รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
2. นายไพบูลย์ กุลแพง
3. นางสาวชญานี ทองนุ่ม
4. นายกิตติศักดิ์ ซื่อสัตย์
5. นางสาวณิชาภา ไชยเรือน
6. นายวิรัช ฉายาประเสริฐ
7. นางเมธินี จงรักษ์
8. นายโชคชัย รติเพ็ญโกศล
9. นายจรัญ อัครวงษ์
10. นางสาวอัญชนี เหลี่ยมทองคา
11. นางสุรีย์นารถ บัวแก้ว
๑2. นางศรินทิพย์ แถมพยัคฆ์
13. นางวัชรี สินธุศิริ
๑4. นางเทียมใจ ทรัพยะประภา
15. นายวรพิสิฐ ด้วงสงค์
16. นางสาวตุลารักษ์ คาวงค์
17. นายอนุกูล โตวิวัฒน์
๑8. นายศิวะ วุฑฒิรักษ์
๑9. นายวโรดม สมศักดิ์
20. นายจักรกฤช ศีลาเจริญ
21. นายชูศักดิ์ ขันธศรี
22. นางสาวไพวรรณ ทองอนันต์
23. นายสาเริง โพธิ
24. นายศศเศรษฐโชค ตามพระหัตถ์
25. นายสินสมุทร คาหอม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประธาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนปลัดจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนคลังจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี กรรมการ
แทนศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคง
กรรมการ
ของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
แทนสถิติจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการ
แทนอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ
กรรมการ
จังหวัดอุทัยธานี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แทนนายอาเภอทัพทัน
กรรมการ
แทนนายอาเภอห้วยคต
กรรมการ
แทนนายอาเภอสว่างอารมณ์
กรรมการ
แทนนายอาเภอบ้านไร่
กรรมการ
แทนนายอาเภอเมืองอุทัยธานี
กรรมการ
แทนนายอาเภอหนองฉาง
กรรมการ
แทนนายอาเภอลานสัก
กรรมการ
แทนนายอาเภอหนองขาหย่าง
กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กรรมการ
จังหวัดอุทัยธานี /ประธานกรรมการบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานีฯ
นายกสโมสรไลอ้อนส์จังหวัดอุทัยธานี กรรมการ
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี กรรมการ
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กรรมการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
แทนประธานเครือข่ายภาคประชาสังคม กรรมการ
จังหวัดอุทัยธานี
ประธานมูลนิธิพันธกิจสร้างสรรค์
กรรมการ
/26. นายศุภวิชญ์...

-226. นายศุภวิชญ์ พลยมมา
27. นายสมเกียรติ กังธีระวัฒน์
28. นายศุภโชค สระทองขา

แทน ผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล กรรมการและ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
เลขานุการร่วม
แทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี
กรรมการและ
เลขานุการร่วม
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
กรรมการและ
การพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

ผู้ไม่มาประชุม
1. อัยการจังหวัดอุทัยธานี
2. หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
4. ประธานหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี
5. นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี
6. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุทัยธานี
7. ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เมืองอุทัยธานี
8. ปราชญ์ชาวบ้าน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวลาพอง จันจุฬา
2. นายสุรสิทธิ์ โพธิน
3. นางสาวโสฬส แรงสาริกรรม
4. นางสาวอริสรา ธนูแก้ว
5. นางสาววิมลรัตน์ พรหมรักษ์
เริ่มประชุม

เวลา 09.0๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
สานักงาน ก.พ.ร. (ฝึกปฏิบัติราชการ สนง.จังหวัดอุทัยธานี)

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ ร้อยโท ทศพล
ไชยโกมิ น ทร์ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี เป็ น ประธานการประชุ ม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่ อนนโยบายสานพลั งประชารัฐ ประจาจังหวัด
(คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
รับทราบ
/ระเบียบวาระ...

-3ระเบียบวาระที่ ๒
ผู้แทนพัฒนาการ
จังหวัดอุทัยธานี

ประธาน

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม คณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2562 วันที่
19 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดจานวน 14 หน้า และแจ้งให้ คณะกรรมการฯ
ทุกท่าน ได้ตรวจสอบและพิจารณารายงานการประชุมตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี
ที่ อน 0019/ว 2979 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 แล้ว ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข
กรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือข้อแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖2

ประธาน

ขอที่ประชุมไประเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
3.2 เรื่อง การขับเคลื่อนการดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี
(วิสาหกิจเพื่อสั งคม) จากัด ขอให้ ผู้แทนบริษัทฯ ได้นาเสนอผลการดาเนินงานให้
ที่ประชุมได้ทราบ
การขับเคลื่อนการทางานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด ประจาเดือนที่ผ่านมา
1) 19 มิ. ย. 2562 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่ อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐ (คสป.) อุทัยธานี
2) 20 มิ.ย. 2562 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีการลาออกของ
กรรมการพร้อมเลือกกรรมการใหม่ มีการสรุปผลการดาเนินงานของของบริษัทฯ ใน
รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พร้อมร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานของบริษัทฯ
3) 27-28 มิ.ย. 2562 ประชุมสัมมนางาน Thailand Social Enterprise
Forum ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ กทม. พบผู้แทนบริษัทประชารัฐจากทั่วประเทศ
เพื่อรั บ ฟังนโยบาย แนวทางการขับเคลื่ อนงานบริษัทฯ และมีการสร้างเครือข่าย
ระหว่างบริษัท ประชารัฐ จังหวัดต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานให้ประสบ
ผลสาเร็จ
4) 30 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2562 Dr.Robert Chapman, Indiana State
University, Corolado, USA. เข้าเยี่ยมชมการท่องเที่ยววิถีไทยและเมืองสมุนไพร
อุทัยธานี ล่องเรือแม่น้าสะแกกรัง , ห้วยขาแข้ง, แก่นมะกรูด,บ้านพุต่อ เป็นต้น
สามารถต่อยอดการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวที่อุทัยธานี
-จากการล่ อ งเรื อ แม่ น้ าสะแกกรั ง พบว่ า เรื อ ไม่ มี อุ ป กรณ์ ชู ชี พ
ส่งผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวได้ บริษัทฯ ได้มีแนวคิดการทาเรือประชารัฐ
โดยการรวบรวมเรือท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ ใช้จุดขึ้น-ลงเรือบริเวณวัดท่าซุง บริษัทฯ
สนับสนุนเสื้อชูชีพ จัดให้มีการจาหน่า ยสินค้าบนเรือ จัดทาแผ่นพับท่องเที่ยว ให้เป็น
เรือท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ปลอดภัย
5) 4 ก.ค. 2562 ประชุมแนวทางการจัดทายุทธศาสตร์เชื่อมโยงยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด ด้านการเกษตรและสหกรณ์

