อุทัยธานี

E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา
1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ และการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้กับครูผู้สอน
ทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุขทวีรีสอร์ท
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 250 คน
E6 ประชารัฐเพื่อสังคม
ผลการดาเนินงานประจาเดือนมิถุนายน 2562 จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของผู้สูงอายุ มอบเงินกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพจากกองทุนผู้ สู งอายุ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจานวน ๒๒
ราย จานวนเงิน 592,840.- บาท (ค้าขาย 10 ราย เกษตรกรรม 11 ราย และ
รับจ้างตัดผม 1 ราย) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนา
สังคมฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ปัญหา/อุปสรรค ผู้สูงอายุบางหลายที่กู้ยืม
เงิน ไปแล้ ว ไม่ส ามารถส่ งคืนเงินกู้ยืมได้ตามกาหนดเวลา เนื่องจากอาชีพที่ทาไม่
ประสบความส าเร็ จ ท าให้ ข าดสภาพคล่ อ งในการช าระหนี้ คื น แนวทางแก้ ไ ข
เจ้ าหน้ า ที่ก องทุ นผู้ สู ง อายุต้ องลงพื้ นที่ ติด ตามความก้า วหน้า การประกอบอาชี พ
พร้อมให้คาปรึกษาและติดตามเร่งรัดการชาระเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
2) โครงการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของคนพิการ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมฯ ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
(1) ทาสัญญาเงินกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่อนาไปลงทุนประกอบอาชีพ จานวน 20 ราย เป็นเงิน 1,040,000.- บาท ดังนี้
- ประเภทการประกอบอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม 7 ราย เลี้ยงสัตว์ 4 ราย
ค้าขาย 7 ราย งานช่างและบริการ 2 ราย
- ประเภทการกู้ ได้แก่ คนพิการกู้เอง 7 ราย และผู้ดูแลคนพิการกู้แทน 13 ราย
(2) จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมประชุม เป็นคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ สมาคม/เครือข่าย จานวน
350 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์) เป็น
ประธานในพิธีเปิด
(3) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคาร้องฯ ขอกู้ยืม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ประเภทบุคคล) เพื่อเป็นเงินทุน
ประกอบอาชีพ รวม 27 ราย (เลี้ยงสัตว์ 3 ราย เกษตรกรรม 13 ราย ค้าขาย 7 ราย
งานช่างและบริการ 4 ราย)
/การกู้ยืม...
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ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน
ผู้แทนบริษัท
ประชารัฐฯ

