สรุปผลการดาเนินงาน
นโยบายสาคัญของรัฐบาลและจังหวัดชัยนาท
ภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

รวบรวมโดย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
โทร.0-5641-1068 ต่อ104

1

สรุปงานนโยบายในความรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท แบ่งโครงกำรสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็น 3 กลุม่ งำน 1 ฝ่ำย
ประกอบด้วย กลุม่ งำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน กลุม่ งำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน กลุ่มงำนสำรสนเทศกำร
พัฒนำชุมชน และฝ่ำยอำนวยกำร นอกจำกนี้ ยังมี หน่วยงำนในระดับอำเภอ ได้แก่ สำนักงำนพัฒนำชุมชน
อำเภอทุกอำเภอ รวม 8 แห่ง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

1. อัตรากาลังสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
*********************
ประเภท
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ

อัตรำกำลัง
54
1

ปฏิบัตงิ ำนจริง
49
1

หมำยเหตุ (ว่ำง)
6
-

2. กลุ่มงาน/ฝ่าย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
กลุ่มงาน/ฝ่าย

อัตรากาลังที่
ปฏิบัติงาน
- พัฒนำกำรจังหวัด
0
- ฝ่ำยอำนวยกำร
7
- กลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
3
- กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4
- กลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน
3
รวม
17
3. อัตรากาลังสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จานวนพัฒนากร/ตาบล

ตาแหน่ง (ว่าง)
1
1
2

อัตรากาลัง
อาเภอ
1. อำเภอเมืองชัยนำท
2. อำเภอมโนรมย์
3. อำเภอวัดสิงห์
4. อำเภอสรรพยำ
5. อำเภอสรรคบุรี
6. อำเภอหันคำ
7. อำเภอหนองมะโมง
8. อำเภอเนินขำม
รวม
รวม 2+3

อัตรากาลัง (จริง)
5
4
4
4
5
4
3
3
32
49

ตาแหน่ง (ว่าง)
1
1
1
1
4
6
2

อัตราส่วนพัฒนากรกับพื้นที่ความรับผิดชอบ
จาแนก

อาเภอ

อัตรากาลัง
(จริง)

เมืองชัยนาท

5

พัฒนาการ
อาเภอ
1

มโนรมย์

5

วัดสิงห์

ตาแหน่ง
(ว่าง)

พัฒนากร

ตาบล

หมู่บ้าน

ชุมชน

4

9

82

18

1

3

7

35

15

4

1

3

7

47

4

สรรพยา

4

1

3

7

54

12

สรรคบุรี

6

1

4

8

92

5

1

หันคา

5

0

4

8

96

15

1

หนองมะโมง

3

1

2

4

41

0

เนินขาม

4

1

2

3

48

0

1

รวม

36

7

25

53

495

69

4

อัตราส่วนพัฒนากรต่อตาบล/หมู่บ้าน

2.12
ต่อ
ตาบล

1

19.8 22.56ต่อ
ต่อ
หมู่บ้าน/
หมู่บ้าน ชุมชน

3

2.โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
*********************
2.1 จังหวัดชัยนำท มีผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ที่ลงทะเบียน ปี 2557/2558
จำนวน 222 รำย 480 ผลิตภัณฑ์ แบ่งกลุ่มสินค้ำ 4 กลุ่ม (Quadrant) ดังนี้
สรุปงบหน้ำกำรแบ่งกลุม่ สินค้ำ (4 Q)
กลุ่มสินค้ำ
ประเภทผลิตภัณฑ์
จำนวนผลิตภัณฑ์
-อำหำร
4
-ผ้ำฯ
4
กลุ่ม A กลุ่มดำวเด่นสู่สำกล
-ของใช้ฯ
5
-สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
10
-อำหำร
1
กลุ่ม B กลุ่มอนุรักษ์สร้ำงคุณค่ำ -ผ้ำฯ
7
-ของใช้ฯ
12
-อำหำร
62
-เครื่องดื่ม
1
กลุ่ม C กลุม่ พัฒนำสู่กำรแข่งขัน -ผ้ำฯ
21
-ของใช้ฯ
72
-สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
10
-อำหำร
114
-เครื่องดื่ม
2
-ผ้ำฯ
62
กลุ่ม D กลุ่มปรับตัวสู่กำรพัฒนำ
-ของใช้ฯ
85
-สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
8

รวม

หมำยเหตุ

23

20

166

271

รวม
480
2.2 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559
จำนวน 80 รำย 106 ผลิตภัณฑ์
ผลการคัดสรรฯ
*ระดับ 5 ดำว 9 ผลิตภัณฑ์ * ระดับ 4 ดำว 37 ผลิตภัณฑ์ * ระดับ 3 ดำว 45 ผลิตภัณฑ์
*ระดับ 2 ดำว 11 ผลิตภัณฑ์ * ระดับ 1 ดำว 4 ผลิตภัณฑ์
2.3 ยอดจำหน่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จำนวน 659,762,242 บำท
เป้าหมาย ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จำนวน 791,714,690 บำท
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2.4. แผนกำรขับเคลื่อนและพัฒนำ
2.4.1. กำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำด เพื่อเพิ่มปริมำณกำรจำหน่ำย
2.4.2. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร เพือ่ เพิ่มปริมำณกำรผลิต
2.4.3. กำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพือ่ เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์
2.4.4. กำรเพิ่มจำนวนผูผ้ ลิต ผู้ประกอบกำร OTOP
2.5. นำยชูชัย อิ่มเดชำ TRADER ชัยนำท ซึ่ง ได้จดทะเบียน บริษัท ชัยนำท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2560 ทำหน้ำทีเ่ ป็นตัวกลำงกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 0-3 ดำว

3.ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
*********************
จังหวัดชัยนำท ดำเนินงำนโครงกำรตลำดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จำนวน 17 แห่ง มียอด
จำหน่ำย ณ เดือนกันยำยน 2560 จำนวน 13,041,529 บำท
แผนการด่าเนินงานจัดตลาดนัดชุมชน ตามโครงการ ตลาดนัดชุมชนไทย ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
จังหวัด ชัยนาท
สถานทีจ่ ัดงาน

กลุ่มเป้าหมายผู้น่าสินค้ามาจ่าหน่าย
วัน
เกษตรกร OTOP
ราชการ (ระบุหน่วยงาน)
สถานที่
อ่าเภอ ด่าเนินการ
(ราย) (ราย) พานิชย์-ธงฟ้า เกษตร สหกรณ์ อืน่ ๆ ระบุ
1 ตลาดนัดเกษตรกร หน้า ธกส.
เมือง เช้าทุกวันศุกร์ 14
16
/
2 ตลาดนัดชุมชน คลองถม
หันคา เย็นพุธ
7
5
3
ตลาด 12 ค่่า
หันคา เย็นอังคาร
5
5
4
ตลาดบ้านเชี่ยน หันคา เช้าพุธ
5
5
5 ตลาดนัดล้อเกวียน ลานค้าเทศบาล วัดสิงห์ เย็นศุกร์
6
5
6
ตลาดนัดวันจันทร์ วัดสิงห์ เย็นทุกวันจันทร์ 7
4
7
ตลาดตอนเย็น
วัดสิงห์ เย็นทุกวัน
7
5
8
หน้าวัดปากคลอง วัดสิงห์ เช้าทุกวัน
4
1
มะขามเฒ่า
9 ตลาดเช้าเขื่อนฯ เขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา เช้าทุกวัน
5
2
10 ตลาดบึงกะทะ
ท่าฉนวน
มโนรมย์ เช้าวันจันทร์
8
19
11 ถนนคนเดินชัยนาท ถนนหน้าเขือ่ นเรียงหิน เมืองฯ เย็นทุกวันศุกร์ 5
32
/
/
12 ตลาดบ้านตึก
บ้านตึก
สรรพยา ทุกวันจันทร์/พฤหัสบดี 12
1
13 ตลาดชุมชน
วัดเนินขาม
เนินขาม เย็นทุกวันจันทร์ 1
2
14 ตลาดหนองเด่น ต.สุขเดือนห้า
เนินขาม เย็นทุกวันพุธ
1
2
15 ตลาดนัดทุง่ นาน้อย วัดทุง่ นาน้อย
เนินขาม เย็นทุกวันศุกร์ 1
2
16 ตลาดวัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ
สรรคบุรี เช้าวันพระ
2
24
17 ตลาดนัดชุมชนงัดเขาดิน วัดเขาดิน
หนองมะโมง ทุกเช้าวันเสาร์
3
4
ที่

ชื่อกิจกรรม

เอกชน
-

-

30
-

-

ประมาณการ
ระดับ
กิจกรรม
มีผู้เข้าชม ยอดจ่าหน่าย การ
เสริมในงาน
(คน)
(บาท)
ประเมิน
200/ครั้ง 100,000 B
500/ครั้ง
30,000 C
300/ครั้ง
30,000 C
250/ครั้ง
30,000 C
300/ครั้ง
50,000 C
200/ครั้ง
40,000 C
300/ครั้ง
40,000 C
400/ครั้ง
35,000 C
ดนตรี/การแสดง

-

-

150/ครั้ง
1000/ครั้ง
600/ครั้ง
200/ครั้ง
250
180
130
300/ครั้ง
300/ครั้ง

8,000
80,000
200,000
30,000
5,000
5,000
4,000
23,600
23,600

แผนการขับเคลื่อน
1.รับลงทะเบียนผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่
2.จัดสำธิตอำชีพ และให้ควำมรู้กำรลงทะเบียนผู้ผลิต ผูป้ ระกอบกำร OTOP
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C
B
A
C
C
C
C
C
C

4.ประชารัฐ สุขใจ SHOP
*********************
จังหวัดชัยนาท ดาเนินการ 2 แห่ง
1.สถำนีบริกำรน้ำมัน ปตท.หจก.เอเซียชัยนำทออยล์ ต.ท่ำฉนวน อ.มโนรมย์ จังหวัดชัยนำท
ยอดจำหน่ำย 64,888 บำท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบำทถ้วน) เฉลี่ยเดือนละ 7,209 บำท
2.สถำนีบริกำรน้ำมัน ปตท.หจก.ธนภัทร ชัยนำท ปิโตรเลี่ยม ต.ชัยนำท อ.เมือง จังหวัดชัยนำท
ยอดจำหน่ำย 137,419 บำท (หนึง่ แสนสำมหมื่นเจ็ดพันสีร่ ้อยสิบเก้ำบำทถ้วน) เฉลี่ยเดือนละ 15,268 บำท

5. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
6

*********************
5.1 ความเป็นมา
กระทรวงมหำดไทยได้รับมอบหมำยภำรกิจให้รับผิดชอบกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำน
รำกและประชำรัฐ ซึ่งคณะทำงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ (E3)มีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย เป็นหัวหน้ำทีมภำครัฐ และนำยฐำปน สิริวัฒนภักดี กรรมกำรผู้อำนวยกำรให่่ บมจ.
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด เป็นหัวหน้ำทีมภำคเอกชน มีเป้ำหมำยเดียวกัน คือ “สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนเพื่อ
ประชำชนมีควำมสุข” ดำเนินกำร ๓ เรื่อง ประกอบด้วย กำรเกษตร กำรแปรรูป(SMEs/OTOP) และกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบประชำรัฐ และ 5 กระบวนงำน ประกอบด้วย กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต กำร
บริหำรจัดกำร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ กำรตลำดและกำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้ กระบวนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำน
รำกจะขับเคลื่อนผ่ำนบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคี มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง
ถึงปลำยทำง จนก่อให้เกิดรำยได้แล้วนำรำยได้ นั้นมำต่อยอดพัฒนำเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง ภำยใต้
Social Enterprise (SE)หรือ วิสำหกิจเพื่อสังคม มีหลัก 5 ประกำร ดังนี้
(1) มีเป้ำหมำยหลักเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุด
(2) เป็นรูปแบบธุรกิจที่รำยได้หลักมำกจำกกำรให้คำปรึกษำแก่ธุรกิจชุมชนไม่ใช่เงินจำกรัฐหรื อเงิน
บริจำค
(3) กำไรต้องนำไปใช้ขยำยผลไม่ใช่ปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
(4) บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
(5) จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท
สำหรับจังหวัดชัยนำท ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท (วิสำหกิจเพือ่ สังคม)
จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2559 โดยมี นำยองอำจ หลำอุบล (นำยกสมำคมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัด
ชัยนำท) เป็นประธำนกรรมกำร และนำยสำธิต เหล่ำสุวรรณ (ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท) (MD) เป็น
กรรมกำรผูจ้ ัดกำร พร้อมคณะกรรมกำรทั้งสิ้น 9 คน ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000 หุ้น ๆ ละ 1,000 บำท
จำนวนเงิน 4,000,000.-บำท
5.2 ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
5.2.1 ขั้นเตรียมการ
1) แต่งตั้งคณะทำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐจังหวัด อำเภอ
ตำมคำสั่งจังหวัดชัยนำท ที่ 663/2559 ลงวันที่ 18 มีนำคม 2559 และ คำสั่งที่ 1049/2559 ลงวันที่
25 พฤษภำคม 2559 (เพิ่มเติม)
2) จัดประชุมคณะทำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐจังหวัด เมื่อวันที่
18 พฤษภำคม 2559 โดยเชิ่พัฒนำกำรอำเภอทุกอำเภอ ในฐำนะเลขำนุกำรคณะทำงำนฯ ระดับอำเภอ เข้ำ
ร่วมประชุมฯ โดยให้แต่งตั้งชุดทำงำนวิเครำะห์ศักยภำพพื้นที่และกำหนดรูปแบบในกำรขับเคลือ่ นกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐจังหวัดชัยนำท จำนวน 1 คณะ
3) จัดตั้งชุดทำงำนวิเครำะห์ศักยภำพพื้นที่และกำหนดรูปแบบในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก
และประชำรัฐจังหวัดชัยนำท คำสั่งจังหวัดชัยนำท ที่ 1050/2559 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2559
4) จัดประชุมชุดทำงำนวิเครำะห์ศักยภำพพื้นที่ ฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2559
เพื่อกำหนดทิศทำงในกำรขับเคลื่อน ฯ มุ่งสู่กำรจั ดตั้ง บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท จำกัด โดยใช้
ศักยภำพของพื้นที่ 3 ด้ำน คือ (1) ด้ำนกำรเกษตร (2) ด้ำนกำรแปรรูป (SME/OTOP) (3) ด้ำนกำร
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ท่องเที่ยวชุมชน โดยกิจกรรมทั้ง 3 ด้ำน ต้องมีควำมเชื่อมโยงเกื้อหนุนกันทั้ง 3 ด้ำนและที่ประชุมได้
มอบหมำยให้ชุดทำงำนฯ ไปวิเครำะห์ปั่หำ ควำมสำมำรถที่จะพัฒนำพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ ส้มโอ , ผ้ำทอ,
ผักตบชวำ , จักสำน , ปลำ , น้ำตำลโตนด เป็นประเด็นหลักในกำรศึกษำวิเครำะห์ และ ให้นำผลกำร
วิเครำะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง และโอกำส ไปเข้ำประชุมฯ ครัง้ ต่อไป
5) ชุดทำงำนวิเครำะห์ศักยภำพ ฯ ได้พิจำรณำวิเครำะห์กิจกรรมทั้ง 3 ด้ำน ประกอบด้วย
1) ด้ำนกำรเกษตร ได้แก่ ส้มโอขำวแตงกวำ และ เมล็ดพันธุ์ข้ำว 2) ด้ำนกำรแปรรูป ได้แก่ ผ้ำทอ และ
ผลิตภัณฑ์จำกผักตบชวำ 3) ด้ำนกำรท่องเที่ยว เน้น กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงวิถีเกษตรและนำผล
กำรวิเครำะห์เสนอต่อคณะทำงำนขับเคลื่อน ฯ ในวันที่ 21 กรกฎำคม 2559 เพื่อกำหนดแนวทำงกำรระดม
หุ้น ในกำรจัดตัง้ บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท จำกัด
5.2.2 โครงสร้างการบริหาร
1) แนวทำงกำรระดมหุ้น (จองหุ้น) ทุนจดทะเบียน 4,000 หุ้น ๆ ละ 1,000 บำท จำนวน
เงิน 4,000,000.-บำท
ผู้ถือหุ้น/ภำคส่วน จำนวนหุ้น