ผู้แทนบริษัท
ประชารัฐฯ

/6) 4 ก.ค….

-46) 4 ก.ค. 2562 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองสมุนไพร
อุทัยธานี (Herbalcity)
7) 12 ก.ค. 2562 เข้าร่วมสัมมนากัญชาเพื่อการแพทย์ ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นท์ กทม. รับฟังแนวทางเรื่องกัญชาเพื่อการแพทย์เพื่อนามาปรับใช้ เตรียม
ความพร้อมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
8) 14 ก.ค. 2562 นาผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ ลงพื้นที่ให้คาปรึกษา
การจัดหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดโคกหม้อ อาเภอทัพทัน เพื่อเตรียมพร้อมการรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9) 14 ก.ค. 2562 นาผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ อาจารย์ภูธร ภูมะธน
ม.ราชภัฏเทพสตรี ลงพื้นที่ให้คาปรึกษาการจัดตลาดตลาดนะเพคะ
10) 18 ก.ค. 2562 ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานกลุ่ ม พั ฒ นา
เศรษฐกิจ ฐานรากจังหวัดอุทัยธานี ในพื้นที่อาเภอลานสั ก จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่
บ้านเขาเขียว ต.ระบา (ท่องเที่ยวโดยชุมชน) และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายป่าหิน
เหล็กไฟ ต.ระบา (แปรรูป)
- บ้านเขาเขียว วางแผนให้เป็น “หมู่บ้านคนไร้ไฟ” ซึ่งมีพื้นที่ติด
ห้ว ยขาแข้ง และไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่งเสริมให้ เป็นแหล่ งท่องเที่ยวที่ได้สั มผั สธรรมชาติ
สัมผัส ชีวิตที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้นทุนของหมู่บ้านคือ พื้นที่ติดป่าห้ว ยขาแข้ง จึงมี ช้าง
กวาง ลงมาหากิน มีพริกแกงที่ใช้วัตถุดิบในหมู่บ้าน และผู้นา ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยว
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายป่าหินเหล็กไฟ ต.ระบา ชุมชนที่มี
ความเข้ ม แข็ ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรหลากหลายโดยใช้ ส มุ น ไพรในพื้ น ที่ มี ฐ าน
จุ ด เรี ย นรู้ ห ลากหลาย มี พื้ น ที่ ใ กล้ กั บ บ้ า นเขาเขี ย ว ซึ่ ง สามารถเชื่ อ มโยงแหล่ ง
ท่องเที่ยว ทั้ง 2 จุดได้
11) 19 ก.ค. 2562 ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานกลุ่ ม พั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุทัยธานี ในพื้นที่อาเภอเมืองอุทัยธานี จานวน 3 กลุ่ ม
ได้แก่ (1) กลุ่มบ้านสวนลูกแชมป์ ต.หนองแก (แปรรูป) (2) กลุ่มสายใยเกษตรกร
ต.ทุ่งใหญ่ (เกษตร) (3) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแรด ต.ท่าซุง (เกษตร)
- กลุ่ มบ้ า นสวนลู ก แชมป์ ต.หนองแก ผู้ ผ ลิ ต น้าพริ กปลาร้ า
ทรงเครื่อง มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีความพร้อมแล้วในระดับสามารถส่งออกได้
- กลุ่ ม สายใยเกษตรกร ต.ทุ่ ง ใหญ่ เป็ น หมู่ บ้ า นที่ มี ค วามพร้ อ ม
ในระดับหนึ่ง ปลูกผักปลอดสาร มีปัญหาเรื่องขาดช่องทางการจาหน่าย บริษัทฯ จึงมี
แผนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อร่วมกันวางแผนหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เช่น ต่อยอดเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ต่อยอดให้
ปลูกผักส่งให้โรงงานอุตสาหกรรม
- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแรด ต.ท่าซุง เป็นกลุ่มที่มีความพร้อม
ในระดับหนึ่ง มีคนมาศึกษาดูงานเป็นจานวนมาก มีการต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากปลาแรดอย่างหลากหลาย แต่ปัญหาอุปสรรค คือ อาหารปลาที่คุณภาพต่า และ
/บริษัทฯ...
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ประธาน