การกู้ยืมเงินต้องส่งคืนเงิน แต่มีปัญหาคือบางรายไม่สามารถช าระคืนได้
อย่างต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตาม
สาเหตุที่ผู้กู้ไม่สามารถชาระคืนได้อย่างต่อเนื่อง มาจากพฤติกรรมของผู้กู้หรือ
อาชีพที่นาเงินกู้ไปลงทุน ครั้งต่อไปให้มีการสรุปผลสัมฤทธิ์ ผลการนาเงินกู้ไปลงทุน
ประกอบอาชีพประสบความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร ประกอบการได้ดีขึ้นมากน้อย
เท่าไหร่ ค้างชาระหรือไม่
รับทราบ
3.2 เรื่อง การขับเคลื่อนการดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี
(วิสาหกิจเพื่อสั งคม) จากัด ขอให้ ผู้แทนบริษัทฯ ได้นาเสนอผลการดาเนินงานให้
ที่ประชุมได้ทราบ
การขับเคลื่อนการทางานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด ประจาเดือนที่ผ่านมา
1) 24 พ.ค. 62 ประชุม คสป.
2) 29 พ.ค. 62 พบปะผู้แทน สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ณ ห้องศูนย์ดารงธรรม ศาลากลางจังหวัดฯ
3) 6 มิ.ย. 62 ประชุมสรุปงาน MOU ตลาดนะเพคะ ณ ร้านอาหารปั้ม
ปตท.โคกหม้อ อ.เมือง
4) 12 มิ . ย. 62 ประชุ ม เชิ ง ปฎิ บั ติ ก ารค้ น หาต้ น แบบแลกเปลี่ ย น
กระบวนการขับเคลื่อนงานประชารัฐ (ภาคเหนือตอนล่าง) ณ โรงแรมหรรษานันท์
พิษณุโลก ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับบริษัท ประชารัฐฯ จังหวัดอื่นๆ และประชารัฐ
ประเทศไทย
5) 13 มิ . ย. 62 ปรึ ก ษาหารื อ สร้ า งต้ น แบบพื ช ผั ก สมุ น ไพรครั ว เรื อ น
ณ ห้วยป่าปกรีสอร์ท อาเภอบ้านไร่ โดยได้เสนอแนวคิด บ้าน โรงเรียน วัด ขับเคลื่อน
สมุนไพรครอบครัว ต่อยอดยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร โดยให้โรงเรียนบ้านใต้ เป็นฐาน
การทางานควบคู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมูลนิธิปิดทองหลังพระ ซึ่งบริษัทฯ
จะช่วยเสริมในส่วนของโรงเรียน
6) 14 มิ. ย. 62 ประชุ มจั ด ท ายุ ทธศาสตร์ อาหาร ปลอดภัย อุ ทั ย ธานี
2563-2565 ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุข จ.อุทัยธานี ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็น
ฝ่ า ยสนั บ สนุ น ด้ า นการตลาด การซื้ อ ผั ก ปลอดสารพิ ษ หรื อ ผั ก อิ น ทรี ย์ ใ ห้ กั บ
โรงพยาบาลต่างๆ
7) 15 มิ.ย. 62 ร่วมงานแถลงข่าว 113 ปี เสด็จประพาสต้น อาเภอเมือง
อุทัยธานี ณ ถนนคนเดินตรอกโรงยา ซึ่งมีกิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจ คือ ไตรกีฬา
8) 17 มิ.ย. 62 ประชุมเครือข่ายการผลิตปลาแรดเชิงการค้า ณ โรงแรม
เชษฐศิลป์ อ.เมืองอุทัยธานี กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแรดกว่า 200 คน
ซึ่งได้รั บทราบถึงปัญหา จึงได้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัน ในส่ วนของบริษัทฯ ให้
ข้อมูลความรู้เรื่องการแปรรูป ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากแต่ละหน่วยงาน
ที่ได้สนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาแรดในการแปรรูป โดยขอข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ปลาแรดทุกชนิด เพื่อจะได้นาข้อมูลไปวางแผนต่อยอด
/ผู้แทนเกษตร...

-13ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์
ขณะนี้มีซาลาเปาปลาแรด ที่ได้รับการสนับสนุนจากประมงจังหวัดและหน่วยงาน
จังหวัดอุทัยธานี
ที่เกี่ยวข้อง หลังจากลงพื้นทีป่ ัญหาที่พบ คือ ขาดคนผลิตยังเป็นการผลิตในครัวเรือนอยู่
ประธาน
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ในการพัฒนา หรือการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจจัดการแข่งขันแล้วมีรางวัล ซาลาเปาปลาแรด ซึ่ง
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อีกทางหนึ่ง
ประธาน
หากกล่าวถึงซาลาเปา ร้านที่มีชื่อเสียง คือ ซาลาเปาวราภรณ์ และ ซาลาเปาศุภชัย
โดยสามารถนามาเป็นแบบอย่างในเรื่องรสชาติ
ผู้แทนบริษัทฯ
หากสามารถจั ดเป็ นมหกรรมผลิ ตภั ณฑ์ จากปลาแรดแบบครบวงจร โดยการ
ประชารัฐฯ
รวบรวม ผลิ ตภัณฑ์จากปลาแรดทั้งหมดของทุกหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุน แยก
ประเภท และให้ทีมบุคคลภายนอกเป็นผู้ตัดสิน
9) 18 มิ.ย. 62 ประชุมอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้อง
ประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
ตลาดนัดวันอาทิตย์ “ตลาดนะเพคะ”
การดาเนินงานมี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเกษตร (ผัก ผลไม้ปลอดภัย) 2) ด้านการ
แปรรูป (สินค้า OTOP อาหารปลอดภัย) 3) ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน (แนะนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน ขายแพ็คเกตทัวร์ชุมชน) 4) ด้านสิ่งแวดล้อม (NO โฟม-พลาสติก ,
การคัดแยกขยะ) 5) กิจกรรมพิเศษ (การแสดงทุกประเภท , ขายสินค้าพิเศษ , สอน
ปรุงอาหาร) 6) อื่นๆ (เปิดชมพิพิธภัณฑ์ฯ , มุมถ่ายรูปที่ระลึก , เปิดอาคารขุนกอบ,
เปิดอาคารคนดีศรีอุทัย , มุมเยาวชน , มุมปราชญ์ชาวบ้าน)
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมลงนามในบันทึกความตกลงการดาเนินการร่วมกัน
กับภาคีเครือข่าย ถ้ามีหน่วยงานใดจะเพิ่มชื่อหน่วยงานสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้
ประธาน
ขอให้ ร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มใจกั น ท า เพื่ อ ให้ ป ระสบผลส าเร็ จ และขอฝากเรื่ อ ง
สิ่งแวดล้อม การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ทาให้เป็นศูนย์เรียนรู้โดยไม่รู้ตัว สร้างวินัย
ในการทิ้งขยะ และกิจกรรมต่างๆ เช่น เวทีประวัติศาสตร์ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ต้องมากมาย หลากหลาย ซ้าๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
ที่ปรึกษาฯ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ประธาน
ที่ปรึกษาฯ
ด้านสิ่งแวดล้อม