จำนวนเงิน

สัดส่วนกำรถือหุ้น

สิทธิกำรออกเสียง

25 %

1. รัฐ

400

400,000

10 %

20 %

100,000

2. เอกชน

2,000

2,000,000

50 %

20 %

500,000

3. วิชำกำร

800

800,000

20 %

20 %

200,000

4. ประชำสังคม

600

600,000

15 %

20 %

150,000

5. ประชำชน

200

200,000

5%

20 %

50,000

4,000

4,000,000

100 %

100 %

1,000,000

รวม

หุ้น ดังนี้

ภำคเอกชน ประกอบด้วยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ และธนำคำรกรุงเทพ แจ้งควำมประสงค์จองซื้อ
ชื่อผู้สั่งจอง

บริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ
ธนำคำรกรุงเทพ
รวม

จำนวนหุ้น

จำนวนเงิน

25 %

1,000

1,000,000

250,000

390

390,000

97,500

1,390

1,390,000

347,500

2) คณะกรรมกำรบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท ฯ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย
1) นำยองอำจ หลำอุบล
ประธำนกรรมกำร
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(นำยกสมำคมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัดชัยนำท)
2) นำยสำธิต เหล่ำสุวรรณ (MD)
กรรมกำรผู้จัดกำร
(ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท)
3) นำงนภัสกรณ์ ธูปแก้ว
กรรมกำร
(ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดชัยนำท)
4) ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์
กรรมกำร
(ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษม-ชัยนำท)
5) นำยรำเชณ อินทรมงคล
กรรมกำร
(ประธำนเครือข่ำย OTOP จังหวัดชัยนำท)
6) นำงดวงพร อิฐรัตน์
กรรมกำร
(เครือข่ำยผู้ประสำนงำนหลักภำคประชำสังคมจังหวัดชัยนำท)
7) นำยสำรวม ปำนหลุมข้ำว
กรรมกำร
(ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้ำวนำงลือ-ท่ำชัย)
8) นำยวิเชียร อ่วมสุข
กรรมกำร
(ผู้แทนเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองจังหวัดชัยนำท)
9) นำยอรรถพล อรรถรุง่ โรจน์
กรรมกำร
(ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท)
5.2.3 โครงสร้างการถือหุ้นและมูลค่าหุ้น
1) ทุนจดทะเบียน 4,000 หุ้น ๆ ละ 1,000 บำท จำนวนเงิน 4,000,000.-บำท
2) ผลกำรจองและกำรรับชำระค่ำหุ้น
3) รับจองหุ้น จำนวน 4,000 หุ้น
4) รับชำระก่อนจดทะเบียน จำนวนเงิน 1,156,500 บำท (คิดเป็นร้อยละ 28.91)
(เกินร้อยละ 25)
5) ปัจจุบันรวมรับเงินค่ำหุ้นทัง้ สิ้น จำนวน 2,619,500 บำท (คิดเป็นร้อยละ 65.49)
(สองล้ำนหกแสนหนึง่ หมื่นเก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
5.3 ผลการดาเนินงาน ปี 2560
5.3.1 เป้าหมายของจังหวัด จานวน 31 กลุ่ม
- ด้ำนกำรเกษตร จำนวน 9 กลุ่มเป้ำหมำย
1) เมล็ดพันธุ์ข้ำว ได้แก่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเมล็ดพันธ์ข้ำวนำงลือ-ท่ำชัย จำนวน 1 กลุ่ม สมำชิก
76 รำย ประชำชนได้รับประโยชน์ 26 หมูบ่ ้ำน
2) ส้มโอขำวแตงกวำ สหกรณ์ชำวสวนส้มโอขำวแตงกวำชัยนำท จำนวน 1 กลุ่ม
3) ส่งเสริมกำรแปรรูปและจำหน่ำยข้ำวสำร/ข้ำวกล้อง จำนวน 6 กลุ่ม
๔) กำรแปรรูปน้ำตำลอ้อย 1 กลุ่ม

- ขับเคลื่อน 5 กระบวนงำน ดังนี้
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1) กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต .-แก้ไขปั่หำแหล่งน้ำทำนำ ประสำนขอรับกำรสนับสนุนประมำณ
จำกกลุ่มจังหวัด เพือ่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้ำขนำดให่่ งบประมำณไม่น้อยกว่ำ 30 ล้ำนบำท
2) ประสำนขอรับเมล็ดพันธุ์ข้ำวพันธุ์หลักจำกศูนย์วิจัยข้ำว
3) ส่งเสริมกำรแปรรูปข้ำว และน้ำตำลจำกอ้อย เพื่อเพิ่มมูลค่ำ และเพิ่มช่องทำงตลำด
4) สนับสนุนกำรเพิม่ พื้นทีป่ ลูกส้มโอแตงกวำ
- ด้ำนกำรแปรรูป (SMEs/OTOP) จำนวน 21 กลุ่มเป้ำหมำย
1) ผ้ำทอ 13 กลุ่ม สมำชิก 240 รำย
2) ผักตบชวำ 8 กลุ่ม สมำชิก 255 รำย
- ขับเคลื่อน 5 กระบวนงำน ดังนี้
1) เพิ่มช่องทำงกำรตลำด
2) คิดค้นนวัตกรรมลำยผ้ำทอขึ้นมำใหม่ ได้แก่ ลำยช่อใบมะขำม เพื่อเป็นลำยผ้ำประจำ
จังหวัดชัยนำท
3) จัดเก็บองค์ควำมรูล้ ำยผ้ำ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวำ
4) ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรูท้ ำงระบบโซเชีย่ ล
- ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 1 กลุ่มเป้ำหมำย
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุลกั ษณ์ตำบลเนินขำม 1 แห่ง 19 หมู่บ้ำน
- ขับเคลื่อน 5 กระบวนงำน ดังนี้
1) สื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้
2) ทำเส้นทำงกำรท่องเที่ยว
3) รวบรวมองค์ควำมรู้ ปรำช่์ ภูมิปั่่ำ ด้ำนต่ำงๆ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
4) วำงแผนงำนโครงกำรสร้ำงอัตลักษณ์ และปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ และจัดระบบกำรบริหำรจัดกำร
แหล่งท่องเที่ยว
5.3.2 กระบวนงาน/ขั้นตอน/วิธีการขับเคลื่อนของจังหวัด
- กำรแต่งตั้งทีมงำน
1) คณะทำงำนขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐจังหวัด/อำเภอ
2) คณะทำงำนศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพพื้นที่และผลิตภัณฑ์
3) ประชุมค้นหำและวิเครำะห์ศักยภำพ 3 กลุ่มงำน เพื่อกำหนดเป้ำหมำย
5.3.3 กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม
1) ลงพื้นทีส่ ร้ำงควำมเข้ำใจกับกลุม่ เป้ำหมำย เพื่อวิเครำะห์ศักยภำพเชิงลึก ให้ทรำบปั่หำ
อุปสรรค ควำมต้องกำรที่แท้จริงของกลุ่มเป้ำหมำย
2) ประสำนอำเภอมอบหมำยให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอค้นหำและวิเครำะห์ศักยภำพ 3 กลุม่
งำน ส่งให้จังหวัดเพื่อกำหนดเป็นเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำร
3) กำหนดแผนพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้ 5 กระบวนกำรในกำรขับเคลื่อน
4) ประสำนหำช่องทำงกำรตลำดให้แก่กลุม่ เป้ำหมำย
5) ทำเว็ปเพจประชำสัมพันธ์กิจกรรมของบริษทั ประชำรัฐ ผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
โซเชี่ยล เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ youtube เป็นต้น
5.3.4 การรายงานผลการดาเนินงาน
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1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ให้ คสป. ทุกเดือน
2) รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมให้ผู้ตรวจรำชกำรกรมกำรพัฒนำชุมชน และผู้ตรวจ
กระทรวงมหำดไทย
5.3.5 รายได้ของกลุ่มเป้าหมาย
5.3.6 กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นจานวน 17 กลุ่ม
1) ผ้ำทอเนินขำม จำนวน 13 กลุ่ม มีรำยได้เพิม่ ขึ้นตั้งแต่เดือนมีนำคม – มิถุนำยน 2560
จำนวนเงิน 3,500,00.-บำท (สำมล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) เพิ่มขึ้นจำกเดิมร้อยละ 60
2) ผักตบชวำ จำนวน 3 กลุ่ม มีรำยได้เพิ่ม จำกเดิมประมำณร้อยละ 10
3) น้ำตำลอ้อย จำนวน 1 กลุ่ม มีรำยได้เพิ่ม จำกเดิมประมำณร้อยละ 10
5.3.7 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (ทั้งนวัตกรรม และกำรพัฒนำ
(ตำมข้อ 5.3.5)
5.3.8 จำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 31 กลุ่ม ดังนี้
1) เมล็ดพันธุ์ข้ำว และกลุม่ ผูผ้ ลิตข้ำว รวม 7 กลุ่ม (33 ชุมชน)
2) ส้มโอ 1 กลุ่ม (36 ชุมชน/57 รำย)
3) น้ำตำลอ้อย 1 กลุ่ม
4) ผ้ำทอ 13 กลุ่ม
5) ผักตบชวำ 8 กลุ่ม
6) ท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 แห่ง/ตำบล
5.4 ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา
ปัญหาอุปสรรค
- คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีเวลำว่ำงไม่ตรงกันในกำรประชุม และลงพื้นที่
วิธีการแก้ไขปัญหา
- ตั้งกลุ่มไลน์ SE ชัยนำท สำหรับประสำนกำรทำงำน แบ่งปันข้อมูลกำรขับเคลื่อน แสดงควำมคิดเห็น
และนัดวัน เวลำ กำรประชุม
- จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ กำหนดวันทีม่ ีกรรมกำรว่ำงมำกที่สุด
- กำรลงพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องลงเป็นคณะ, ดำเนินกำรได้ตำมควำมสะดวกของผู้รบั ผิดชอบงำนแต่ละเรื่อง
โดยกำรประสำนทำงไลน์กลุ่มเป็นหลัก แจ้งควำมเคลื่อนไหวให้ทรำบเป็นระยะๆ และนำผลกำรดำเนินงำนแจ้ง
ในกำรประชุมครัง้ ต่อไป
5.5 ปัจจัยอื่นๆ ทีส่ ่งผลต่อควำมสำเร็จ
- พิจำรณำจำกควำมพร้อมและศักยภำพของกลุม่ และสำมำรถลงมือทำเองได้
5.6 ตัวอย่ำงควำมสำเร็จ (Best Practice)
- กำรพัฒนำผู้ผลิตผ้ำทอลำวเวียงเนินขำม จำกผ้ำทอโบรำณ สู่ ลำยผ้ำใหม่ “ลำยช่อใบมะขำม”
1) แต่เดิมจะทอผ้ำเฉพำะลำยเดิมที่ถ่ำยทอดมำจำกบรรพบุรุษ (ลำวเวียง ประเทศลำว)
2) ช่องทำงกำรตลำดมีน้อย และไม่กว้ำงขวำง
3) จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง
4) กำรประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มมีน้อยมำก ต่ำงคนต่ำงทอ หำตลำดกันเอง
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- หลังจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเข้าไปสนับสนุน
1) เกิดกำรประสำนงำนและมีส่วนร่วมในกำรกระบวนกำรกลุ่มและเครือข่ำยเข้มแข็งขึ้น
2) มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขึ้น
3) มีควำมสำมัคคีช่วยเหลือกัน
4) ได้รับลิขสิทธิ์ลำยผ้ำใหม่ “ลำยช่อใบมะขำม” ที่ทกุ คนเป็นเจ้ำของร่วมกัน
5) ได้รับกำรส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด และยกระดับรูปแบบกำรจำหน่ำยที่ทันสมัย เช่น กำรจำหน่ำย
ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต , ตลำดในต่ำงจังหวัด และกรุงเทพฯ ทีเ่ ข้ำถึงลูกค้ำทีม่ ีกำลังกำรซื้อสูงโดยไม่
ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง
6) ได้เรียนรูก้ ำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของตนเอง
7) สำมำรถพัฒนำตนเองจำกผูผ้ ลิต เป็นผู้ประกอบกำรได้อย่ำงมีศักยภำพ
8) มีรำยได้เพิม่ ขึ้นจำกเดิมร้อยละ 60-70
5.7 แผนการขับเคลื่อน
1) จัดประชุมคณะทำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ /คณะกรรมกำรบริษทั
ประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อกำหนดเป้ำหมำยผลิตภัณฑ์และพื้นที่ 3 กลุ่มงำน ที่
จะขับเคลื่อน ในปี 2561 และ 2562 ด้วย 5 กระบวนงำน
2) สำนต่อกิจกรรมเดิมและขยำยผล
3) ยื่นจดทะเบียนวิสำหกิจเพื่อสังคมให้แล้วเสร็จภำยในปี 2560