บริ ษัท ฯ ได้ มีโ อกาสปรึ ก ษากับ อาจารย์ จ ากจุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย โดยให้ ท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์อาจารย์มาสอนการผลิตอาหารปลาที่ได้มาตรฐาน
12) 20 ก.ค. 2562 พิธีสวมมงกุฏนางงามอุทัยธานี โดยบริษัทประชารั ฐฯ
อุ ทั ย ธานี เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น หลั ก โดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง นางงามเข้ า ประกวด
ณ ลานสะแก อ.เมืองอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เป็นผู้สวมมงกุฎและมอบสายสะพานให้แก่นางงามอุทัยธานี ถึงแม้ไม่ได้เป็นภารกิจ
โดยตรงของบริษัทฯ แต่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของอุทัยธานีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน
การจัดงานในครั้งนี้ โดยจัดในงานเสด็จประพาสต้น ซึ่งเป็นงานที่มีการจัดต่อเนื่อง
ทุกสัปดาห์ เป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวได้มาก มีความเห็นให้มีการจัดลักษณะนี้ทุกปี
13) 22 ก.ค. 2562 ประสานการจัด “งานราลึก ๑๒๑ ปี พลตรีหลวง
วิจิตรวาทการ” ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยมีการนาวงวงออร์เคสตรา จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร มาบรรเลงให้นักเรียนและคนทั่วไปได้ฟัง และมีการถ่ายทอด
เสียงสดผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 เพื่อเผยแพร่คุณความดีของบรรพบุรุษ
ชาวอุทัยธานี
14) 23 ก.ค. 2562 รับมอบเครื่องอัดถ้ว ยชาม ทาจากวัส ดุธ รรมชาติ
พร้อมชมสาธิตวิธีการใช้งาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในตลาดนะเพคะ ให้เป็นตลาด Zero Waste โดยให้ผู้สูงอายุ
เป็นผู้ทาเพื่อให้มีรายได้ และมีแผนส่งเครื่องให้กับวิทยาลัย ชุมชนอุทัยธานีเพื่อสร้าง
เครื่องลักษณะนี้ให้ใช้เพิ่มเพื่อส่งให้กลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสต่อไป
15) บริษัทฯ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี มีแผนตั้งบริษัท/โรงงาน
ที่ได้มาตรฐานเรื่อง อย. แทนการจ้างบริษัทฯ นอกจังหวัดอุทัยธานี
เรื่องการท่องเที่ยวทางน้าของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งหลายภาคส่วนต้องร่วมกัน โดย
ต้องมีการรวมตัวกัน เช่น กลุ่มเรือรับจ้าง กลุ่มประวัติศาสตร์ กลุ่มผู้ประกอบการ
โอทอป มีการกาหนดจุดท่องเที่ยวแวะชม ไหว้พระ สถานที่ประวัติศาสตร์ ทาให้เป็น
การท่องเที่ยวทางแม่น้าสะแกกรัง จัดระบบ จุดขึ้น -ลงเรือ จุดแวะพักชม ร้านกาแฟ
ตลาดนะเพคะ เป็ น ต้ น โดยอาจใช้ ลั ก ษณะบริ ห ารจั ด การเช่ น เดี ย วกั บ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย แต่ปรับมาเป็นท่องเที่ยวทางน้า
เรื่องสมุนไพร ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี มี ผู้ปลูก ผู้แปรรูป ผู้ขาย แต่มีสมุนไพรบางตัว
ที่ยังต้องสั่งซื้อจากจังหวัดอื่น ควรให้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรนั้นในพื้นที่
จังหวัดอุทัยธานี
“หมู่บ้านคนไร้ไฟ” เป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจในเรื่องการศึกษาวิถีชีวิตแบบไม่มีไฟฟ้า
ใช้ สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้ จุดขายหลักให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ดังนั้นฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
คนไร้ไฟ
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(วทน.) มีโอกาสได้นาเสนอข้อมูลเรื่องคุณภาพอาหารปลาแรด และเครือข่ายการ
พัฒนาสินค้า โดยสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ซึ่งเรื่องอาหารปลาแรดสามารถเชื่อมโยงได้หลายมิติ
ได้แก่ ความเป็นอยู่ การอาชีพ วิถีชีวิต การท่องเที่ยว เป็นต้น
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ เรื่องเครือข่ายการพัฒนาสินค้าจังหวัดอุทัยธานีมีสถาบันการศึกษาที่สามารถให้
จังหวัดอุทัยธานี
การสนั บ สนุ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พร้อมให้
การสนั บสนุน และทางเกษตรและสหกรณ์ฯ จะรับเรื่องการผลิตอาหารปลาแรด
นาไปปรึกษาต่อไป
ประธาน
ประวัติศาสตร์มีส่วนสาคัญ เป็นต้นทุนที่รัชกาลที่ 5 ได้ให้ไว้ เป็นมรดกของชาว
อุทัยธานีที่ต้องรักษาเอาไว้ ซึ่งในการจัดงานหรือ การสืบทอดประวัติศาสตร์ วิธีการ
ถ่ายทอดถึงคนรุ่นหลัง ต้องเป็นการทาซ้าๆ ทาบ่อยๆ และต้องมีความหลากหลาย
เช่ น การจั ด งานครั้ ง นี้ มี ก ารความหลากหลาย เช่ น การจั ด เวที เ สวนา การจั ด
นิทรรศการ การย้อนยุค การจัดงานวัด และการนากีฬามาเชื่อมโยงภายในงาน
การประกวดนางงามอุทัยธานี เป็นสิ่งสาคัญที่สามารถเป็ นตัวแทนของจังหวัด
ที่เข้าสู่เวทีในระดับประเทศ หรือระดับโลกต่อไป และมีข้อเสนอแนะการรวมกลุ่มของ
ศิษย์ เ ก่า วชิร าวุธ วิ ทยาลั ย เพื่อ เป็น ส่ ว นสนับ สนุน ในการด าเนิ นงานการประกวด
นางงามอุทัยธานีได้
ทั้งหมดนี้ ต้องเกิดจากการร่ว มมือหลายภาคส่ ว นที่จะทาให้ การพัฒ นาจังหวัด
อุทัยธานีไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
ที่ปรึกษาผู้ตรวจฯ
เรื่องการท่องเที่ยวทางน้า เมื่อครั้งเป็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ภาคประชาชน
ได้รับอนุมัติงบประมาณสร้างโครงการเสด็จประพาสต้น เป็นเงิน 80,000,000 บาท
จุดประสงค์หลักคือ การนาน้าจากแม่น้าเจ้าพระยาไล่น้าเสียจากแม่น้าสะแกกรัง โดย
ออกแบบสร้างถนน สะพาน ประตูระบายน้า ให้หน่วยงานจัดล่องเรือ จุดเริ่มต้นหน้า
กศน. ไปถึงอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีจุดจาหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตร
แต่ดาเนินการได้ไม่นานก็หยุด โดยใช้เวลาล่องแม่น้าประมาณ 2 ชั่วโมง จึงอยากให้
มีการสานต่อกิจกรรมนี้
ประธาน
ลักษณะการทางานเป็นภาพใหญ่ การจะทาให้งานขับเคลื่อนหรือเดินไปได้ ต้อง
อาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกัน เช่น มีการรวมกลุ่มของชาวเรือโดยสาร กลุ่ม
ชาวแพที่เลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มวัด กลุ่มร้านค้า กลุ่มประวัติศาสตร์ ซึ่งจะสามารถ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทุกกลุ่มต้องมีจุดหมายในการท่องเที่ยวทางน้าสะแกกรัง ให้
แต่ละกลุ่มมาวางแผนร่วมกัน ซึ่งเป็นการเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน จะทาให้เกิด
ความเข้มแข็ง และเป็นภาพใหญ่ขึ้นได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
เนื่องจากประธานมีภารกิจต่อ ขอให้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการ
ประชุมต่อ
/ระเบียบวาระที่ 3...
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เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
รกท. พัฒนาการจังหวัด
3.1 เรื่อง ผลการดาเนินงานของคณะทางานประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
อุทัยธานี
สานพลังประชารัฐจังหวัดอุทัยธานี จานวน ๑๒ คณะ (D๑ – D๖ และ E๑ – E๖)
ขอให้แต่ละคณะได้สรุปผลการดาเนินงานในเดือนที่ผ่านมา นาเสนอที่ประชุมตามลาดับ
ผู้แทนสถิติ
จังหวัดอุทัยธานี