เรื่องอื่นๆ
สืบเนื่องจากเรื่องการเปิดใช้สะพานข้ามอุทัยธานี – มโนรมย์ จ.ชัยนาท มีความ
กังวลเรื่องการท่องเทีย่ ว ที่นักท่องเที่ยวจะข้ามสะพานเที่ยววัดท่าซุงแล้วกลับ หรือไป
ทางเกาะเทโพแล้วไปนครสวรรค์ ทาอย่างไรที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เที่ ยวชมใน
ตัวเมืองหรือทางอื่น เสนอให้มีจุดจาหน่ายสินค้าโอทอป/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มีข้อเสนอให้มีตู้หรือสานักงานซึ่งมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ/ข้อมูล
แนะนาด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว และอาจจะมีรถราง รถไฟฟ้า พาเที่ยวใน
ตัวเมืองหรือสถานที่ต่างๆ มีการทานอาหารในรถ
เรื่องสานักงานบริการท่องเที่ยว ทางวัดท่าซุงมีตารวจท่องเที่ยวให้บริการอยู่ แต่
ควรเพิ่มจุดบริการอื่นๆ เช่น ปั๊มน้ามัน บขส.
/ประธาน...

-14ประธาน
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มติที่ประชุม
ประธาน

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหารือเรื่องเตรียมพร้อมวัดท่าซุงว่าจะมี
การวางแผนดาเนินงานเรื่องนีอ้ ย่างไร
สานักงานสถิติจังหวัดได้มีการนาเสนอเรื่อง Smart City ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
มีความเห็นว่าอาจารย์ภาคภูมิของ CAT น่าจะช่วยสนับสนุนได้ โดยมีแอพพลิเคชั่น
ซึ่งติดบริเวณประตูเข้า-ออก เมื่อเข้ามาก็มี Pop Up ขึ้น และมีข้อความยินดีต้อนรับ
สู่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี สิ่ ง ที่ ท่ า นควรไปคื อ ที่ ไ หน สิ่ ง ที่ ค วรทานมี อ ะไรบ้ า ง สถานที่
ที่น่าท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ซึ่งเป็นการใช้ 5G ให้เป็นประโยชน์
ประชาสัมพันธ์การประกวดนางงามวชิราวุธานุสรณ์ ขอให้ทุกจังหวัดส่งผู้แทน
เข้าประกวด ซึ่งเป็นนางงามเชิงวัฒนธรรม ที่จะจัดให้มีการประกวดระดับภาคเหนือ
ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ใ นช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม 2562 และถ้ า เป็ น ไปได้ อ าจจะมี ก าร
ประกวดนางสาวอุทัยธานีไทยแลนด์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ
มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน
ขอปิดการประชุม
รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๑2.00 น.
(ลงชื่อ)

อริสรา ธนูแก้ว ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวอริสรา ธนูแก้ว)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) สมเกียรติ กังธีระวัฒน์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสมเกียรติ กังธีระวัฒน์)
แทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
เลขานุการร่วม