6.คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.)
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*********************
ความเป็นมา
รัฐบำลได้น้อมนำหลักปรัช่ำของเศรษฐกิจพอเพียง มำเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปั่หำ ซึ่งที่ผ่ำน
มำมีกำรดำเนินกำรในหลำยมำตรกำร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชำชนผู้มีรำยได้น้อยทั้งทำงด้ำนกำรลด
ต้นทุนกำรผลิต กำรให้ควำมรู้ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม กำรตลำด กำรช่วยเหลือด้ำนปัจจัยกำรผลิต และกำรใช้
แนวคิดประชำรัฐ มำเป็นตัวกำรในกำรแก้ไขปั่หำ โดยอำศัยกลไกควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชน ภำคประชำชน โดยผ่ำนโครงสร้ำงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่มุ่งลดควำมเหลือ่ มล้ำ
พัฒนำคุณภำพคนและเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซึ่งรัฐบำลได้มีนโยบำยลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำง
รำยได้และควำมเจริ่ควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทัง้ ประเทศโดยให้ภำคเอกชน และภำค
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมดำเนินกำรร่วมกับภำครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง มั่นคง มัง่ คั่ง
ยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดนโยบำยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมกำร 6 คณะ
ประกอบด้วย คณะที่ 1 ทรัพยำกรมนุษย์กำรศึกษำ คณะที่ 2 เศรษฐกิจกำรเงิน กำรคลัง กำรลงทุนภำครัฐ
โครงสร้ำงฯ คณะที่ 3 กฎหมำย กระบวนกำรยุติธรรม ปองดอง สมำนฉันท์ คณะที่ 4 สำธำรณสุข คณะที่
5 มั่นคง ลดควำมเหลื่อมล้ำ ทรัพยำกรธรรมชำติ แก้ป่
ั หำเร่งด่วน คณะที่ 6 ท่องเที่ยว วัฒนธรรม กีฬำ
โดยขับเคลื่อนใน VALUE DRIVER (7 D) ประกอบด้วย D1 กำรยกระดับนวัตกรรมและผลิต
ภำพ D2 กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม และวิสำหกิจเริ่มต้น D3 กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว &
MICE D4 กำรส่งเสริมส่งออกและกำรลงทุนในต่ำงประเทศ D5 กำรพัฒนำ
คลัสเตอร์ภำคอุตสำหกรรมแห่งอนำคต D6 กำรพัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่ D7 กำรสร้ำงรำยได้และกำร
กระตุ้นกำรใช้จ่ำยของประเทศ
ภำยใต้ยุทธศำสตร์หลัก 4 เสำหลัก คือ 1) ธรรมำภิบำล 2) นวัตกรรมและผลิตภำพ 3) กำร
ยกระดับคุณภำพทุนมนุษย์ 4) กำรมมีส่วนร่วมในควำมมั่นคง
โดยใช้ปัจจัยสนับสนุน ENABLE DRIVEN (5E) ประกอบด้วย E1 กำรดึงดูดกำรลงทุนและ
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ E2 กำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ E3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
และประชำรัฐ E4 กำรปรับแก้กฎหมำยและกลไกภำครัฐ E5 กำรศึกษำพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้นำ
มุ่งสู่เป้ำหมำย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ลดควำมเหลือ่ มล้ำสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนโดยยึดควำม
ต้องกำรของชุมชนเป็นตัวตั้ง 2) พัฒนำคุณภำพคน สร้ำงองค์ควำมรู้ในระดับชุมชน ส่งเสริมองค์ควำมรู้
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 3) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำง
ยั่งยืน มีช่องทำง (Platform) สำหรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชน
โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2558 รับทรำบกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ภำครัฐและภำคเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วย กลุม่ Value Driver 7 คณะ และกลุ่ม Enable Driven 5
คณะ เพื่อขับเคลือ่ นนโยบำยสำนพลังประชำรัฐของรัฐบำล

เป้าหมาย-แผนงาน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ 12 คณะ
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ได้แก่กลุ่ม VALUE DRIVER (7D)
D1 การยกระดับนวัตกรรมและการผลิต (Innovation & Productivity)
-ตัวแทนภาครัฐ นำยพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-ตัวแทนภาคเอกชน นำยกำนต์ ตระกูลฮุน บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
เป้าหมาย:
-Lift up Innovation at the Firm Level (กำรยกระดับนวัตกรรมในระดับบริษัท)
-University and Research Institute as the source of innovation(มหำวิทยำลัยและ
สถำบันวิจัย เป็นแหล่งทีม่ ำของนวัตกรรม)
-Promote Start up and Entrepreneurship(ส่งเสริมกำรเริม่ ต้นและกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ)
D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (SMEs & Start-up)
- ตัวแทนภาครัฐ นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์
- ตัวแทนภาคเอกชน นำยสุพันธุ์ มงคลสุธี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
เป้าหมาย:
- เพิ่มรำยได้และสัดส่วนใน GDP ของ SMEs ให้ถึงสัดส่วน 50% ของ GDP ประเทศ ภำยในปี
2563
- มูลค่ำกำรส่งออกของ SMEs ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
- SME เข้ำสู่ระบบอย่ำงน้อย 50,000 รำยต่อปี
D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE
- ตัวแทนภาครัฐ นำงกอบกำ่จน์ วัฒนวรำงกูร รัฐมนตรีว่ำกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
- ตัวแทนภาคเอกชน นำยชนิทนทร์ โทณวณิก บมจ. ดุสิตธำนี
เป้าหมาย:
- เพิ่มกำรกระจำยรำยได้
- ยกระดับรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
- เสริมสร้ำงควำมยัง่ ยืนของกำรท่องเที่ยว
D4 การส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
- ตัวแทนภาครัฐ นำงอภิรดี ตันตรำกรณ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์
- ตัวแทนภาคเอกชน นำยสนั่น อังอุอบกุล บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
เป้าหมาย:
- กำรส่งออกปี 2559 เติบโต 5% (อย่ำงน้อย 2%)
- สำมำรถระบุประเทศและกลุ่มธุรกิจที่ควรลงทุนในต่ำงประเทศ
- มุ่งเน้น ตลำด CLMV is our Home market
D5 กำรพัฒนำคลัสเตอร์ภำคอุตสำหกรรมแห่งอนำคต (New S-Curve)
- ตัวแทนภำครัฐ นำงอรรชกำ สีบุ่เรื่อง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
- ตัวแทนภำคเอกชน นำยประเสริฐ บุ่สัมพันธ์ บมจ. พีทีที โกลบอล เคนิคอล
-ต่อยอด 5 อุตสำหกรรมเดิม (ยำนยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดี
และท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ, กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ, กำรแปรรูปอำหำร)
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-เพิ่มเติม 5 อุตสำหกรรมใหม่ (หุ่นยนต์เพื่ออุตสำหกรรม, กำรแพทย์ครบวงจร, ขนส่งและกำรบิน,
เชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ, ดิจิตอล)
D6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
- ตัวแทนภาครัฐ นำยฉัตรชัย สำริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ตัวแทนภาคเอกชน นำยอิสระ ว่องกุศลกิจ บจก. น้ำตำลมิตรผล
เป้าหมาย:
-ลดกำรเหลือ่ มล้ำระหว่ำงภำคเกษตร และนอกภำคเกษตร
-กำรพัฒนำ และสร้ำงเกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer และเป็น SME เกษตร
-กำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคเกษตร
D7 การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จา่ ยของประเทศ
- ตัวแทนภาครัฐ นำยอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
- ตัวแทนภาคเอกชน นำยทศ จิรำธิวัฒน์ บจก. กลุ่มเซ็นทรัล
เป้ำหมำย:
-เพิ่ม GDP เป็นสองเท่ำ (เพิ่ม GDP per Capita จำก $5,800 to $12,000)
-หลุดออกจำก Middle Income Trap
-เพิ่มรำยได้ในภำค Tourism และ Retail เป็นสองเท่ำ(มูลค่ำรวม 30% ของ GDP)
กลุ่ม ENABLE DRIVEN (5E)
E1 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
- ตัวแทนภาครัฐ นำยอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
- ตัวแทนภาคเอกชน นำยชำติศิริ โสภณพนิช บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ
เป้าหมาย:
- ดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ เพือ่ สนับสนุนกำรยกระดับอุตสำหกรรมของไทย และเอื้อต่อกำร
เป็น Land-based ASEAN Center หรือศูนย์กลำงของ CLMV
- ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนของไทย ให้เป็น platform ใหม่ทที่ ันสมัย ช่วยลดต้นทุน ลดควำม
เหลื่อมล้ำ เพิ่มกำรเชื่อมโยงสู่ภูมิภำค และเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่ไทย
E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
- ตัวแทนภาครัฐ พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
- ตัวแทนภาคเอกชน นำยรุ่งโรจน์ รังสีโยภำส บมจ. ธนำคำร กรุงเทพ
เป้าหมาย:
- ยกระดับคุณภำพวิชำชีพอำชีวศึกษำ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก โดยมุง่ เน้น
ผลประโยชน์ของประเทศชำติเป็นหลัก

E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
- ตัวแทนภาครัฐ พลเอกอนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
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- ตัวแทนภาคเอกชน นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี บมจ. ไทยเนฟเวอเรจ
เป้าหมาย:
- สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน
- สร้ำงองค์ควำมรู้ในระดับชุมชน
- สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืน
E4 กำรปรับแก้กฎหมำยและกลไกภำครัฐ
- ตัวแทนภาครัฐ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี
- ตัวแทนภาคเอกชน นำยกำนต์ ตระกูลฮุน บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
เป้าหมาย:
- ลดอุปสรรค และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
E5 กำรศึกษำพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้นำ (Human Capital Development)
- ตัวแทนภาครัฐ พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
- ตัวแทนภาคเอกชน นำยศุภชัย เจียรวนนท์ บมจ. เครือเจริ่โภคภัณฑ์
เป้าหมาย:
- ปฏิรูประบบกำรศึกษำไทย
ในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนนำยกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ได้มีคำสัง่ สำนัก
นำยกรัฐมนตรีที่ 106/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 เรื่อง คณะกรรมกำรประสำนและขับเคลือ่ น
นโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด เพื่อบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงภำคเอกชน ภำคประชำชน และ
ภำครัฐ รวมทั้งประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ โดยกระทรวงมหำดไทยได้
ส่งคำสัง่ สำนักนำยกรัฐมนตรี ดังกล่ำว ให้จงั หวัดพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลือ่ น
นโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้จัดส่งรำยชื่อผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือกให้
กระทรวงมหำดไทยเพือ่ เสนอให้กับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ ในส่วนของ
จังหวัดชัยนำท สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำทและสำนักงำนจังหวัดชัยนำท ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรได้
ดำเนินกำรพิจำรณำ ร่วมกับหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เสนอรำยชื่อให้กระทรวงมหำดไทย และ
กระทรวงมหำดไทยได้ส่งคำสั่งกระทรวงมหำดไทย ที่ 626/2559 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 เรื่องแต่งตั้ง
กรรมกำรของคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด ซึ่งมีผลทำให้
คำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรีที่ 106/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 เรื่อง คณะกรรมกำรประสำนและ
ขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด ของจังหวัดชัยนำท ครบสมบูรณ์ ดังนี้
1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท
เป็นประธำน
2. รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เป็นรองประธำน
กรรมกำรจำกหน่ำยงำนภำครัฐในจังหวัด
3. ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผอ.ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
4. พำณิชย์จังหวัดชัยนำท
5. ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชัยนำท
6. อุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท
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8. คลังจังหวัดชัยนำท
9. ศึกษำธิกำรจังหวัดชัยนำท
10. ปลัดจังหวัดชัยนำท
11. อัยกำรจังหวัดชัยนำท
12. นำยอำเภอเมืองชัยนำท
13. นำยอำเภอวัดสิงห์
14. นำยอำเภอมโนรมย์
15. นำยอำเภอสรรพยำ
16. นำยอำเภอสรรคบุรี
17. นำยอำเภอหันคำ
18. นำยอำเภอหนองมะโมง
19. นำยอำเภอเนินขำม
20. ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
21. ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
22. นำยกสมำคมส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดชัยนำท
23. ประธำนชมรมธนำคำรจังหวัด
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกองค์กรภำคเอกชน จำนวน 5 คน
24. นำยชัยสิทธิ์ รัตนเกียรติชัย เลขำนุกำรหอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
25. นำยณรงค์ เลิศดำรงค์ศิริ ประธำนชมรมโรงสีจังหวัดชัยนำท
26. นำยพิทักษ์ เสียงหอม เลขำนุกำรสภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
27. นำงนภัสกรณ์ ธูปแก้ว เจ้ำของ/ผจก.ธั่ริศน์รุ่งเรือง ผูพ้ ิพำกษำสมทบจังหวัดชัยนำท
28. นำงอนุภำ ปั่่ำดิลก ประธำนชมรมผู้ประกอบกำรผลิตและจำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำว
กรรมกำรจำกภำคประชำชนในจังหวัด
ที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน จำนวน 2 คน
29. ดร.สมภูมิ บ่ำยเที่ยง ที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน (ด้ำนวิชำกำร)
30. นำยสมบัติ คุ้มชนะ ที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน (ด้ำนสังคม)
ผู้ทรงคุณวุฒิภำคประชำสังคม จำนวน 3 คน
31. นำยนิพนธ์ แก้วจงประสิทธิ์ ประธำนสภำทนำยควำมจังหวัดชัยนำท
32. พ.จ.อ.เทียนชัย หัตถินำท ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดชัยนำท
33. นำงจรรยำ กลัดล้อม ประธำนคณะทำงำนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนำท
ผู้ทรงคุณวุฒิภำคประชำชน จำนวน 4 คน
34. นำยบุ่่ฤทธิ์ ณ วังขนำย ผู้จัดกำรทั่วไปกลุ่มวังขนำย
35. นำงศิริวรรณ เจนกำร กรรมกำรอำนวยกำรมูลนิธิบรู ณชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์
36. นำยวุฒิชัย เจริ่ศรี กรรมกำรผู้จัดกำรโรงแรมสุวรรณำกำร์เด้นท์
37. นำยประพันธ์ ภู่สุดแสวง อดีตพัฒนำกำรจังหวัดชัยนำท
38. หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดชัยนำท
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
17

39. พัฒนำกำรจังหวัดชัยนำท
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
40. หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
41. หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ศักยภำพของพื้นที่เพือ่ ใช้ประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนงำน
กำหนดแนวทำงปฏิบัติและแผนดำเนินงำนในพื้นที่
2. ประสำนกำรปฏิบัติงำนและบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน
และภำคประชำชนในจังหวัด
3. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนกำรขับเคลื่อนสำนพลังประชำรัฐ
4. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปั่หำอุปสรรคให้รฐั บำลทรำบโดยผ่ำนทำงกระทรวงมหำดไทย
5. แต่งตั้งที่ปรึกษำและคณะทำงำนเพื่อปฏิบัตงิ ำนตำมที่ คสป.มอบหมำย
6. ปฏิบัติงำนด้ำนอื่นๆตำมที่กระทรวงมหำดไทย นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสำนพลังประชำรัฐ ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและ
ประชำรัฐของจังหวัดชัยนำท คณะกรรมกำรประสำนและขับเคลือ่ นนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด
(คสป.) ได้มีกำรแต่งตัง้ คณะทำงำนประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด (คสป.)
12 คณะ เพื่อปฏิบัติงำนขับเคลือ่ นกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ และเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนแผนงำน/กิจกรรม งบประมำรร่วมดำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกของจังหวัด ตำมคำสั่ง
คณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัดชัยนำท ที่ 864/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด (คสป.) 12 คณะ
โดยมีองค์ประกอบและหน้ำที่ ดังนี้

1. คณะทางานการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (Innovation& Productivity) : D1
และคณะทางานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(New S-Curve) : D5ประกอบด้วย
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ที่
1
2
3
4
5
6

หน่วยงาน
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด

หมายเหตุ
หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร
ด้ำนวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนำท
ศูนย์ศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษมชัยนำท
วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนำท

คณะทำงำน

สภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท

คณะทำงำน

หอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท (วิสำหกิจ
เพื่อสังคม) จำกัด
หจก.ธั่่ำริศร์รุ่งเรือง
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนธูปหอมอินทร์มงคล
เลขที่ 12 ม.8 ต.หำดท่ำเสำ อ.เมืองชัยนำท
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท

คณะทำงำน
คณะทำงำน

16

ตาแหน่ง
อุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดชัยนำท
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำทหรือผู้แทน
พำณิชย์จังหวัดชัยนำทหรือผู้แทน
พัฒนำกำรจังหวัดชัยนำทหรือผู้แทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน
จังหวัด
ผู้อำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตร
ด้ำนวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนำทหรือผู้แทน
ผู้อำนวยกำรศูนย์ศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
จันทรเกษม-ชัยนำท หรือผู้แทน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชัยนำทหรือผู้แทน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชัยนำทหรือผู้แทน
ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
หรือผู้แทน
ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดชัยนำทหรือผู้แทน
ประธำนบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท
(วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้แทน
กรรมกำรผู้จัดกำรธั่่ำริศร์รุ่งเรือง
ประธำนวิสำหกิจชุมชนกลุ่มธูปหอมอินทร์
มงคล หรือผู้แทน
นักวิชำกำรอุตสำหกรรมชำนำ่กำร