D1 การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
สานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ดาเนินการจัดทาโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้า
ทั่วประเทศ จานวน 25 ลุ่มน้า (โครงการระยะที่ 1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
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 อ ยละ 40 จากเป้ า หมายที่ ต้ อ งจั ด เก็ บ จ านวน 96,000 ครั ว เรื อ 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

ผู้แทนอุตสาหกรรม
จังหวัดอุทัยธานี

D2 การส่งเสริม SMEs และ Productivity
1) ส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาเอสเอ็ ม อี ตามแนวประชารั ฐ (สอป.) ออก
ประกาศสานักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ เรื่อง กาหนดการ เปิด
รับคาขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี
กาหนดเปิ ดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หรือ
จนกว่าวงเงิน จะหมดก่อน โดยใช้ห ลั กเกณฑ์การให้ สิ นเชื่อ เป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรั บ เดือนกรกฎาคม 2562 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขา
อุทัยธานี) ลงพื้นที่ร่วมติดตาม วิเคราะห์คาขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดอุทั ยธานี จานวน 5 ราย
ดังนี้
/(1) บริษัท...

-8(1) บริษัท ไทยไฮด้า จากัด ได้สมัครคาขอรับบริการกู้เงินกองทุน เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วงเงิน 10,000,000 บาท
(2) ห้างหุ้นส่วนจากัด อุทัยออโต้ ได้สมัครคาขอรับบริการกู้เงินกองทุน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วงเงิน 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 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วงเงิน 3,500,000 บาท
(4) บริษัท ภูริชา ดิเวลล็อป จากัด ได้สมัครคาขอรับบริการกู้เงินกองทุน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วงเงิน 5,000,000 บาท
(5) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ตลุ ก ดู่ ก่ อ สร้ า ง ได้ ส มั ค รค าขอรั บ บริ ก าร
กู้เงินกองทุน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วงเงิน 2,000,000 บาท
2) โครงการศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Mini ITC) จังหวัดอุทัยธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
การยกระดับผลิตภัณฑ์โดยการใช้เทคโนโลยีในการผลิต ของผู้ประกอบการ
SMEs ตามกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ/
วิสาหกิ จชุ มชน ในพื้นที่จั งหวัดอุทั ยธานี ส าหรั บเดือนกรกฎาคม 2562 ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดสัมมนาเรื่อง “แหล่งเงินทุนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ ในอุตสาหกรรม 4.0” ภายใต้ โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0
ระดับจังหวัด (ศูนย์ Mini ITC อุทัยธานี) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
พัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นางสาวสมใจ
มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน และ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม SMEs วิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งให้บริการด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และให้
ผู้ประกอบการที่ได้รับบริการสามารถ เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนพัฒนา SMEs ตาม
แนวประชารั ฐ และแหล่ งเงิ นทุ นจากสถาบั นการเงิ นอื่ น โดยมี หั วหน้ าส่ วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs จานวน 80
ราย เข้าร่ วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อาเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุทัยธานี

D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE
1) โครงการส่งเสริมนันทนาการ และการละเล่นพื้นบ้านไทยจังหวัดอุทัยธานี
ประจาปี 2562 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุทัยธานี กาหนดจัดโครงการส่งเสริมนันทนาการ และการละเล่นพื้นบ้านไทย
จั งหวั ดอุทั ย ธานี ประจาปี 2562 รายการแข่งขั น ได้แก่ 1) ชักเย่อ 2) วิ่ งผลั ด
กระสอบ 3) ตะกร้อวงเตะทน 4) เดินวิ่งขาโถกเถก 5) วิ่งตะขาบ 6) เรือกาบหมาก
7) สกีบก 8) วิ่งเปี้ยว 9) เดินวิ่งกะลา 10) ยิงง่ามยาง/หนังสติ๊ก/ยิงปืนยาง/ยิงคัน
กระสุนโบราณ 11) ประกวดกองเชียร์ 12) ประกวดขบวนพาเหรด 13) ประกวด
ร้องเพลงคาราโอเกะเพลงลูกทุ่ง วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
/นันทนาการ...
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กิจกรรมส่งต่อภูมิปัญญานันทนาการละเล่นพื้นบ้านของไทยจากรุ่นสู่รุ่นและสร้าง
ค่ า นิ ย ม ทั ศ นคติ รวมทั้ ง เผยแพร่ วั ฒ นธรรม ประเพณี การละเล่ น พื้ น บ้ า นไทย
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
ผลการดาเนินงาน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย
กว่า 2,000 คน เนื่องจากจัดกิจกรรมตรงกับวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และจัดใกล้กับ
ตลาดซาวไฮ่ ซึ่งเชื่อมกับแหล่งท่อ งเที่ยวของจังหวัดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองรองและกระจายจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้สู่ชุมชนให้ทั่วถึง
2) ด้านการท่องเที่ยว เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 มิถุนายน 2562 มีพิธีเปิดงานตาม
รอยเสด็จประพาสต้นและย้อนรอยประวัติศาสตร์ ณ บริเวณถนนคนเดินตรอกโรงยา
และเมื่อวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่ านมา ได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมี
กิจ กรรมสวมมงกุฎ ให้ กับนางสาวอุทั ยธานี ในฐานะที่ เป็นส่ ว นราชการหนึ่ง จึงได้
สนับสนุนร่วมกับการจัดกิจกรรมของบริษัท ประชารัฐฯ ในครั้งนี้ และวันที่ 10 - 11
สิงหาคม 2562 มีกิจกรรมไตรกีฬาลุ่มน้าสะแกกรัง ณ วัดอุโปสถาราม อาเภอเมือง
อุทัยธานี
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด
อุทัยธานี

D4 การส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ
1) สืบเนื่องจากคราวที่แล้ว เรื่อง กิจกรรม Matching เพื่อเชื่อมโยง Local to
Global ประเทศฮ่องกง/เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม/และรัฐชิคาโก ประเทศ
สหรัฐฯ ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์นั้น ผลการดาเนินงาน ณ ตอนนี้ ธูปหอมทองตะนาว เบื้องต้น
ได้รับความสนใจจากทั้ง 3 เมือง แต่ส่วนรายละเอียดและข้อมูลต่างๆยังไม่ทราบทั้งจาก
กรมและผู้ประกอบการ ถ้ามีข้อมูลจะรายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป
2) เรื่องคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ประจาปี 2562 ที่สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ดาเนินการรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ
3–5 ดาว เข้าสู่การคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ประจาปี 2562 เพื่อคัดสรรเป็น
Beat of OTOP Select (ระดับจังหวัด) และ TOP of The Best OTOP Select
(ระดับประเทศ) เพื่อยกระดับและการสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่ม
โอกาส เพิ่มรายได้ เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรม กาหนด
จะประกาศผล วันที่ 30 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา แต่ผลปรากฏว่า ยังไม่มีหนังสือแจ้งมายังที่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดว่าผลการตัดสินเป็นยังไง จากการสอบถามที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้รับคาตอบว่า ผลการตัดสินให้มีการเลื่อนไปก่อนยังไม่มีการกาหนดวันเวลาที่
แน่ชัด หากว่ามีผลปราการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง แต่มี 1 ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
อุทัยธานี ที่ ได้รับการคัดเลือกจากกรมฯ เป็นกรณีพิเศษ คือ ธูปหอมทองตะนาว ได้มี
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ ภายใต้งาน “ประชารัฐร่วมใจ
OTOP Select 2019 ที่อาคารอิมเพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ และได้รับจัดอยู่
ในกลุ่ม Beat of OTOP Select (ระดับจังหวัด) ผลจากการได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ปรากฏว่า ได้รับการติดต่อจาก กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จะนาสินค้าเข้าไปขายที่ห้าง
พารากอน เป็นที่แรก จากการสอบถาม ข้อมูลเบื้องต้น เริ่มทาของส่งที่ห้าง พารากอน
/เป็นบางส่วน...
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มะลิ ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ดอกจาปี ดอกบัวและดอกแก้ว แต่ผลิตภัณฑ์ที่ทาส่ง
ทั้งหมดมี 6 สี 6 กลิ่น กลิ่นละ 24 แพ็ค
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ D6 การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่
จังหวัดอุทัยธานี
แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลืองฝักสด (ถั่วแระญี่ปุ่นส่งออก)
อุทัยธานี มีผลการดาเนินการ ดังนี้
- ฤดูการผลิต 2561 / 62 (พ.ย. 61 – ก.พ. 62) มีพื้นที่ปลูก 2,500 ไร่
ผลผลิตรวม 2,500 ตัน ราคา 17,000 บาท / ตัน คิดเป็นมูลค่า 42.5 ล้านบาท
- เริ่มทดลองปลูกเป็นถั่วฤดูฝนในช่วงเดือนมิถุนายน 62 เป็นปีแรกพื้นที่
500 ไร่ จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วง 23 ส.ค. 62
ปัญหาอุปสรรค คือ ปริมาณฝนตกในช่วงที่ปลู กน้อย คาดว่าผลผลิ ตจะลดลง แนว
ทางการแก้ไข คือ ส่วนใหญ่มีบ่อบาดาลช่วยเสริมลดความเสียหายลงได้ ถ้าผลการผลิต
ได้ผลดีที่ปลูกถั่วในช่วงฤดูฝน จะได้วางแผนขยายพื้นที่การปลูกต่อไป
ผู้แทนศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี

E2 ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
1) การขั บ เคลื่ อ นสะพานเชื่ อ มโยงการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ การ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาและ
ผู้แทนครู ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 40 คนเพื่อระดมความ
คิดเห็ น ในการขับ เคลื่ อนการบู รณาการการทางานเชื่อ มโยงการจัด การศึกษาขั้ น
พื้น ฐานกับ การจัดการศึกษาระดับอาชีว ศึกษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมวิษณุส รณ์ อาคารตึกอานวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โดยมี
วัตถุป ระสงค์เ พื่อเพื่อสร้างความเข้ าใจในการวางกรอบแนวคิ ดในการขับเคลื่ อ น
สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยการ
จัดทาหลักสูตรระยะสั้นและการบูรณาการในรายวิชาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม แบบ Block Course และ Shopping Course กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และโรงงานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของพื้นที่ โดย
จะนาข้อสรุปที่ได้รับเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อผลักดันการ
เรียนอาชีวศึกษาเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนก.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
1) ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจฐานราก จานวน ๓๕ กลุ่ม
โดยได้รั บ งบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิ บัติ ร าชการประจ าปี ของจั งหวั ด
อุทัยธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามโครงการเรียนรู้สัมมาชีพ อุทัยธานี
ผาสุ ก กิ จ กรรมที่ ๒ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละจั ด ท าบรรจุ ภั ณ ฑ์ งบประมาณ
1,199,595 บาท ณ ส านักงานพัฒ นาชุมชนจั งหวัด ชั้ น ๒ ศาลากลางจัง หวั ด
อุทัยธานี โดย กลุ่มเป้าหมายทั้ง 35 กลุ่มได้รับบรรจุภัณฑ์ที่ปรับปรุงและพัฒนาแล้ว
ซึ่งช่ว ยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมภาพลั กษณ์ของผลิ ตภัณฑ์ และดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภคได้
2) สนับสนุน...

-112) สนั บ สนุ น กลุ่ ม เป้ า หมายเพิ่ ม ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยในงาน OTOP
Midyear 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอ
ปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า ร่ ว มจ าหน่ า ย
ภายในงาน จ านวน 22 กลุ่ ม และมี ย อดจ าหน่ า ยตลอดการจั ด งานรวมทั้ ง สิ้ น
10,702,330 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานมีรายได้ตลอดการจัดงานรวม
ทั้งสิ้น 10,702,330 บาท
3) ติดตามสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ กาหนดติดตามระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม
2562
-วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ติด ตาม กลุ่ มเป้าหมายในพื้ นที่ อาเภอ
ลานสัก จานวน 2 กลุ่ม/ชุมชน ได้แก่ บ้านเขาเขียว ตาบลระบา และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเครือข่ายป่าหินเหล็กไฟ ตาบลระบา
-วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ติดตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อาเภอเมือง
อุทัยธานี จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านสวนลูกแชมป์ ตาบลหนองแก กลุ่มสายใย
เกษตรกร ตาบลทุ่งใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแรด ตาบลท่าซุง
คณะติดตามฯ ประกอบด้วย คณะทางาน E3 และผู้เกี่ยวข้อง
จากการติดตามฯ พบว่า
(1) บ้านเขาเขียว โดดเด่นจานวน 2 กิจกรรม ได้แก่ พริกแกง และเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ มีปัญหาอุปสรรค จากการติดตามพบว่า เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าและ
ส่งผลให้การคมนาคมไม่สะดวก แนวทางแก้ไข ทาให้เป็นจุดเด่น เป็นการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ
(2) กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเครื อ ข่ า ยป่ า หิ น เหล็ ก ไฟ โดดเด่ น เรื่ อ งการใช้
สมุนไพรธรรมชาติในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรค การขอมาตรฐานสินค้า แนวทางแก้ไข ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน
(3) บ้านสวนลูกแชมป์ โดดเด่น คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.0 มีความ
ต้ อ งการพั ฒ นาเรื่ อ งการค้ า ทาง E-Commerce แนวทางการแก้ ไ ขคื อ ขอรั บ การ
สนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) กลุ่มสายใยเกษตรกร โดดเด่นเรื่องเกษตรปลอดภัย มีปัญหาเรื่อง ไม่มี
ตลาดรองรับ
(5) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแรด โดดเด่น คือ ปลาแรด GI มีปัญหาเรื่อง
อาหารปลาไม่มีคุณภาพ แนวทางการแก้ไข พัฒนาสูตรอาหารปลาให้ได้มาตรฐาน
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) พ.ศ.2562 ดาเนินงานด้าน
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) พ.ศ.2562 ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี กาหนดจัดประชุม
/คณะกรรมการ...