17

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท

7
8
9
10
11
12
13
14
15

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร
คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร

มีหน้าที่
1) รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลศักยภำพของพื้นที่ด้ำนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ลดควำมเหลื่อมล้ำ กำรมีรำยได้เพิ่มขึ้น
2) กำหนดแนวทำงปฏิบัติและแผนดำเนินงำนในพื้นที่ประสำนกำรปฏิบัติงำนและบูรณำกำร
กำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนภำยในจังหวัด
3) ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ปั่หำ อุปสรรค เสนอคณะกรรมกำร คสป. เพื่อวำงแผนบูรณำกำรทำงำนร่วมกัน
4) อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร คสป. มอบหมำย
2. คณะทางานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (SMEs &
Start-up) : D2 และ คณะทางานส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ : D4 ประกอบด้วย
19

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตาแหน่ง
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท(1)
คลังจังหวัดชัยนำท
พัฒนำกำรจังหวัดชัยนำท
อุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
เกษตรจังหวัดชัยนำท
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด
ผู้อำนวยกำรศูนย์ศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทร
เกษม-ชัยนำท หรือผู้แทน
8 ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
9 ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
10 ประธำนชมรมโรงสีข้ำวจังหวัดชัยนำท
11 นำยกสมำคมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัดชัยนำท
12
13
14
15
16

หน่วยงาน
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนคลังจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด
ศูนย์ศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษมชัยนำท
หอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
โรงสีข้ำวเลิศดำรงค์ศิริจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนสมำคมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
จังหวัดชัยนำท
ธนำคำรกรุงไทย

ประธำนชมรมธนำคำรจังหวัดชัยนำท
ประธำนเครือข่ำยธุรกิจ Biz Club จังหวัดชัยนำท
ประธำนเครือข่ำย OTOP จังหวัดชัยนำท
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนธูปหอมอินทรมงคล
ประธำนคณะกรรมกำรผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่( YEC) หอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
พำณิชย์จังหวัดชัยนำท
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท

17 ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมและประกอบธุรกิจ
กำรค้ำและกำรตลำด

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท

หมายเหตุ
หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร
คณะทำงำนและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่
1) รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลศักยภำพของพื้นที่ด้ำนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม และวิสำหกิจเริ่มต้น
2) เพิ่ม GDP ของ SMEs เพิ่มมูลค่ำกำรส่งออก SMEs เข้ำสู่ระบบ 50,000 รำยต่อไป และ
ส่งเสริมกำรส่งออก และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
3) กำหนดแนวทำงปฏิบัติและแผนดำเนินงำนในพื้นที่ ประสำนกำรปฏิบัติงำน และบูรณำกำร
กำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนภำยในจังหวัด
4) ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ปั่หำ อุปสรรค เสนอคณะกรรมกำร คสป. เพื่อวำงแผนบูรณำกำรทำงำนร่วมกัน
5) อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร คสป. มอบหมำย

3. คณะทางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE : D3 ประกอบด้วย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

หมายเหตุ
20

1

นำยองอำจ

หลำอุบล

2

นำยประสำน

หงษ์ทอง

3

ผศ.ดร.สถำพร ถำวร
อธิวำสน์
นำงปภัสสร ตรีศิลำ
นำยวิชัย ทิพรักษ์

4
5
6

นำยเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนำ
ภรณ์
7 นำงสำวฐิติวรดำ จำวงศ์
8 นำยชูชีพ สุพบุตร
9 นำยไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิ
รนนท์
10 นำยพงษ์ศักดิ์ เฉยทิม
11 นำงสำวกำ่จนำ อุดม่ำติ
12 นำยจรรยงค์ พุ่มมูล
13
14
15
16
17
18
19
20

นำยกสมำคมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
จังหวัด
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชัยนำท

สมำคมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัด
ชัยนำท
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
ชัยนำท
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัย ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
รำชภัฎจันทรเกษม-ชัยนำท
จันทรเกษม-ชัยนำท
วัฒนธรรมจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดชัยนำท
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำ สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด
จังหวัดชัยนำท
ชัยนำท
ผู้อำนวยกำรโครงกำรส่งน้ำและ
โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำเจ้ำพระยำ
บำรุงรักษำเจ้ำพระยำ
ผู้แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยนำท
นำยกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง
สำนักงำนเทศบำลตำบลหนองมะโมง
นำยกเทศมนตรีตำบลเจ้ำพระยำ
สำนักงำนเทศบำลตำบลเจ้ำพระยำ

กำนันตำบลเนินขำม
ปลัดเทศบำลตำบลสรรพยำ
ประธำนเครือข่ำยท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัด
ร.ต.ท.เศรษฐำ เจริ่ผล
ที่ปรึกษำกลุ่มเครือข่ำยอำสำสมัคร
บริกำรนักท่องเที่ยว
นำงธนวรรษ์ สุภรัตน์
นักบริหำรงำนทั่วไป
นำงรักชนก ไหล่แท้
เจ้ำหน้ำที่ปกครอง
นำยดุสิทธิ จันทร์กระจ่ำง
ประธำนเครือข่ำยผู้ประกอบกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์จังหวัดชัยนำท
นำยทวีทรัพย์ ประโยชน์งำม มัคคุเทศก์/ผู้ประกอบกำร
นำยเพทำย ทองสุข
สมำคมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว จ.ชัยนำท
นำยรำเชน อินทรมงคล
ประธำนเครือข่ำย OTOP จังหวัด
ชัยนำท
นำงสุขทวีภทรวรรณำ
ห้วหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำด้ำน
ทรัพย์ทรงทวี กำรท่องเที่ยว

หัวหน้ำ
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

ที่ทำกำรกำนันตำบลเนินขำม
สำนักงำนเทศบำลตำบลสรรพยำ
เครือข่ำยท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชัยนำท

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

อำสำสมัครบริกำรนักท่องเที่ยว

คณะทำงำน

สำนักงำนเทศบำลตำบลหนองน้อย
อำเภอสรรคบุรี
โรงแรมเจ้ำพระยำธำรำริเวอร์ไซค์

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

โรงแรมชัยนำทธำนี
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนธูปหอมอินทรมงคล

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

สนง.กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
ชัยนำท

คณะทำงำน
และเลขำฯ

มีหน้าที่
1) รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ MICE
2) เพิ่มกำรกระจำยรำยได้ ยกระดับรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว เสริมสร้ำงควำมยั่งยืนของกำรท่องเที่ยว
3) กำหนดแนวทำงปฏิบัติและแผนดำเนินงำนในพื้นที่ ประสำนกำรปฏิบัติงำน และบูรณำกำรกำร
ทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนภำยในจังหวัด
4) ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปั่หำ
อุปสรรค เสนอคณะกรรมกำร คสป. เพื่อวำงแผนบูรณำกำรทำงำนร่วมกัน
5) อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร คสป. มอบหมำย
4. คณะทางานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ : D6 ประกอบด้วย
ที่

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

หมายเหตุ
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เกษตรจังหวัดชัยนำท
สหกรณ์จังหวัดชัยนำท
ผอ.ศูนย์วิจัยข้ำวชัยนำท
พำณิชย์จังหวัดชัยนำท
อุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดชัยนำท
ผอ.วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนำท
ผอ.ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนำท
10 นำงอนุภำ ปั่่ำดิลก
11 พ.จ.ท. เฉลียว น้อยแสง
12 หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร

สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท
สำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท
ศูนย์วิจัยข้ำวชัยนำท
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
สภำเกษตรกรจังหวัดชัยนำท
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนำท
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนำท
ประธำนชมรมผู้ประกอบกำรผลิตและ
จำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวจังหวัดชัยนำท
ผู้แทนเกษตรกร
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท

หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรและ
เลขำนุกำร

มีหน้าที่
1) รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลกำรพัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่
2) ลดควำมเหลื่อมล้ำระหว่ำงภำคเกษตรและนอกภำคเกษตร กำรพัฒนำเกษตรกรให้เป็น Smart
Farmer และ SME เกษตร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคเกษตร
3) กำหนดแนวทำงปฏิบัติและแผนดำเนินงำนในพื้นที่ ประสำนกำรปฏิบัติงำน และบูรณำกำรกำร
ทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนภำยในจังหวัด
4) ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปั่หำ
อุปสรรค เสนอคณะกรรมกำร คสป. เพื่อวำงแผนบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน
5) อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร คสป. มอบหมำย

5. คณะทางานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ : D7 และคณะทางาน
ด้านการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ : E1 ประกอบด้วย
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ตาแหน่ง
รองว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท(1)
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดชัยนำท
พำณิชย์จังหวัดชัยนำท
อุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท
เกษตรจังหวัดชัยนำท
พัฒนำกำรจังหวัดชัยนำท
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนำท
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชัยนำท
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชัยนำท
ธนำรักษ์พื้นที่ชัยนำท
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฎจันทรเกษม-ชัยนำท
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จังหวัดชัยนำท
ผู้อำนวยกำรธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตรจังหวัดชัยนำท (ธกส.)
ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
ประธำนบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท
(วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ประธำนชมรมธนำคำรจังหวัดชัยนำท
ประธำนเครือข่ำยธุรกิจ Biz Club จังหวัด
ชัยนำท
ประธำนคณะกรรมกำรผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่
YEC หอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
คลังจังหวัดชัยนำท

23 เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนคลังจังหวัดชัยนำทที่ได้รับ
มอบหมำย

หน่วยงาน
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท
สำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดชัยนำท
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ชัยนำท
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษมชัยนำท
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดชัยนำท

หมายเหตุ
หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
จังหวัดชัยนำท (ธกส.)
หอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท(วิสำหกิจเพื่อ
สังคม) จำกัด
ชมรมธนำคำรจังหวัดชัยนำท

คณะทำงำน

หอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท

คณะทำงำน

สำนักงำนคลังจังหวัดชัยนำท

คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร
คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร

สำนักงำนคลังจังหวัดชัยนำท

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

มีหน้าที่
1) รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลกำรสร้ำงรำยได้และกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของประเทศ
2) เพิ่ม GDP หลุดออกจำก Middle Income Trap เพิ่มรำยได้ในภำค Tourism เกษตร และ
Retail/Wholesale Trade
3) กำหนดแนวทำงปฏิบัติและแผนดำเนินงำนในพื้นที่ ประสำนกำรปฏิบัติงำน และบูรณำกำรทำงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนภำยในจังหวัด
11
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4) ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปั่หำ
อุปสรรค เสนอคณะกรรมกำร คสป. เพื่อวำงแผนบูรณำกำรทำงำนร่วมกัน
5) อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร คสป. มอบหมำย
6. คณะทางานด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ : E4 ประกอบด้วย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ที่
ตาแหน่ง
หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดชัยนำท
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดชัยนำท
คลังจังหวัดชัยนำท
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนำท
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท
ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
อุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
แรงงำนจังหวัดชัยนำท
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูล
เพื่อกำรพัฒนำจังหวัด

หน่วยงาน
สำนักงำนจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนคลังจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
ชัยนำท
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
หอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนจังหวัดชัยนำท

หมายเหตุ
หัวหน้ำคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร

มีหน้าที่
1) รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลกำรด้ำนกำรปรับแก้กฎหมำยและกลไกภำครัฐ
2) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ กำรลงทุนในประเทศไทย ยกระดับ Ease of Doing
Business ของไทยสู่ Top 20 แก้ไขกลไกกำรทำงำนของภำครัฐ (Efficiency)
3) กำหนดแนวทำงปฏิบัติและแผนดำเนินงำนในพื้นที่ ประสำนกำรปฏิบัติงำน และบูรณำกำรกำร
ทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนภำยในจังหวัด
4) ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปั่หำ
อุปสรรค เสนอคณะกรรมกำร คสป. เพื่อวำงแผนบูรณำกำรทำงำนร่วมกัน
5) อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร คสป. มอบหมำย
*******************
สำหรับในส่วนของ กลุ่ม Enable Driven ได้มีกำรแต่งตัง้ คำสั่งแล้ว 2 คณะ ได้แก่
E3 : กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด เสนอผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดแต่งตัง้ แล้ว ตำมคำสั่งคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด
ชัยนำท ที่ 269/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ จังหวัด
ชัยนำท และอำเภอ ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

E5 : กำรศึกษำพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้นำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แต่งตั้ง
แล้วตำมคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 120/ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ ลงวันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2559
24