-12คณะกรรมการรับรองมาตรฐานระดับจังหวัด ภาตใต้กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี จานวน 29 ผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)
และขอทราบรายละเอี ย ดเรื่ อ งโครงการรณรงค์ ก ารใช้ พ ลาสติ ก ของ
สานักงานอุตสหกรรมจังหวัด
ผู้แทนอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ได้ดาเนินการโครงการรณรงค์การ
จังหวัดอุทัยธานี
ใช้พลาสติกตามโครงการ Local Econamy ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการ
ประสานโรงงานน้าตาลลิน อาเภอบ้านไร่ ร่วมกับหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี บ้านสะนา
หมู่ ที่ 2 ต าบลบ้ า นไร่ อ าเภอบ้ า นไร่ เพื่ อ ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกาบหมาก โดยเป็ น
กิจกรรมบูรณาการร่วม 3 ภาคส่วน ได้แก่ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด หมู่บ้าน และ
โรงงานน้าตาลลิน เพื่อรณรงค์การลดขยะที่ทาลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภาชนะ
บรรจุโดยใช้วัสดุมาใช้ทดแทน จึงเลือกใช้กาบหมากของบ้านสะนา ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การของบประมาณจากโรงงานน้าตาลลินสานักงานใหญ่พิจารณา ซึ่งถ้าได้ดาเนินการ
แล้วจะประสานบริษัท ประชารัฐฯ ร่วมหาช่องทางการจาหน่าย โดยเริ่มจากภายใน
จังหวัดก่อน เรื่องวัตถุดิบวางแผนไว้จะมีการรณรงค์ให้นักเรียนปลูกต้นหมาก
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์
ขอเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งการรณรงค์ ก ารปลู ก ต้ น หมาก ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก าร
จังหวัดอุทัยธานี
จัดระบบการปลูกหมากให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งการปลูกหมาก 1 ไร่ สร้าง
รายได้มากกว่าการปลูกมันสาปะหลังหรืออ้อย ซึ่งทาให้ลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ได้ รวมถึงการส่งเสริมให้ปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด ครัวเรือนละ 5 ต้น ไม่ต้อง
ลงทุนมาก แล้ ว นาผลผลิ ตมารวมกัน นานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสวนไม้ผ ล และ
ต้นหมาก ซึ่งทางสนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ และ อบต. อยากขับเคลื่อนงานนี้ ซึ่งถ้า
เป็นไปได้ส ามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อาเภอบ้านไร่ อาเภอห้ วยคต และ
อาเภอลานสัก
รกท.พัฒนาการจังหวัด
เป็นแนวทางที่ดี แต่ต้องให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาต่อยอดต่อไป
อุทัยธานี
ผู้แทนศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี

E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา
1) กิ จกรรมสร้างเครือ ข่ายความสั มพั นธ์ร ะหว่า งบ้า นและโรงเรีย นผ่ า น
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี จั ด กิ จ กรรมกรรมสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู
ผู้ปกครอง จานวน 100 คน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปาริชาติ
โรงเรี ย นหนองฉางวิท ยา อ าเภอหนองฉาง จัง หวัด อุ ทัย ธานี โดยมีวั ต ถุป ระสงค์
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ครูและผู้ปกครอง รูปแบบกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์และนันทนาการ กิจกรรม “เด็กอยากบอก ผู้ปกครองอยากรู้ ครูอยากได้ ”
โดยมีฐานกิจกรรมกรรม 4 ฐาน
/-ฐานล้อมรั้ว…
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ผู้แทน พมจ.
อุทัยธานี

-ฐานล้อมรั้วด้วยรัก
-ฐานบทบาทที่คาดหวังเพิ่มพลังสัมพันธ์
-ฐานอนาคตสดใสใจเบิกบาน
-ฐานสื่อสารประสานสัมพันธ์
2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริต
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และข้าราชการในสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่และข้าราชการในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จานวน
69 คน ตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต สาหรับ
ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และข้าราชการในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เมื่ อ วั น ที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม โรงเรี ย นอุ ทั ย วิ ท ยาคม อ.เมื อ งฯ
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก และสร้ า งค่ า นิ ย ม เรื่ อ ง
วัฒนธรรมสุจ ริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างความเข้าใจต่อประเด็น
ผลประโยชน์ ทับซ้อน และปัญหาคอรัปชั่ นและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกั น
การทุจริต
E6 ประชารัฐเพื่อสังคม
ผลการดาเนินงานประจาเดือนกรกฎาคม 2562 จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของคนพิการ
(1) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคาร้องฯ ขอกู้ยืม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ประเภทบุคคล) เพื่อเป็นเงินทุน
ประกอบอาชีพ รวม 24 ราย จาแนกตามอาชีพดังนี้
- ค้าขาย
จานวน 11 ราย
- เกษตรกรรม จานวน 9 ราย
- งานช่าง
จานวน 2 ราย
- เลี้ยงสัตว์ จานวน 2 ราย
เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562
(2) ทาสั ญญาเงินกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคน
พิการ เพื่อนาไปลงทุนประกอบอาชีพ จานวน 27 ราย เป็นเงิน 1,340,000.- บาท
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจา
จังหวัด ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
(3) จัดประชุมคณะทางานกลั่ นกรองโครงการฯ และกู้ยืมเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและติดตามผลการดาเนินงานของบุคคลหรือ
องค์กรที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2562 เพื่ อ น าไปลงทุ น ประกอบอาชี พ จ านวน 24 ราย เป็ น เงิ น
1,220,000.- บาท ดังนี้
/- คนพิการ…

-14- คนพิการกู้เอง 9 ราย (440,000.- บาท)
- ผู้ดูแลคนพิการกู้แทน 15 ราย (780,000.- บาท)
(4) 1.4 การช าระหนี้คืนกองทุนส่ งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคน
พิการ (ณ เดือนมิถุนายน 2562) ดังนี้
(รวม 1,084 ราย/ร้อยละ)
A+ ชาระทุกงวด 531 (38)
A
ค้างชาระไม่เกิน 3 งวด 261 (19)
B
ค้างชาระ 3-6 งวด
77 (6)
C
ค้างชาระ 6-12 งวด 105 (8)
D
ค้างชาระ 12-24 งวด 166 (12)
E
ค้างชาระ 24 งวดขึ้นไป 241 (17)
F
ไม่เคยชาระเลย 3 (0.2)
ปั ญ หาอุ ป สรรค คื อ ผู้ กู้ ยื ม ฯ ที่ ค้ า งช าระเงิ น กู้ ยื ม /ไม่ ส ามารถช าระหนี้ ไ ด้ ต าม
กาหนดเวลา เพราะอาชีพที่ทาไม่ประสบความสาเร็จ ทาให้ขาดสภาพคล่องในการ
ชาระหนี้คืน แนวทางแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่กองทุนฯต้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
การประกอบอาชีพ พร้อมให้คาปรึกษาและติดตามเร่งรัดการชาระเงินกู้ยืมให้เ ป็นไป
ตามกาหนดเวลา
2) โครงการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของผู้สูงอายุ
(1) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคาร้องขอกู้ยืมเงินจากกองทุน
ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ
ติดตามเร่งรัดการชาระเงินกู้ยืมฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 รวม 25 ราย ดังนี้
 อาชีพของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงินฯ (13 ราย) ดังนี้
(1) ปศุสัตว์
จานวน 3 ราย
2) เกษตรกรรม จานวน 6 ราย
(3) ค้าขาย
จานวน 4 ราย
 ติดตามเร่งรัดการชาระเงินกู้ฯ (16 ราย) จาแนกรายอาเภอ ดังนี้
(1) อ.หนองฉาง
จานวน 4 ราย
(2) อ.ทัพทัน
จานวน 1 ราย
(3) อ.หนองขาหย่าง จานวน 1 ราย
(4) อ.บ้านไร่
จานวน 9 ราย
(5) อ.เมือง
จานวน 1 ราย
(2) การชาระหนี้คืนกองทุนผู้สูงอายุ (ณ เดือนมิถุนายน 2562) ดังนี้
(รวม 125 ราย/ร้อยละ)
A
ชาระทุกงวด 49 (39)
B
ค้างชาระ 1-2 งวด
21 (17)
C
ค้างชาระ 3-4 งวด
10 (8)
D
ค้างชาระ 5 งวดขึ้นไป 43 (34)
E
ไม่ชาระเลย
2 (2)
/ปัญหาอุปสรรค...

-15ปัญหาอุปสรรค คือ ผู้สูงอายุบางหลายที่กู้ยืมเงินไปแล้ว ไม่สามารถส่งคืนเงินกู้ยืมได้
ตามกาหนดเวลา เนื่องจากอาชีพที่ทาไม่ประสบความสาเร็จ ทาให้ขาดสภาพคล่อง
ในการชาระหนี้คืน แนวทางแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุต้องลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้าการประกอบอาชีพ พร้อมให้คาปรึกษาและติดตามเร่งรัดการชาระเงิน
กู้ยืมให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
ผู้แทนบริษัท ประชารัฐฯ
อยากทราบข้อมูลการประกอบอาชีพจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ของ
ผู้ พิ ก ารและผู้ สู ง อายุ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ บ ริ ษั ท ฯ เข้ า ไปพั ฒ นาหรื อ ต่ อ ยอดอาชี พ
เหล่านั้นต่อไป
ผู้แทน พมจ.อุทัยธานี
จะนาข้อมูลการประกอบอาชีพมานาเสนอในคราวต่อไป และตามสิทธิของ
ผู้พิการและผู้ สูงอายุ ที่สามารถประกอบอาชีพได้นาเงินไปประกอบอาชีพจานวน
40,000 บาท ผ่อนชาระคืนภายใน 5 ปี จานวน 60 งวด โดยไม่เสียดอกเบี้ย แต่
ต้องมีคนค้าประกันที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นการให้ โ อกาสกับบางรายที่ขาดโอกาสการ
ประกอบอาชีพอิสระ สาหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่
ให้สิทธิกับผู้ดูแลได้ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ผู้แทนบริษัท ประชารัฐฯ
ยกตัวอย่าง จากการลงพื้นที่ บ้านโคกหม้อกลุ่มทาไม้กวาด ทางกลุ่มได้ส่ ง
ไม้กวาดให้บริษัทฯ เดือนละครั้ง นาไปจาหน่ายในราคาที่สูงขึ้นกว่าท้องตลาด ทาให้
กลุ่ ม มี ร ายได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น การต่ อ ยอดที่ บ ริ ษั ท ฯ ช่ ว ยเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
จาหน่ายให้กับกลุ่มได้
การเชื่อมโยงตลาดนะเพคะ จะเป็นตลาดที่ล ดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
ช่วยคนพิการ โดยยกระดับให้เป็นอะคาดามี่ ในเรื่องการให้ความสุขทางเสียงเพลง
โดยคนพิการ แล้วต่อยอดให้ตลาดนัดต้องมีพื้นที่สาหรับศิลปินยิ้มสู้ของประชารัฐด้วย
ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากหน่วยราชการต่างๆ ช่วยสนับสนุน
ฝากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะจัดแสดงผลงาน ความสามารถใน
ตลาดนะเพคะ สามารถแจ้งกับบริษัทฯ ได้ เพราะตลาดนะเพคะจะจัดให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ ศูนย์ของการประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน
ผู้แทน พมจ.อุทัยธานี
เรื่องการจดทะเบียนบัตรผู้แสดงความสามารถของผู้พิการ มีกฎหมายบังคับ
อยู่ และมีหน่วยงานที่ดูแลอยู่คือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ในขั้นตอนการดาเนินงานจะ
มีคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนที่ท่านพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
จะเป็นผู้ลงนามออกบัตรให้ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคลถึงความสามารถในการเล่น
ดนตรีเป็นเพลงหรือไม่ และมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ก็จะดาเนินการออกบัตรให้ เมื่อ
ได้รับบัตรแล้วถ้าจะไปแสดงที่ไหนต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่หรือพื้นที่ก่อน และ
จะได้นาข้อมูลให้กับทางบริษัทฯ ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4...

-16ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
รกท. พัฒนาการจังหวัด
แจ้ งกาหนดการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลั ง
อุทัยธานี
ประชารั ฐ ประจ าจั งหวั ด (คสป.) จั งหวั ดอุ ทั ยธานี ครั้ งที่ 8/2562 ในวั น ที่ 20
สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
อุทัยธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

รกท.พัฒนาการจังหวัด
มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และ
อุทัยธานี
ขอปิดการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา ๑2.00 น.
(ลงชื่อ)

อริสรา ธนูแก้ว ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวอริสรา ธนูแก้ว)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ศุภโชค สระทองขา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายศุภโชค สระทองขา)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