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- จังหวัดชัยนำท ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐ
ประจำจังหวัด (คสป.) และคณะทำงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐจังหวัด เป็นประจำทุกเดือน
โดยมีเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ จังหวัดชัยนำท ประจำปี
งบประมำณ 2560 จำนวนกลุม่ เป้ำหมำย 60 ชุมชน ประกอบด้วย
 ประเภท ด้ำนกำรเกษตร จำนวน 42 ชุมชน ประกอบด้วย
- ส้มโอขำวแตงกวำ จำนวนชุมชนที่เข้ำร่วม 35 ชุมชน
- เมล็ดพันธ์ข้ำว/ กลุ่มแปรรูปข้ำว จำนวนชุมชนที่เข้ำร่วม 7 ชุมชน
 ประเภท ด้ำนกำรแปรรูป จำนวน 17 ชุมชน ประกอบด้วย
- ผักตบชวำ จำนวนชุมชนที่เข้ำร่วม 3 ชุมชน
- ผ้ำทอ จำนวนชุมชนที่เข้ำร่วม 13 ชุมชน
- น้ำตำลอ้อย จำนวนชุมชนที่เข้ำร่วม 1 ชุมชน
 ประเภท กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 1 ชุมชน
- ตำบลเนินขำม อำเภอเนินขำม
1. การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่
- มอบหมำยให้หน่วยรับผิดชอบในกำรประสำนกำรดำเนินกำรในแต่ละคณะ ทั้ง 12 คณะ ในพื้นที่
ของจังหวัดชัยนำท ศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพของพื้นที่ตำมเป้ำหมำย-แผนงำน คณะกรรมกำรสำนพลังประชำรัฐ
12 คณะ
2. แนวทางการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานในพื้นที่
- มอบหมำยให้หน่วยรับผิดชอบในกำรประสำนกำรดำเนินกำรในแต่ละคณะ ทั้ง 12 คณะ ในพื้นที่
ของจังหวัดชัยนำท กำหนดแผนปฏิบัติงำนในพื้นที่ ดังนี้
กลุ่ม VALUE DRIVER (7D)
-D1 กำรยกระดับนวัตกรรมและและกำรผลิต
หน่วยรับผิดชอบ ภำครำชกำร อุตสำหกรรมจังหวัด และภำคเอกชน สภำอุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
-D2 กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม และวิสำหกิจเริ่มต้น (SMEs & Start-up)
หน่วยรับผิดชอบ ภำครำชกำร พำณิชย์จังหวัดชัยนำท และภำคเอกชน หอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
-D3 กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว & Mice
หน่วยรับผิดชอบ ภำครำชกำร ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชัยนำท ภำคเอกชน สมำคมส่งเสริมธุรกิจกำร
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนำท และนำยวุฒิชัย เจริ่ศรี กรรมกำรผูจ้ ัดกำรโรงแรมสุวรรณำกำร์เด้นท์
-D4 กำรส่งเสริมส่งออกและกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
หน่วยรับผิดชอบ ภำครำชกำร พำณิชย์จังหวัดชัยนำท และภำคเอกชน ชมรมโรงสีจังหวัดชัยนำท
-D5 กำรพัฒนำคลัสเตอร์ภำคอุตสำหกรรมแห่งอนำคต (New S-Curve)
หน่วยรับผิดชอบ ภำครำชกำร อุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท และภำคเอกชน นำงนภัสกรณ์ ธูปแก้ว
ผจก.ธั่ริศน์รุ่งเรือง ผู้พิพำกษำสมทบจังหวัดชัยนำท
-D6 กำรพัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่
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หน่วยรับผิดชอบ ภำครำชกำร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท ภำคเอกชน นำงอนุภำ ปั่่ำดิลก
ประธำนชมรมผูป้ ระกอบกำรผลิตและจำหน่ำยเมล็ดพันธ์ข้ำว จังหวัดชัยนำท
-D7 กำรสร้ำงรำยได้และกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของประเทศ
หน่วยรับผิดชอบ ภำครำชกำร คลังจังหวัดชัยนำท และภำคเอกชน หอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
กลุ่ม ENABLE DRIVEN (5E)
-E1 กำรดึงดูดกำรลงทุนและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ
หน่วยรับผิดชอบ ภำครำชกำร คลังจังหวัด ภำคเอกชน ชมรมธนำคำรจังหวัดชัยนำท
-E2 กำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ
หน่วยรับผิดชอบ ภำครำชกำร ประธำนอำชีวศึกษำจังหวัด ภำคเอกชน ผู้จัดกำรทั่งไปกลุม่ วังขนำย
-E3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
หน่วยรับผิดชอบ ภำครำชกำร พัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท ภำคเอกชน หอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
-E4 กำรปรับแก้กฎหมำย
หน่วยรับผิดชอบ ภำครำชกำร อัยกำรจังหวัดชัยนำท ภำคเอกชน สภำทนำยควำมจังหวัดชัยนำท
-E5 กำรศึกษำพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้นำ
หน่วยรับผิดชอบ ภำครำชกำร ศึกษำธิกำรจังหวัดชัยนำท ภำคเอกชน หอกำรค้ำจังหวัดชัยนำท
โดยให้หน่วยรับผิดชอบ/หน่วยปฏิบัติกำรแต่ละคณะแจ้งข้อมูล/ข้อสั่งกำรของต้นสังกัดที่
เกี่ยวข้องของคณะที่ตนรับผิดชอบ ให้ฝ่ำยเลขำนุกำร (สำนักงำนจังหวัด/สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด) ทุกครั้ง
ที่มีกำรสั่งกำร/ดำเนินกำร เพื่อเป็นข้อมูลประสำนงำนและบูรณำกำรกับคณะอื่นๆ ต่อไป
3. บทบาทการดาเนินงาน การประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
จังหวัด
หน่วยงำนภำครัฐ : เน้นเรื่องนโยบำย กำรเอื้ออำนวย กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
หน้ำที่ และเชื่อมประสำนวิชำกำรและงบประมำณ รวมทั้งกำรบูรณำกำรกำรทำงำนแบบ Cross Functional
ตั้งแต่กระบวนกำรวำงแผน, กระบวนกำรทำงำน, แก้ไขและพัฒนำร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ภำคเอกชน : เน้นเรือ่ งกำรบริหำรจัดกำร กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมชำนำ่ ในกำรประกอบธุรกิจและหรือในส่วนที่มีประสบกำรณ์ในเรื่องนั้นๆ
ภำคประชำชน : เน้นเรื่องกำรมีส่วนร่วมและทำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่ที่แต่ละคณะจะเข้ำ
ไปขับเคลือ่ นกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันควำมขัดแย้ง และเป็นกำรเพิม่ โอกำสและช่องทำงในกำรมีส่วนร่วม ใน
ส่วนของกำรกำหนดเป้ำหมำย รูปแบบวิธีกำร และกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อ
ตอบสนองควำมจำเป็นและควำมต้องกำรของคนกลุ่มต่ำงๆ ในชุมชน

ผลการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ทั้ง 12 คณะ
กลุ่ม VALUE DRIVER :
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- D1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
- อุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อดำเนินงำนกองทุนพัฒนำSME ตำมแนว
ประชำรัฐประจำจังหวัดชัยนำท ในวงเงิน 186 ล้ำนบำท วัตถุประสงค์เพื่อให้ SME ที่มีควำมต้องกำรนำ
เทคโนโลยีหรือนวตกรรมเข้ำมำใช้ในกิจกำร โดยเงินกู้มีดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยำยน
2560 มีกำรอนุมัติวงเงินกู้แล้ว จำนวน 8 รำย วงเงินกู้ จำนวน 36.9 ล้ำนบำท โดยให้ทุกหน่วยงำนได้
ร่วมกันประชำสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบกำรที่มีควำมเข้มแข็งและต้องกำรนำเทคโนโลยีหรือนวตกรรมเข้ำมำใช้ใน
กิจกำร ได้มำขอกู้เงินได้ ซึ่งงบประมำณดังกล่ำวที่เหลืออยู่ มีกำรดำเนินกำรให้กู้ต่อในปี 2561 โดยกำรกู้เงิน
ดังกล่ำว มีเงือนไขในกำรกู้ได้แก่ มีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่เป็น บจก. หรือ หจก. เป็น SME ที่มีทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 200 ล้ำนบำท และไม่มีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่ำนมำ ไม่เป็น NPL และมี
ประวัติกำรชำระเงินที่ดี รวมทัง้ สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีกำรดำเนินโครงกำร เอ
สเอมอี สตรอง เป็นกำรให้บริกำรกับ ผู้ประกอบกำร SME หรือกลุ่ม OTOP ฟรี ในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำร
กำรเปิดตลำดออนไลท์ กำรพัฒนำรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นนิติบุคคล และจดทะเบียนก่อนปี 2557 เฉพำะ
ประเภทอำหำรและเครือ่ งดื่ม
- D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (SMEs & Start-up)
- พำณิชย์จังหวัดชัยนำท ได้ดำเนินงำนกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรตลำดให้กับผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น OTOP และ SME ตั้งแต่เดือน ตุลำคม 2559 ถึง กันยำยน 2560
1. คัดเลือกผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนแสดงและจำหน่ำยสินค้ำ ที่จงั หวัดชัยนำทจัดขึ้นและหน่ วยงำน
รำชกำรต่ำงๆจัดขั้น รวมทัง้ สิ้น 32 งำน รวมยอดกำรจำหน่ำยสินค้ำทั้งสิ้น 4,742,646 บำท
2. กำรจัดอบรมผูป้ ระกอบกำรตลำด ที่ตลำดเจ้ำพระยำแลนด์ เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2560 โดยจัด
อบรมให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับเทคนิคกำรขำย กลยุทธ์ในกำรจำหน่ำยสินค้ำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบกำร โดยมีผปู้ ระกอบกำรเข้ำอบรมจำนวน 50 รำย
3. กำรส่งเสริมกำรเชื่อมโยงตลำดเมล็ดพันธ์จังหวัดชัยนำท ซึ่งได้ดำเนินกำร 3 กิจกรรม
3.1 เจรจำธุรกิจกำรค้ำเพื่อเชื่อมโยงตลำดเมล็ดพันธ์จงั หวัดชัยนำท จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งละ 3 วัน มีผู้ประกอบกำรเข้ำร่วม 20 คนต่อครั้ง ครั้งแรกเชื่อมโยงกับจังหวัดรำชบุรี กำ่จนบุรี และ
นครปฐม ครัง้ ที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร
3.2 อบรมผู้ประกอบกำร ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้ำวจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2560
มีผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมอบรม จำนวน 43 รำย เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในระบบร้ำนค้ำเมล็ดพันธ์ข้ำว
ออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบกำร รวมทัง้ เพิม่ ช่องทำงและสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำให้แก่ผปู้ ระกอบกำรเพิ่มมำกขึ้น
3.3 จัดทำเว็บไซต์ร้ำนค้ำเมล็ดพันธ์ข้ำวออนไลน์ โดยจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบกำร
ที่จำหน่ำยเมล็ดพันธ์ข้ำวของจังหวัดชัยนำท ในรูปเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ WWW.Chainatgoodrices.com
- D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE
- สมำคมส่งเสริมธุรกิจกำรท่องเที่ยว นำเสนอผลกำรดำเนินงำนโดยในส่วนของกำรท่องเที่ยว ได้
ร่วมกับบริษัทประชำรัฐ ได้มีกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเริ่มต้นทีอ่ ำเภอเนินขำมไปสูเ่ ขำลำวเทียน
ซึ่งจะร่วมกันดำเนินกำรให้เป็นรูปธรรมต่อไป
- D4 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
- พำณิชย์จังหวัดชัยนำท ร่วมกับกรมกำรค้ำภำยใน ได้ส่งเสริมกำรนำระบบ GMP และ ระบบ HACCP
มำควบคุมกำรผลิต โดย GMP เป็นข้อกำหนดพื้นฐำนทีส่ ำคั่มำก เพื่อกำรผลิตอำหำรที่ปลอดภัย
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โดยเฉพำะกำรผลิตเพือ่ กำรส่งออก โดยได้ดำเนินกำรโดย
1) โครงกำรเพิ่มศักยภำพมำตรฐำนคุณภำพกำรผลิตของผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวเพื่อวำงระบบ
GMP และ HACCP เพื่อส่งเสริมให้โรงสี โรงปรับปรุงคุณภำพข้ำว ได้มีขบวนกำรผลิตทีม่ ีสุขอนำมัยและมี
มำตรฐำน GMP และ HACCP โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือผูป้ ระกอบกำรโรงสี/ โรงสีปรับปรุงคุณภำพข้ำว โรงสี
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสำหกิจชุมชน โดยในปีที่ผ่ำนมำได้ส่งเสริมให้กับโรงสีในจังหวัดชัยนำททีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน 6 รำย ซึ่งได้ผ่ำนกำรรับรอง GMP และ ACCP โดยในปี 2560 มีโรงสีที่เข้ำร่วมและผ่ำนกำรรับรอง
1 รำย และในปี 2559 จำนวน 5 รำย สำหรับกำรดำเนินงำนในปี 2561 กรมกำรค้ำภำยในมีเป้ำหมำย
ดำเนินกำร 2 กลุม่ คือ 1) ผู้ประกอบกำรโรงสี/โรงสีปรับปรุงคุณภำพข้ำว กรณีของภำคเอกชนที่ มีกำรส่งกำร
ผลิต 40 ตัน/วัน กลุ่มเกษตรกรหรือสถำบันเกษตรกรมีขนำดกำรส่งกำรผลิต ตั้งแต่ 1 ตัน/วัน เป้ำหมำยรวม
30 รำย และ 2) โรงสีของกลุม่ เกษตรกรหรือวิสำหกิจชุมชน ที่มีกำรผลิตตั้งแต่ 1 ตัน/วัน แต่ไม่เกิน 40 ตัน/
วัน เป้ำหมำยรวม 60 รำย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรประชำสัมพันธ์ให้โรงสีทรำบ
2) โครงกำรเชื่อมโยงตลำดสินค้ำข้ำวอินทรีย์และข้ำว GMP ครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงตลำดรองรับ
ผลผลิตข้ำวอินทรีย์และข้ำว GMP ของโครงกำรส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงให่่ ในรำคำที่สอดคล้องกับ
คุณภำพซึ่งจะสูงกว่ำรำคำข้ำวทั่วไป โดยผูป้ ระกอบกำร/โรงสี/ ผู้สง่ ออกที่ร่วมโครงกำรฯ จะได้รับกำรสนับสนุน
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจำกรัฐบำล และในส่วนของผูส้ ่งออกทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับสิทธิโควตำกำรส่งออกข้ำวไปยัง
สหภำพยุโรปตำมสัดส่วน โดยสำนักงำนพำณิชย์จงั หวัดชัยนำท ได้ประชำสัมพันธ์ให้กับโรงสีในพื้นที่
ที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยจังหวัดชัยนำท มีโรงสีที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร 1 รำย คือ บริษัทธนสรรค์ไรซ์
จำกัด อำเภอมโนรมย์
-D6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท ได้เน้นส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร ได้แก่ ข้ำว ส้มโอ สมุนไพร
ในกำรสนับสนุนกำรผลิตข้ำวได้ใช้รูปแบบนำแปลงให่่ มุ่งเน้นในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้กระบวนกำร
กลุ่มในกำรเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนเป็นหลัก ซึ่งในปีนี้ได้รบั กำรสนับสนุนงบประมำณกลุ่มจังหวัด ในกำร
จัดหำเครื่องจักรกลเกษตรให้กบั กลุ่มนำแปลงให่่ ซึ่งจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตของกลุ่มและกำร
ลดต้นทุนสำหรับกำรสนับสนุนกำรผลิตส้มโอ ได้เน้นในเรื่องกำรเพิม่ พื้นทีก่ ำรปลูกส้มโอ และได้รบั กำรสนับสนุน
จำกชลประทำนเพิม่ ประสิทธิภำพในเรื่องของระบบน้ำในแปลง และในส่วนของสมุนไพร ก็ได้ให้ควำมสำคั่
และร่วมสนับสนุนในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
-D7 การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จา่ ยของประเทศ
- คลังจังหวัดชัยนำท ได้ดำเนินกำรในเรื่องของกำรสร้ำงรำยได้ โดยได้มีกำรขับเคลื่อนโครงกำร
“ชัยนำทเมืองสมุนไพร ภูมิป่
ั ่ำหลวงปู่ศุข สู่สุขภำพดี” โดยกำรส่งเสริมกำรปลูกสมุนไพร ซึง่ เป็นพืชที่มี
ศักยภำพ และมีมูลค่ำ เพือ่ ให้เกษตรกรสำมำรถประกอบเป็นอำชีพหลักทดแทนกำรปลูกข้ำว ตำมนโยบำยลด
พื้นที่ปลูกข้ำว ได้ซึ่งได้มีกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนมำระยะหนึ่งแล้ว และได้มีกำรไปศึกษำดูงำนที่
โรงพยำบำลอภัยภูเบศร และหมูบ่ ้ำนดงบัง ที่จงั หวัดปรำจีนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรเพื่อศึกษำแนว
ทำงกำรดำเนินงำน และได้มกี ำรยกร่ำงกรอบดำเนินงำนในกำรขับเคลื่อนโครงกำร โดยสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดชัยนำท ซึ่งจะได้สรุปนำเสนอให้จังหวัดทรำบแล้ว
ในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนมีกำรบูรณำกำร ร่วมกัน ของสำธำรณสุขจังหวัด พัฒนำชุมชนจังหวัด
และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนใน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสุขภำพกับควำมงำม ด้ำน
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อำหำรและผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร ด้ำนของใช้เพื่อกำรเกษตรและ ด้ำนกำรผลิตเป็นวัตุดิบเพื่อส่งขำยให้กับ
บริษัทหรือผูป้ ระกอบกำร โดยจะมีกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ต่อไป
กลุ่ม ENABLE DRIVEN :
-E2 การยกระดับคุณภาพชีวิต
- กลุ่มวังขนำย ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำระดับอำชีวะในจังหวัดชัยนำท ดำเนินกำรระบบทวิภำคี
มีกำรอบรมและทดลองให้นักเรียนเข้ำฝึกทำงำนในสถำนประกอบกำร โดยกำรปฏิบัติจริง โดยได้ดำเนินกำร
ร่วมกับวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนำท
- E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
- สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท และบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท (วิสำหกิจเพือ่ สังคม)
จำกัด สนับสนุนกำรขับเคลือ่ นกำรดำเนินงำน มีผลกำรดำเนินงำน
1. กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน
- กลุ่มเกษตรกรปลูกข้ำวหอมมะลิ ตำบลกุดจอก สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพึง่ พำตนเอง และลด
ต้นทุนในกำรแปรรูปข้ำวบรรจุถุงเพื่อจำหน่ำย บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำทฯ สนับสนุนเงินทุนในกำรซือ้
โรงสีข้ำวให้แก่กลุ่ม ทำให้เกษตรได้รบั ควำมสะดวกในกำรผลิตและบรรจุข้ำวจำหน่ำยได้ง่ำย โดยไม่ต้อง นำข้ำว
ไปจ้ำงโรงสีนอกชุมชน ซึ่งกลุม่ จะนำเงินทุนมำคืนให้กบั บริษทั ฯ ในภำยหลัง
2. กำรส่งเสริมกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
- ผ้ำทอโบรำณ/ช่อใบมะขำม จำหน่ำยงำนคลองผดุงกรุงเกษม งำนแสดงและจำหน่ำยสินค้ำ “ครัว
สุขภำพเพื่อมหำนคร” และจำหน่ำยผ่ำนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ยอดจำหน่ำย จำนวน 2,300,000.-บำท
- ส้มโอขำวแตงกวำ จำหน่ำยงำนคลองผดุงกรุงเกษม งำนแสดงและจำหน่ำยสินค้ำ “ครัวสุขภำพ
เพื่อมหำนคร” มียอดจำหน่ำย จำนวน 45,000 บำท
- ผลิตภัณฑ์ผกั ตบชวำ จำหน่ำยงำนแสดงและจำหน่ำยสินค้ำ “ครัวสุขภำพเพื่อมหำนคร”
มีผลกำรจำหน่ำยจำนวน 15,000 บำท
3. กำรส่งเสริมกลุม่ ผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบกำรในชุมชนไปจำหน่ำยในงำนต่ำงๆ
ประสำนกลุ่มผูผ้ ลิตผู้ประกอบกำรอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำย ร่วมจำหน่ำยในงำนงำนแสดงและ
จำหน่ำยสินค้ำ “ครัวสุขภำพเพื่อมหำนคร” จำนวน 4 กลุ่มเป้ำหมำย ณ จังหวัดลพบุรี ดังนี้
- กลุ่มภโวทัยฟำร์มผึง้ หมูท่ ี่ 2 ตำบลเขำท่ำพระ อำเภอเมืองชัยนำท จำหน่ำยน้ำผึ้ง
- กลุ่มอนุรักษ์ตำลโตนดห้วยกรด หมู่ที่ อำเภอสรรคบุรี
จำหน่ำยน้ำตำลโตนด
- กลุ่มมนัสพัฒนำ หมู่ที่ 3 อำเภอสรรพยำ
จำหน่ำยขนมปัง
- กลุ่มผูผ้ ลิตพืชผักอำหำรปลอดสำรพิษวัดวิจิตรรังสรรค์
จำหน่ำยผัก/ผลไม้
4. ส่งเสริมกำรแต่งกำยด้วยผ้ำทอลำยช่อใบมะขำม
- ตัดเสื้อทีมคณะกรรมกำรบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท เพื่อประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกรภำคเอกชน และประชำชน ทรำบและสนับสนุนกำรใช้ผ้ำทอช่อใบมะขำมเป็นลำยผ้ำประจำจังหวัด
ชัยนำท
5. รายได้ของกลุม่ เป้าหมายที่เพิม่ ขึ้นจานวน 17 กลุ่ม
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1) ผ้ำทอเนินขำม จำนวน 13 กลุ่ม มีรำยได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนำคม – มิถุนำยน 2560 จำนวน
เงิน 3,500,00.-บำท (สำมล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)
2) ผักตบชวำ จำนวน 3 กลุ่ม มีรำยได้เพิ่ม จำกเดิมประมำณร้อยละ 10
3) น้ำตำลอ้อย จำนวน 1 กลุ่ม มีรำยได้เพิ่ม จำกเดิมประมำณร้อยละ 10
6. จำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รบั ประโยชน์ จำนวน 31 กลุ่ม ดังนี้
1) เมล็ดพันธุ์ข้ำว และกลุ่มผู้ผลิตข้ำว รวม 7 กลุ่ม (33 ชุมชน)
2) ส้มโอ 1 กลุ่ม (36 ชุมชน/57 รำย)
3) น้ำตำลอ้อย 1 กลุ่ม
4) ผ้ำทอ 13 กลุ่ม
5) ผักตบชวำ 8 กลุ่ม
6) ท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 แห่ง/ตำบล
- E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา
1. โรงเรียนโครงกำรประชำรัฐจังหวัดชัยนำท มีจำนวน 25 โรงเรียน บริษัททรู คอร์เปอ
เรชั่น จำกัด มหำชน รับเป็นสปอนด์เซอร์ จำนวน 21 โรงเรียน มี School Partner ลงพื้นที่มำแนะนำ
เกี่ยวกับกำรทำแผนของบประมำณพัฒนำโรงเรียน จำนวน 18 โรงเรียน ไปนำเสนอ กับ CEO ของสปอนด์
เซอร์ ซึ่งได้ดำเนินกำรแล้ว รอกำรอนุมัติโ ครงกำร ส่วนโรงเรียนที่ยัง ไม่ มี สปอนด์เ ซอร์ก็ จัดท ำแผนพัฒ นำ
โรงเรียนเพื่อเสนอของบประมำณจำก สพฐ.
2. ประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมโครงกำรฯ
3. บริษัททรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด มหำชน มอบและติดตั้งชุดอุปกรณ์และสื่อมัลดิมีเดียเพื่อ
กำรเรียนรู้ในห้องเรียนให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนครบห้องเรียน ซึ่งดำเนินกำรเสร็จแล้ว
4. ได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัทห้ำงร้ำนต่ำงๆ ให้กับโรงเรียนในโครงกำร

การดาเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของคณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.)
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กำรดำเนินงำนในปัจจุบันได้มีกำรปรับโครงสร้ำงและองค์ประกอบคณะทำงำนสำนพลังประชำรัฐ ใน
ส่วนกลำง ดังนี้
กลุ่ม VALUE DRIVER
เดิม D1 การยกระดับนวัตกรรมและการผลิต (Innovation & Productivity)
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำยพิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยกำนต์ ตระกูลฮุน บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
ปรับเปลี่ยนเป็น D1 การยกระดับนวัตกรรมและDigitalization
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำยพิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นำงอรรชกำ สีบุ่เรือง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยกำนต์ ตระกูลฮุน บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
เดิม D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (SMEs & Start-up)
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยสุพันธ์ มงคลสุธี ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
ปรับเปลี่ยนเป็น D2 การส่งเสริม SMEs และ Productivity
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำยอุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยเจน นำชัยศิริ ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
นำยกลินท์ สำรสิน ประธำนกรรมกำรหอกำรค้ำไทย
D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำงกอบกำ่จน์ วัฒนวรำงกูร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยชนินทธ์ โทณวณิก บมจ.ดุสิตธำนี
(ไม่มีการปรับเปลี่ยน)
เดิม D4 การส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำงอภิรดี ตันตรำภรณ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยสนั่น อังอุบลกุล บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
ปรับเปลี่ยนเป็น D4 การส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำงอภิรดี ตันตรำภรณ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยสนั่น อังอุบลกุล บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
นำยทศ จิรำธิวัฒน์ บจก.กลุ่มเซ็นทรัล
เดิม D5 การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำงอรรชกำ สีบุ่เรือง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยประเสริฐ บุ่สัมพันธ์ บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล
ปรับเปลี่ยนเป็น D5 การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S-Curve
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำยอุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยประเสริฐ บุ่สัมพันธ์ บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล
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เดิม D6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : พลเอกฉัตรชัย สำริกัลยะ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธำนกรรมกำรกลุม่ มิตรผล
(ไม่มีการปรับเปลี่ยน)
เดิม D7 การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จา่ ยของประเทศ
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำยอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยทศ จิรำธิวัฒน์ บจก.กลุ่มเซ็นทรัล

(ยกเลิก)
กลุ่ม ENABLE DRIVEN
เดิม E1 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำยอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยชำติศิริ โสภณพนิช บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ
(ไม่มีการปรับเปลี่ยน)
เดิม E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : พลเอกดำว์พงศ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงศึกษำธิกำร
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยรุ่งโรจน์ รังสิโยภำส บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
ปรับเปลี่ยนเป็น E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำยธีรเกียรติ เจริ่เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยรุ่งโรจน์ รังสิโยภำส บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
เดิม E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : พลเอกอนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
(ไม่มีการปรับเปลี่ยน)
เดิม E4 การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยกำนต์ ตะกูลฮุน บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
(ไม่มีการปรับเปลี่ยน)
เดิม E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (Human Capital Development)
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : พลเอกดำว์พงศ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงศึกษำธิกำร
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยศุภชัย เจียรวนนท์ บมจ.เครือเจริ่โภคภัณฑ์
ปรับเปลี่ยนเป็น E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (Human Capital Development)
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : นำยธีรเกียรติ เจริ่เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยศุภชัย เจียรวนนท์ บมจ.เครือเจริ่โภคภัณฑ์
เพิ่มเติม E6 ประชารัฐเพื่อสังคม
หัวหน้ำทีมภำครัฐ : พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงหแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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หัวหน้ำทีมภำคประชำสังคม : ดร. สุปรีดำ อดุลยำนนท์ ผู้จดั กำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธำนกรรมกำรกลุม่ มิตรผล
โดยโครงสร้ำงกำรบริหำรของคณะกรรมกำรสำนพลังประชำรัฐ มี
- ดร.สมคิด จำตุศรีพิทกั ษ์ เป็นหัวหน้ำทีมภำครัฐ
- นำยอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นหัวหน้ำทีมภำคเอกชน
- ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นหัวหน้ำเลขำนุกำรกลำง
แนวทางการดาเนินการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจาจังหวัด (คสป.)
กระทรวงมหำดไทยได้แจ้งแนวทำงกำรดำเนินงำน กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ชุมชนได้ประโยชน์และตอบสนองนโยบำยรัฐบำล โดยให้คณะกรรมกำรประสำน
และขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด (คสป.) ดำเนินกำรดังนี้
1) ให้ คสป. ดำเนินกำรออกแบบงำน วำงแผนปฏิบัติกำร ที่ครอบคลุมภำรกิจของคณะทำงำน
สำนพลังประชำรัฐส่วนกลำงทุกคณะ (6D และ 6E) ได้เองโดยไม่ต้องรอกำรสั่งกำรจำกคณะทำงำนสำนพลังประชำรัฐ
ส่วนกลำง ทั้งนี้ให้พจิ ำรณำตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรหรือควำมพร้อมของพื้นที่
2) หำกคณะกรรมกำร คสป. มอบหมำยให้ผู้แทนหน่วยเข้ำร่วมประชุมหรือมอบหมำยงำน ขอให้
มอบหมำยผูท้ ี่มีศักยภำพในกำรทำงำนและสำมำรถประสำนงำนกับทุกภำคส่วนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) กำรดำเนินงำนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ให้มอบหมำยผู้รบั ผิดชอบงำนพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ (E3) ในพื้นที่จงั หวัด ประสำน
กำรทำงำนร่วมกันกับผู้รบั ผิดชอบกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและMICE (D3) ในระดับจังหวัด เพื่อกำหนด
เป้ำหมำยและ แนวทำงกำรทำงำนร่วมกัน โดยกำหนดยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ไว้ 4 เรื่อง คือ
1. กำรพัฒนำบุคลำกร กำรให้ควำมรู้กับบุคลำกรในชุมชน ท้องถิ่น
2. กำรสร้ำงชุมชนต้นแบบ เพื่อกำรขยำยผลได้รวดเร็ว
3. กำรขับเคลือ่ นแผนกำรตลำด เพื่อเป็นพีเ่ ลี้ยงกำรตลำดให้ชุมชน
4. กำรเชื่อมโยงเครือข่ำย ใช้ประสบกำรณ์มำช่วยเหลือ แลเปลี่ยนแบ่งปัน
แผนการดาเนินงานของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐจังหวัดชัยนาท
1. การปรับโครงสร้างและองค์ประกอบคณะทางานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจาจังหวัดชัยนาท (คสป.ชัยนาท)
จังหวัดชัยนำท ได้มีคำสั่งที่ 864 /2560 วันที่ 30 มีนำคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำน
ประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด(คสป.) 12 คณะ เพื่อปฏิบัติงำนขับเคลื่อน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ และเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนแผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ
ร่วมดำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกได้อย่ำงเต็มศักยภำพของจังหวัด โดยมีเป้ำหมำยกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้
และควำมสุขของประชำชน
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เมื่อมีกำรปรับโครงสร้ำงและองค์ประกอบคณะทำงำนสำนพลังประชำรัฐส่วนกลำง ทำให้มีผลต่อ
คำสั่งดังกล่ำว ซึ่งต้องมีกำรปรับคำสัง่ ฯ ใน 3 ส่วน ดังนี้
1. ยกเลิก คณะทำงำนด้ำนกำรสร้ำงรำยได้และกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของประเทศ : D7
2. ปรับเปลี่ยนชื่อคณะทำงำนด้ำนกำรยกระดับนวัตกรรมและผลิตภำพ (Innovation&
Productivity) : D1 เป็นคณะทำงำนด้ำนกำรยกระดับนวัตกรรมและDigitalization : D1 / คณะทำงำน
ด้ำนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และวิสำหกิจเริม่ ต้น (SMEs & Start-up) : D2 เป็น
คณะทำงำนด้ำนกำรส่งเสริม SMEs และ Productivity : D2 / คณะทำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรส่งออกและ
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ : D4 เป็นคณะทำงำนด้ำนกำรส่งเสริมธุรกิจกำรค้ำและธุรกิจบริกำร : D4 และ
คณะทำงำนด้ำนกำรพัฒนำคลัสเตอร์ภำคอุตสำหกรรมแห่งอนำคต(New S-Curve) : D5 เป็นคณะทำงำนด้ำน
กำรพัฒนำคลัสเตอร์ภำคอุตสำหกรรมทีเ่ ป็น New S-Curve : D5
3. เพิ่มเติมคณะทำงำนประชำรัฐเพือ่ สังคม: E6 ซึ่งมีเป้ำหมำย “ชุมชนเข้มแข็ง ประชำชน
มีรำยได้ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี” [ โดย 5 Quick win คือ 1) จ้ำงงำนคนพิกำร 2) จ้ำงงำนผูส้ ูงอำยุ
3) กำรออมเพื่อกำรเกษียณอำยุ 4)พัฒนำที่อยูอ่ ำศัยและระบบนิเวศน์ที่เหมำะสม 5) ควำมปลอดภัยทำง
ถนน] โดยในส่วนกลำงมีคณะทำงำนฯ ดังนี้
- หัวหน้ำทีมภำครัฐ : พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
- หัวหน้ำทีมภำคประชำสังคม : ดร. สุปรีดำ อดุลยำนนท์ ผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ
- หัวหน้ำทีมภำคเอกชน : นำยอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธำนกรรมกำรกลุ่มมิตรผล
คณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัดชัยนำท ได้
พิจำรณำหน่วยรับผิดชอบในกำรประสำนกำรดำเนินงำนของคณะทำงำน E6 ทั้งในส่วนของตัวแทนภำครัฐ
เอกชน และภำคประชำสังคมของจังหวัดชัยนำท เพื่อให้สอดคล้องกับคณะทำงำนส่วนกลำง โดยได้มีมติ
มอบหมำยให้พฒ
ั นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดชัยนำท เป็นหน่วยรับผิดชอบในกำรประสำนกำร
ดำเนินงำน โดยมี
1. หัวหน้ำทีมภำครัฐ ได้แก่ พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดชัยนำท
2. หัวหน้ำทีมภำคประชำสังคม ได้แก่ ดร.จรรยำ กลัดล้อม ประธำนศูนย์ประสำนงำน
องค์กำรชุมชน
3. หัวหน้ำทีมภำคเอกชน ได้แก่ นำงยุพิน ขำนิล สมำคมผู้ประกอบกำรผูส้ ูงอำยุ
2. กาหนดดาเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจา
จังหวัดชัยนาท (คสป.) เพื่อวำงแผนในกำรขับเคลือ่ นกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ
คณะทำงำน ตำมแนวทำงที่กำหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะกรรมการประสานและขั บ เคลื่ อ นนโยบายสานพลั งประชารั ฐ ประจ าจัง หวั ด (คสป.)คื อ
คณะกรรมกำรที่จะขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐจำกส่วนกลำงลงไปสู่จังหวัด มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทำ
หน้ำที่เป็นประธำน
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บทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด คือกำรเชื่อมประสำนงำนและ
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนสำนพลังประชำรัฐ บูรณำกำรแผนงำน/โครงกำรที่ 12 คณะจะลงไปในพื้นที่ ติดตำม
ผลกำรดำเนินงำน และกำกับดูแลกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะทำงำนร่วมรัฐ –เอกชน-ประชำชน ให้
กระทรวงมหำดไทยเพื่อทรำบอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในประเด็นสำคั่ในเรื่อง
(1) กำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ศักยภำพของพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนงำน
(2) กำหนด รูปแบบ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติ รวมทั้งแผนดำเนินงำนในพื้นที่
(3) ประสำนกำรปฏิบัติงำน และบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชนภำยในจังหวัด
(4) กำรประชำสัม พันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลัง
ประชำรัฐ
(5) กำรแต่งตัง้ ที่ปรึกษำ และคณะทำงำนเพือ่ ปฏิบัตงิ ำนตำมที่ คสป.มอบหมำย
เงื่อนไขสาคัญ ที่จะทำให้กำรขับเคลือ่ นนโยบำยสำนพลังประชำรัฐให้ประสบควำมสำเร็จ ก็คือ
(๑) มีกำรจัดประชุม เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประสำนกำรทำงำน ติดตำมผล
(๒) ให้ คสป. เป็นแกนหลัก ประสำนบูรณำกำรกำรทำงำนของทุกภำคส่วน วำงแผนสนับสนุนกำร
พัฒนำศักยภำพของชุมชน และผลิตภัณฑ์
(3 คณะกรรมกำรและหน่วยรับผิดชอบ ต้องศึกษำ ทำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมบทบำท หน้ำที่
ในฐำนะกลไกสำคั่ของจังหวัดในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐ โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำน
รำก
(4) สนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรทุกภำคส่วนในจังหวัด
ได้สนับสนุนกำรดำเนินงำน ตำมแผนงำน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
(5) ต้องมีกำรสนับสนุนด้ำนกำรถ่ำยทอดแนวคิด องค์ควำมรู้ ฯลฯ ให้แก่ชุมชน ที่สำคั่คือกำร
น้อมนำหลัก ปรัช่ำของเศรษฐกิ จ พอเพียงไปใช้ในกำรท ำงำน สร้ำงควำมเข้ำใจเรียนรู้ส ภำพปั่ หำ กำร
แก้ปั่หำด้วยข้อ มูล ข้อ เท็ จจริง เหตุผล ใช้หลักคิดพอประมำณตำมสมควร ซึ่งนำไปสู่ก ำรมีหรือกำรสร้ำง
ภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี นอกจำกนี้ ก ำรเตรี ย มบุ ค ลำกรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในชุ ม ชน ทั้ ง ที ม ขั บ เคลื่ อ นและชุ ม ชน/
ผู้ประกอบกำรกลุ่มเป้ำหมำย ที่จะต้องทำงำนร่วมงำนกันในกระบวนงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก ซึ่งจะทำ
ให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐของจังหวัดประสบควำมสำเร็จ

7. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยนาท
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7.1 ควำมเป็นมำ
รัฐบำลมี นโยบำยจัดตั้ง กองทุ นพัฒ นำบทบำทสตรี เมื่ อปีง บประมำณ พ.ศ. 2555 ภำยใต้ส ำนัก
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ต่อมำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2557
ให้โอนย้ำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี มำอยู่กรมกำรพัฒนำชุมชน และนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 17
ธันวำคม 2557 ให้กรมกำรพัฒนำชุมชนดำเนินกำรขอจัดตั้งกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี มีวัตถุประสงค์เดียวกับ
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีเดิม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2559 ขึ้นใน
กรมกำรพัฒนำชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำนวน 100 ล้ำน
บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำท) และต่อมำคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี สำนักงำนเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เข้ำกับกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีกรมกำรพัฒนำชุมชน โดยมี
ผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภำคม 2559 ซึ่งทำให้กำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
กรมกำรพัฒนำชุมชน
กรมกำรพัฒนำชุมชนได้แต่งตั้ง คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี และผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เพื่อบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ภำยใต้พระรำชบั่่ัติกำรบริหำร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีว่ำด้วยกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559
7.2 กลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด ประกอบด้วย
1) คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน)
2) คณะทำงำนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด
3) คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอ
(นำยอำเภอเป็นประธำน)
4) คณะทำงำนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับตำบล
5) อำสำสมัครประสำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับหมูบ่ ้ำน/ชุมชน
7.3 วัตถุประสงค์ของกองทุน
1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุ นเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในกำรสร้ำงโอกำสให้สตรีเข้ำถึงแหล่งเงินทุน สำหรับกำร
ลงทุนเพื่อพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ หรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจ ให้แก่สตรีและ
องค์กรของสตรี
2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อกำรส่งเสริมบทบำทและพัฒนำศักยภำพสตรีและเครือ ข่ำยสตรีในกำรเฝ้ำระวัง
ดูแลและแก้ไขปั่หำของสตรี กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี นำไปสู่กำรสร้ำงสวัสดิภำพ หรือ
สวัสดิกำรเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกำสอื่นๆในสังคม
3) เป็นแหล่งเงินทุนเพือ่ กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำบทบำทสตรี กำรสร้ำงภำวะ
ผู้นำ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
4) เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงกำรอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น กำรแก้ ไ ขปั ่ หำและพั ฒ นำสตรี ต ำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร
7.4 สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี มี 2 ประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลำคม 2560)
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1) ประเภทบุคคลธรรมดำ ปัจจุบันมีสมำชิก จำนวน 80,563 คน
2) ประเภทองค์กรสตรี ปัจจุบันมีสมำชิก จำนวน
41 องค์กร
7.5 ประเภทเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
1) ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
เงินทุนหมุนเวียน หมำยควำมว่ำ เงินทุนให้กู้แก่สมำชิกตำมโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุน
เพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรสร้ำงงำน กำรสร้ำงรำยได้ หรือกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ เงื่อนไข
สมำชิกรวมตัวกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป กู้ได้กลุ่มละไม่เกิน 200,000.-บำท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 บำท สั่่ำ 2 ปี
2) ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
เงินอุดหนุน หมำยควำมว่ำ เงินทุนตำมโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุน
7.6 สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจั งหวัด
มีบุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประกอบด้วย
1) พัฒนำกำรจังหวัด เป็นหัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรีระดับจังหวัด
2) หัวหน้ำกลุ่มงำนที่รับผิดชอบกองทุนฯ
3) นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนที่รับผิดชอบงำนกองทุนฯ
4) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบั่ชี สพจ.
5) พนักงำนประจำสำนักงำนเลขำฯ จำนวน 2 รำย (ปฏิบัติงำนเต็มเวลำ) คือ
- นำงสำวปรียำภรณ์ ตันเงิน ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป
- นำงสำววิมุติรส โสภำเจริ่ ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบั่ชี
7.7 ภำระหนี้สิน รับโอนมำจำกกองทุนฯเดิม (สั่่ำ 2556-2559) ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2560
1) ลูกหนี้จำกกองทุนเดิม ยกมำ จำนวน 1,155 โครงกำร จำนวนเงิน 55,364,680 บำท
2) ชำระคืนแล้ว (ตำมสั่่ำ) จำนวน 976 โครงกำร จำนวนเงิน 47,807,247 บำท
3) ค้ำงชำระ
จำนวน 179 โครงกำร จำนวนเงิน 7,557,433 บำท
(บำงโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรผ่อนชำระ)
4) ยังไม่ครบสั่่ำ
จำนวน 859 โครงกำร จำนวนเงิน 42,187,000 บำท
7.8 ปีงบประมำณ 2560 สำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ได้จัดสรรงบประมำณให้ตำมขนำด
ของจังหวัดวัด ดังนี้
1) ประเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
จังหวัดขนำดเล็ก 24,000,000 บำท
จังหวัดขนำดกลำง 40,000,000 บำท
จังหวัดขนำดให่่ 60,000,000 บำท
2) ประเภทเงินอุดหนุน (เงินให้เปล่ำ)
จังหวัดขนำดเล็ก 3,000,000 บำท
จังหวัดขนำดกลำง 4,000,000 บำท
จังหวัดขนำดให่่ 5,000,000 บำท
7.9 สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัดชัยนำท ได้รับ
จัดสรรงบประมำณประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวนเงิน 24,000,000.-บำท (ยี่สิบสี่ล้ำนบำทถ้วน) และเงิน
อุดหนุน จำนวน 3,000,000.-บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน)
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1) อนุมัติให้สมำชิกกู้เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 315 โครงกำร จำนวนเงิน 24,000,000 บำท
2) อนุมั ติโครงกำรประเภทเงินอุดหนุน จ ำนวน 30 โครงกำร จำนวนเงิน 3,000,000 บำท
7.10 หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน
- ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
1) เป็นโครงกำรเพื่อพัฒนำอำชีพ กำรสร้ำงงำน กำรสร้ำงรำยได้ หรือกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีเป็นสำคั่
2) เป็นโครงกำรที่ตอบสนองยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
3) เป็นโครงกำรที่มีผลกำรดำเนินงำนหรือผ่ำนกำรฝึกอำชีพมำก่อน
4) มีวงเงินไม่เกินโครงกำรละสองแสนบำท โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละสำมต่อปี
5) กำหนดระยะเวลำผ่อนชำระคืนไม่เกินสองปี และต้องชำระอย่ำงน้อยปีละสองงวด
6) เป็นโครงกำรที่ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือต่อควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน
- ประเภทเงินอุดหนุน (เงินให้เปล่า)
1) เป็นโครงกำรที่ใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนตำมข้อบั งคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุ น
พัฒนำบทบำทสตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 5(2) (3)(4)
2) เป็นโครงกำรที่ตอบสนองยุทธศำสตร์ กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
3) ไม่เป็นโครงกำรประเภทเงินทุนหมุนเวียน
4) เป็นโครงกำรที่มีวงเงินไม่เกินสองแสนบำท กรณีวงเงินเกินสองแสนบำทให้ อกส.จ. และอกส.
กทม. แล้วแต่กรณีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้วเสนอต่อ คกส. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
5) เป็นโครงกำรที่ ไม่ได้รับเงินสนับ สนุนจำกหน่วยงำนอื่น กรณีเป็นโครงกำรที่ บูร ณำกำรร่วมกั บ
หน่วยงำนอื่นต้องระบุรำยกำรและแหล่งที่มำของงบประมำณให้ชัดเจน
6) เป็นโครงกำรที่ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือต่อควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน
- ไม่มีหนี้เสีย
7.11 ปั่หำอุปสรรค
1) เกิดปั่หำภัยแล้ง ในช่วง ปี 2558 – 2559 ทำให้ผู้กู้ประสบปั่หำขำดทุน
2) สภำพเศรษฐกิจ จำหน่ำยผลผลิตได้ในรำคำถูก
3) สมำชิกบำงรำยไปทำงำนต่ำงจังหวัด
7.12 แผนกำรขับเคลื่อน
1) ติดตำมหนี้ค้ำงชำระตั้งแต่ปี 2556 – 2559
2) อนุมัติโครงกำรทั้งประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุนให้ได้ตำมที่ได้รับ
จัดสรรงบประมำณ ในปี 2561
3) จัดประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับ
ตำบล/จังหวัด และอำสำสมัครประสำนงำนกองทุนฯ
4) คัดเลือก/จัดทำฐำนข้อมูลอำชีพที่ประสบควำมสำเร็จ (ดีเด่น)
5) ส่งเสริมให้สมำชิกที่กู้เงิน นำผลิตภัณฑ์ไปขึ้นทะเบียนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
6) สนับสนุนให้สมำชิกนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ำยในตลำดประชำรัฐ
7.13 เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
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1) รับสมัครสมำชิกประเภทบุคคลธรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 (3,229 คน) ของสตรีที่มีอำยุ 15 ปี
ขึ้นไป และยังไม่สมัครเป็นสมำชิก จำนวน 64,572 คน)
2) รับสมัครสมำชิกประเภทองค์กร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 (110 องค์กร) ขององค์กรสตรีที่ยังไม่
สมัคร (กพสม./กพสต.) จำนวน 548 องค์กร (กพสม.527 และ กพสต. 21)
3) อนุมัติเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 100
4) รับชำระหนี้ (ใหม่) ที่ปล่อยกู้ปี 2560 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
7.14 อำชีพเด่นที่ดูได้
1) กลุ่มเลี้ยงแพะ
หมู่ 9 ตำบลไพรนกยุง อำเภอหันคำ
2) กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์จำกไม้พำเลท
หมู่ 5 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคำ
3) กลุ่มหัตถกรรมลูกปัด
หมู่ 6 ตำบลชัยนำท อำเภอเมืองชัยนำท
4) กลุ่มทำก้ำนธูป
หมู่ 7 ตำบลหำดท่ำเสำ อำเภอเมืองชัยนำท
5) กลุ่มทำโต๊ะประดับมุข
หมู่ 7 ตำบลหำดท่ำเสำ อำเภอเมืองชัยนำท
6) กลุ่มทำที่นอนนุ่น
หมู่ 10 ตำบลธรรมำมุล อำเภอเมืองชัยนำท
7) กลุ่มจักสำนผักตบชวำ
หมู่ 8 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยำ
8) กลุ่มจักสำนผักตบชวำ
หมู่ 1 ตำบลสรรพยำ อำเภอสรรพยำ
9) กลุ่มนวดแผนไทย
หมู่ 3 ตำบลหำดอำษำ อำเภอสรรพยำ
10) กลุ่มพวงหรีดนำบุ่
หมู่ 4 ตำบลเขำแก้ว อำเภอสรรพยำ
11) กลุ่มเลี้ยงปลำกระชัง
หมู่ 1 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
12) กลุ่มเย็บผ้ำโหล
หมู่ 1 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
13) กลุ่มปลูกส้มโอขำวแตงกวำ
หมู่ 4 ตำบลมะขำมเฒ่ำ อำเภอวัดสิงห์
14) กลุ่มทำน้ำพริก
หมู่ 12 ตำบลบำงขุด อำเภอสรรคบุรี
15) กลุ่มขนมไทยโบรำณ
หมู่ 2 ตำบลโพงำม อำเภอสรรคุบรี
16) กลุ่มไม้กวำดดอกห่้ำ
หมู่ 10 ตำบลบำงขุด อำเภอสรรคบุรี
17) กลุ่มน้ำตำลโตนด
หมู่ 9 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี
18) กลุ่มทอผ้ำ
หมู่ 1 ตำบลเนินขำม อำเภอเนินขำม
19) กลุ่มเพำะเห็ด
หมู่ 2 ตำบลหำงน้ำสำคร อำเภอมโนรมย์
20) กลุ่มเลี้ยงแพะ
หมู่ 4 ตำบลไร่พัฒนำ อำเภอมโนรมย์
21) กลุ่มปักผ้ำด้วยมือ
หมู่ 6 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง
22) กลุ่มทำนำ (แปรรูปข้ำวบรรจุถุง)
หมู่ 6 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง

8. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดชัยนำท
จังหวัดชัยนำท ได้ดำเนินกำรจัดตั้งกองทุนหมูบ่ ้ำนและชุมชนเมือง รวมทั้งสิ้น 516 กองทุนภำยใต้กำร
กำกับดูแลของสำนักงำนกองทุนหมูบ่ ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ สำขำ13 ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โดยมีพนักงำนผู้ประสำนงำนจังหวัดชัยนำท 2 รำยได้แก่ 1 นำงสำวอนั่่ำ ผลไม้ ตำแหน่ง พนักงำนบริหำร
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จัดกำรควำมรู้ ชำนำ่กำร 2 นำงสำวกนกพร เหล็กเพชร ตำแหน่ง พนักงำนประชำรัฐ โดยมีผลกำรดเนินงำน
ดังนี้
8.1. จำนวนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ตำมประกำศของคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติ
1) จำนวนกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชน ทั้งหมดของจังหวัดชัยนำท 516 กองทุน
2) จำนวนหมู่บ้ำนทีจ่ ัดตั้งก่อนวันที่ 31 พฤษภำคม 2544 จำนวน 488 หมู่บ้ำน
3) จำนวนชุมชนของเทศบำลที่ได้รบั จัดสรรเงิน 11 ชุมชน
4) จำนวนกองทุนหมู่บ้ำนที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มอีกในปี 2547 จานวน 15 กองทุน
รวมทั้งหมด 514 กองทุน
5) จำนวนกองทุนหมู่บ้ำนที่ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มอีกในปี 2551 จำนวน 2 กองทุน รวม 516
กองทุน
8.2 กองทุน จำนวน 516 กองทุน (กองทุนหมู่บ้ำน 505 กองทุน ,กองทุนชุมชน 11 กองทุน) แยกเป็น
รำยอำเภอ ดังนี้
1) อำเภอเมืองชัยนำท จำนวน 82 กองทุน กองทุนชุมชน 7 กองทุน
2) อำเภอมโนรมย์
จำนวน 40 กองทุน
3) อำเภอวัดสิงห์
จำนวน 47 กองทุน กองทุนชุมชน 4 กองทุน
4) อำเภอสรรพยำ
จำนวน 55 กองทุน
5) อำเภอสรรคบุรี
จำนวน 92 กองทุน
6) อำเภอหันคำ
จำนวน 100 กองทุน
7) อำเภอหนองมะโมง จำนวน 41 กองทุน
8) อำเภอเนินขำม
จำนวน 48 กองทุน
8.3 กองทุนหมูบ่ ้ำนและชุมชนเมืองจังหวัดชัยนำท มีจำนวนสมำชิกทั้งสิ้น 54,196 รำย จำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรร
จำกรัฐบำลทัง้ หมด จำนวน 1,158,500,000 บำท แยกออกเป็นอำเภอดังนี้
แยกเป็นกองทุน
จำนวน
จำนวน
จำนวนเงิน
ที่
อำเภอ
กองทุน
สมำชิก
ที่ได้รับจัดสรร
หมู่บ้ำน
ชุมชน
1 เมืองชัยนำท
89
82
7
10,014
199,400,000
2 มโนรมย์
40
40
5,488
92,900,000
3 วัดสิงห์
51
47
4
4,529
113,800,000
4 สรรพยำ
55
55
6,723
124,200,000
5 สรรคบุรี
92
92
10,257
206,000,000
6 หันคำ
100
100
9,499
224,800,000
7 หนองมะโมง
41
41
4,376
91,700,000
8 เนินขำม
48
48
3,310
105,700,000
รวม
516
505
11
54,196
1,158,500,000
8.4 การจัดมาตรฐานการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชมชนเมืองของจังหวัดชัยนาท จานวน 499
กองทุน จานวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ดังนี้
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* ระดับ AAA จำนวน 118 กองทุน (23.64%) คิดเป็นจำนวนเงิน 11,800,000 บำท (สิบ
เอ็ดล้ำนแปดแสนบำทถ้วน)
* ระดับ AA
จำนวน 378 กองทุน (75.75%)
* ระดับ A
จำนวน 3 กองทุน ( 0.60%)
รายละเอียดการจัดระดับความเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ข้อมูล ณ ปี 2546
อำเภอ
เมืองชัยนำท
มโนรมย์
วัดสิงห์
สรรพยำ
สรรคบุรี
หันคำ
หนองมะโมง
เนินขำม
รวม

จำนวน
ตำบล

จำนวน
หมู่บ้ำน

หมู่บ้ำน

9
7
7
7
8
8
4
3
53

81
40
51
55
91
95
40
46
499

74
40
47
55
91
95
40
46
488

จำนวนกองทุนและระดับควำมเข้มแข็ง
ควำมเข้มแข็ง
ควำมเข้มแข็ง
ชุมชน
เมือง
AAA
AA A
AAA AA
21
53 7
1
6
25
15 16
31 4
4
10
45 4
87 37
58 3
34 3
1
45 117 368 3
11
1
10

8.5 การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดชัยนาท ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลครบทั้ง 516 กองทุน
แล้วตั้งแต่ ปี 2550 -2551
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A
-

8.6 รายงานผลการยื่นขอเพิ่มทุนตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 2
ปี 2552-2553 ครบทั้ง 516 กองทุน

ที่

อำเภอ

เป้ำหมำยกำรผ่ำน
กำรจดทะเบียน
นิติบุคคล

1
2
3
4
5
6
7
8

เมืองชัยนำท
มโนรมย์
วัดสิงห์
สรรพยำ
สรรคบุรี
หันคำ
หนองมะโมง
เนินขำม
รวม

89
40
51
55
92
100
41
48
516

ผ่ำนคณะอนุกรรมกำรฯ ระดับจังหวัด
200,000
ธ.ก.ส. ออมสิน
5
69
6
18
15
36
5
38
6
71
10
84
35
48
130
316

400,000
ธ.ก.ส. ออมสิน
1
14
3
13
1
11
2
12
6
6
13
56

ยอด
รวม
ทั้งสิ้น

600,000
ธ.ก.ส. ออมสิน
89
40
51
55
1
92
100
41
48
1
516

1) รายละเอียดการเพิ่มทุน ตามขนาดของกองทุน ดังนี้
- กองทุนขนาดเล็ก จำนวนเงิน 200,000 บำท จำนวน 446 กองทุน
รวมเป็นเงิน 89,000,000 บำท
- กองทุนขนำดกลำง จำนวนเงิน 400,000 บำท จำนวน 69 กองทุน
รวมเป็นเงิน 27,600,000 บำท
- กองทุนขนำดให่่ จำนวนเงิน 600,000 บำท จำนวน 1 กองทุน
รวมเป็นเงิน 600,000 บำท
- รวมทั้งสิ้นจานวน 516 กองทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,200,000 บาท
8.7 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จังหวัดชัยนาท ปี 2555
(ขนาด S = 300,000 บาท M = 400,000 บาท L = 500,000 บาท)
- ขนำด S จำนวน 224 กองทุน เป็นเงิน 63,900,000 บำท
- ขนำด M จำนวน 246 กองทุน เป็นเงิน 98,400,000 บำท
- ขนำด L จำนวน 62 กองทุน เป็นเงิน 31,000,000 บำท
- ยอดรวมทั้งสิ้นจานวน 532 กองทุน เป็นเงิน 193,300,000 บาท
(ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุน จานวน 16 กองทุน)
แยกเป็นอาเภอ ดังนี้
ที่

อำเภอ

ขนำด
S

จำนวนเงิน
300,000

จำนวน
M

จำนวนเงิน
400,000

ขนำด
L

จำนวนเงิน
500,000
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1
2
3
4
5
6

เมืองชัยนำท
มโนรมย์
วัดสิงห์
สรรพยำ
สรรคบุรี
หันคำ

27
11
25
11
26
57

8,100,000 55
22,000,000 15
7,500,000
3,300,000 17
6,800,000 12
6,000,000
7,500,000 25
10,000,000
1
500,000
3,300,000 30
12,000,000 14
7,000,000
7,800,000 55
22,000,000 11
5,500,000
17,100,00 44
17,600,000
7
3,500,000
0
7 หนองมะโมง
27 8,100,000 12
4,800,000
2
1,000,000
8 เนินขำม
40 12,000,00
8
3,200,000
0
รวม
224 63,900,00 246
98,400,000 62
31,000,000
0
8.8 การประเมินศักยภาพการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2556
ดำเนินกำรโดยกำรจัดทีมประเมินศักยภำพกำรดำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ
ปี 2555 (ระดับ A ,ระดับ B , ระดับ C ,ระดับ D) แยกเป็นรำยอำเภอ ดังนี้
ระดับกำรพัฒนำ
ที่
อำเภอ
A
B
C
D
รวม
1
เมืองชัยนำท
17
51
18
3
89
2
มโนรมย์
6
26
8
40
3
วัดสิงห์
15
34
2
51
4
สรรพยำ
22
29
4
55
5
สรรคบุรี
22
68
2
92
6
หันคำ
42
54
3
1
100
7
หนองมะโมง
19
18
4
41
8
เนินขำม
17
27
3
1
48
รวมทั้งสิ้น
160
307
44
5
516
8.10 กำรเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้ำนๆละ 1 ล้ำนบำท ระยะที่ 3 ปี 2556
1) อำเภอเมืองชัยนำท จำนวน 92 กองทุน คิดเป็นจำนวนเงิน 92,000,000 บำท
2) อำเภอมโนรมย์
จำนวน 40 กองทุน คิดเป็นจำนวนเงิน 40,000,000 บำท
3) อำเภอวัดสิงห์
จำนวน 51 กองทุน คิดเป็นจำนวนเงิน 51,000,000 บำท
4) อำเภอสรรพยำ
จำนวน 55 กองทุน คิดเป็นจำนวนเงิน 55,000,000 บำท
5) อำเภอสรรคบุรี
จำนวน 92 กองทุน คิดเป็นจำนวนเงิน 92,000,000 บำท
6) อำเภอหันคำ
จำนวน 100กองทุน คิดเป็นจำนวนเงิน 100,000,000 บำท
7) อำเภอหนองมะโมง จำนวน 41 กองทุน คิดเป็นจำนวนเงิน 41,000,000 บำท
8) อำเภอเนินขำม
จำนวน 48 กองทุน คิดเป็นจำนวนเงิน 48,000,000 บำท
รวมทั้งสิ้นจานวน 516 กองทุน รวมเป็นเงิน 516,000,000 บาท
8.11 โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปี 2559 (500,000 บาท)
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กองทุน/ จำนวนกองทุน จำนวนโครงกำร รวมเป็นเงินที่เสนอ คงเหลือกองทุนที่
ไม่ได้เสนอโครงกำร
ชุมชน ที่เสนอโครงกำร
ที่เสนอ
ทั้งสิ้น (บำท)
1 เมืองชัยนำท
89
76
84
37,951,749
13
2 มโนรมย์
40
39
41
19,480,000
1
3 วัดสิงห์
51
50
58
24,981,000
1
4 สรรพยำ
55
50
60
24,986,490
5
5 สรรคบุรี
92
84
90
41,990,917
8
6 หันคำ
100
98
104
48,998,000
2
7 หนองมะโมง
41
41
42
20,500,000
8 เนินขำม
48
47
51
22,891,006
1
รวม
516
485
530
241,779,162
31
- กำรอนุมัติโครงกำรและโอนเงิน
กองทุนที่ได้รับอนุมัติโอนเงินแล้ว
กองทุนที่ได้รับอนุมัติยังไม่โอนเงินแล้ว
ที่
อำเภอ
กองทุน โครงกำร จำนวนเงิน (บำท) กองทุน โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)
1 เมืองชัยนำท
69
76
34,451,749 7
8
3,500,000
2 มโนรมย์
37
39
18,480,000 2
2
1,000,000
3 วัดสิงห์
50
58
24,981,000
4 สรรพยำ
46
89
22,986,490 4
4
2,000,000
5 สรรคบุรี
83
104
41,490,917 1
1
500,000
6 หันคำ
98
42
48,998,000
7 หนองมะโมง
41
42
20,500,000
8 เนินขำม
44
47
21,891,006 3
4
1,500,000
รวม
468
511
233,779,162 17
19
8,500,000
ที่

อำเภอ

5.11 โครงกำรเพิ่มศักยภำพหมู่บ้ำนและชุมชนเพื่อควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกตำมแนวทำงประชำ
รัฐ กองทุนละ 200,000 บำท
กองทุน/ จำนวนกองทุนที่เสนอ จำนวนกองทุนที่ไม่เสนอ
รวมเป็นเงินที่เสนอ
ที่
อำเภอ
ชุมชน
โครงกำร
โครงกำร
ทั้งสิ้น (บำท)
1 เมืองชัยนำท
89
81
8
16,200,000
2 มโนรมย์
40
35
5
7,000,000
3 วัดสิงห์
51
50
1
10,000,000
4 สรรพยำ
55
44
11
8,800,000
5 สรรคบุรี
92
79
13
15,800,000
6 หันคำ
100
99
1
19,794,000
7 หนองมะโมง
41
41
8,200,000
8 เนินขำม
48
48
9,600,000
รวม
516
477
39
95,394,000
- กำรอนุมัติโครงกำรและกำรโอนเงิน
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ที่

อำเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8

เมืองชัยนำท
มโนรมย์
วัดสิงห์
สรรพยำ
สรรคบุรี
หันคำ
หนองมะโมง
เนินขำม
รวม

จานวนกองทุนที่ได้รับอนุมัติเงินแล้ว
กองทุน
จำนวนเงิน (บำท)
53
10,600,000
32
6,400,000
45
9,000,000
29
5,800,000
69
13,800,000
94
18,794,000
23
4,600,000
26
5,200,000
371
74,194,000

จานวนกองทุนที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงิน
กองทุน
จำนวนเงิน (บำท)
29
5,600,000
3
600,000
5
1,000,000
14
2,800,000
9
1,600,000
5
1,000,000
18
3,600,000
22
4,400,000
105
20,600,000

45

