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รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด
ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ผู้มาประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดชลบุรี (คสป.)
1. นายธวัชชัย ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ประธานคณะทำงาน
2. นายนรา เขมอดุลวิทย์
แทน อัยการจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
3. นายกัณฑ์พงษ์ สุวรรณปทุมเลิศ
แทน ปลัดจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
4. นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ
แทน นายอำเภอเมืองชลบุรี
คณะทำงาน
5. นางประเพิน ภูสง่า
แทน นายอำเภอพนัสนิคม
คณะทำงาน
6. นางรุ่งฤดี ชื่นชม
แทน นายอำเภอพานทอง
คณะทำงาน
7. นางสาวศศิวิมล นามวงษ์
แทน นายอำเภอบ้านบึง
คณะทำงาน
8. นายปรีชา ภูมิกอง
แทน นายอำเภอศรีราชา
คณะทำงาน
9. นายอุดม สมาคม
แทน นายอำเภอบ่อทอง
คณะทำงาน
10. นางศิริรัตน์ สมจิตรักษากุล
แทน นายอำเภอสัตหีบ
คณะทำงาน
11. นายณภัทร เล็กคณา
แทน นายอำเภอเกาะจันทร์
คณะทำงาน
12. นายอาจพงศ์ ประเสริฐวิบูลย์
แทน นายอำเภอเกาะสีชัง
คณะทำงาน
13. นายรัก ธนะไพบูลย์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี คณะทำงาน
๑4. นางสาวโสพิศ เพียรดี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
15. นางนลินรัตน์ จุฑาภัทรวงศ์
แทน คลังจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
16. นางสาวสุทธรักษ์ พ้นภัยพาล
แทน ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
17. นางสาวกันธิมา แสงจีน
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
18. นางสาววราภรณ์ ศรีวิเศษ
แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
19. นายกตัญญู ทองภู่
แทน ประมงจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
20. นายวรวิช แซ่หลี
แทน ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
21. นางสาวอรุณี ละมั่งทอง
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคง
คณะทำงาน
ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
22. นางสาวสิริยาภรณ์ จ่าวัง
แทน สหกรณ์จังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
23. นางสาวชมเพลิน ผสมทรัพย์
แทน พาณิชย์จังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
24. นางสาวนภาพร แช่มเฉย
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
25. นายเฉลิมพร มั่นคง
แทน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทำงาน
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
26. นายภานุมาส ปัญญามงคล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
27. นางสาวธามิศา หน่อใหม่
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
28. นายสุทธิพันธ์ พุฒินาอพงศ์
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี คณะทำงาน
29. นางชุติมา จิระมงคล
แทน นายกสมาคมนักธุรกิจและ
คณะทำงาน
การท่องเที่ยวเมืองพัทยา
30. นายคณาธิปส์ บุญพา
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะทำงาน
จังหวัดชลบุรี
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31. นายพิษณุกร มะกลาง

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คณะทำงาน
ราชมงคลตะวันออก
32. นางสาวกิตติยา แก้ววงษา
แทน ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3
คณะทำงาน
(อพท.)
33. นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์
กรอ.จังหวัดชลบุรี, รองประธานสภา
คณะทำงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
34. นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช
กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐ
คณะทำงาน
รักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
35. นางสาวพงษ์นภา นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
คณะทำงาน
จังหวัดชลบุรี
36. นายจุจิภาส รุ่งดำรง
แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี คณะทำงานและเลขานุการร่วม
37. นายประเมิน อุมา
พัฒนาการจังหวัดชลบุรี
คณะทำงานและเลขานุการร่วม
38. นางสาวอุไร บรรเทิงสุข
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการเกษตร
39. นายดิเรก ภูมิอินทร์
แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
40. นางสาวศิรินทรา ดวงนภา
นักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการแปรรูป
41. นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

คณะทำงาน
คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
42. นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน คณะทำงานและเลขานุการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
ผู้ไม่มาประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดชลบุรี (คสป.)
1. นายอำเภอบางละมุง
คณะทำงาน
2. นายอำเภอหนองใหญ่
คณะทำงาน
3. ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
5. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
6. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙
คณะทำงาน
7. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
9. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
10. นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) คณะทำงาน
11. นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก
คณะทำงาน
12. ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
13. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม
คณะทำงาน
14. ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
15. หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
16. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม

3

คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตร
17. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะทำงาน
ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
18. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี
คณะทำงาน
19. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
20. ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
21. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
คณะทำงาน
22. ผู้แทนชมรมนักธุรกิจใหม่ หอการค้าจังหวัดชลบุรี (YEC ชลบุรี)
คณะทำงาน
23. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี คณะทำงานและเลขานุการ
24. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแปรรูป
25. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ
26. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
27. ที่ปรึกษาศูนย์ RISMEP
28. รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
29. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ
คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
30. วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
31. ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา
32. ประธานสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี
33. ผู้ชว่ ยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนำข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่ง
นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดตราด มาดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 2778/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
1.2 เน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/256๓ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
2.1 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 13 แก้ไขเพิ่มคำว่า “แทน” ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี, ลำดับที่ 20
แก้ไข นายเฉลืมพร เป็น “นายเฉลิมพร”
2.2 หน้าที่ 3 แก้ไข ผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 1 นามสกุล เนียมผ่องใส เป็น “เนียมช่องแค”
และมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียงคนเดียวของวำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ขอให้ตรวจ
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มีมติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การรายงานผล/แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (D1 - D6, E1 - E6)
4.1.1 คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ Value Driver
ตัวขับเคลื่อน (D1 - D6)
D1 การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization -ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
-ไม่ม-ี
มติที่ประชุม รับทราบ
D2 การส่งเสริม SMEs และ Productivity –อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ด้านการเงิน
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
โครงการสิ น เชื่อ เสริมพลั ง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564 เปิ ดรับคำขอสิ นเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 4
มกราคม 2564 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดชลบุรีมีผู้ยื่นคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564 ผ่าน www.thaismefund.com
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดบุรี ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 มีคำขอสินเชื่อ จำนวน 21 คำขอ วงเงิน 90.195 ล้านบาท ผ่าน
การกลั่นกรองทุนสมบัติเบื้องต้น 19 ราย วงเงิน 81,195,000 บาท ไม่ผ่านการกลั่นกรองทุนสมบัติเบื้องต้น 2
ราย วงเงิน 9,000,000 บาท มติที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกเอสเอ็มอีที่มีคุณสมบัติและเข้าข่ายได้รับ
การสนับสนุนด้านสินเชื่อ 19 ราย วงเงิน 81,195,000 บาท ดำเนินการจัดส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้
ทาง SME BANK เรียบร้อยแล้ว โดย SME BANK แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจเยี่ยมกิจการและวิเคราะห์ทาง
การเงินต่อไป
ไม่ใช่ด้านการเงิน
1. การส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี (แบบเฉพาะราย)
กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดชลบุรี จำนวน 58 ราย
1) เอสเอ็มอีทุกรายที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนฯพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
2) เอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนฯพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐในอนาคต
ระยะเวลาในการส่งเสริม : ไม่เกิน 5 MAN-DAY ต่อราย
วงเงินสนับสนุน : ไม่เกิน 52,500 บาท ต่อราย
รูปแบบการสนับสนุน : ให้คำปรึกษาวินิจฉัย ปรึกษาแนะนำ อบรมเชิงปฏิบัติการ (IN-HOUSE TRAINING)
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ หรืออื่นๆ ตามความต้องการของเอสเอ็มอี เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ
2. การส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี (แบบเฉพาะกลุม่ ) ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMES ตามกรอบแนวคิด BCG
งบประมาณ 3,000,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคลผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือผู้มีโอกาสได้รับสินเชื่ อจาก
กองทุนฯ จำนวน 20 ราย เป้าหมายของจังหวัดชลบุรี 2-3 ราย
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย/ประเภทธุรกิจ ได้แก่ อาหารและเกษตรแปรรูป
เครื่ อ งสำอาง บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก สิ่ งทอเครื่ องนุ่ งห่ ม อุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพและการแพทย์ ยานยนต์ แ ละ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์และชิ้นส่วน และอื่น ๆ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 20 ราย
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กิจกรรมรอง : สัมมนาแจงแนวทางการพัฒนาตามกรอบแนวคิด BCG จำนวน 80 ราย
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน มีนาคม - กันยายน 2564 (รวมระยะเวลา 7 เดือน)
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่
1 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
3. การส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี (แบบเฉพาะกลุ่ม)
โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
งบประมาณ 2,145,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคลผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือผู้มีโอกาสได้รับสินเชื่อจาก
กองทุนฯ จำนวน 20 ราย เป้าหมายของจังหวัดชลบุรีจำนวน 2 ราย (เกษตรแปรรูป)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 20 ราย
กิจกรรมรอง
(1) ชี้แจงแนวทางการให้บริการปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC) จำนวน 80 ราย
(2) จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่าให้บริการกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมสนับสนุน
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Mini ITC เพื่อรองรับการให้บริการเครื่องจักรอุปกรณ์และ
การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของศูนย์ Mini ITC
ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างเดือน มีนาคม - กันยายน 2564 (รวมระยะเวลา 7 เดือน)
พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิ ภาพองค์กร กลุ่มที่
1 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
4. โครงการค่ า ใช้ จ่ า ยแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตรอุ ตสาหกรรม 1 จั งหวัด 1 ชุ มชน (One Province One
Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากการฝึ ก อบรม เรื่ อ ง “เสริ ม สร้ า งความรู้ ด้ า นการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ผลทางการเกษตร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด (ทาง Online และ Offline)” เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องแคสเปียน
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มี สมาชิกกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร
ที่ให้ความสนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 30 ราย และได้คัดเลือกเพื่อพัฒ นาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒ นาและยกระดับเกษตรกรใหม่ ทั้งสิ้ น จำนวน 6 ราย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ลำดับ
ชื่อกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์
ความต้องการ
1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเย็นฤดี พริกแกง
ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
2 กลุ่มหมูทองแม่ปอง
หมูฝอย
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3
4
5
6

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด

จิ้ ง ห รี ด ส ด แ ล ะ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป
จากจิ้งหรีด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเมืองชลบุรี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป
จากข้าว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนกานต์รวี ผลิตภัณฑ์แป้งท้าว
ผลไม้แปรรูป
ยายม่อม
กลุ่มญาอาภาเกษตรเติมสุข
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ำ มั น
บำรุงผิว

มติที่ประชุม รับทราบ

ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
เกษตรกรใหม่
ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
เกษตรกรใหม่
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D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE –ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เมืองพัทยารายงานการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
- ลงพื้นที่โฮมสเตย์บ้านตม เพื่อเก็บข้อมูลส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐประเภทร่วมใจแก้จน และส่งประเมิน
โฮมสเตย์เพิ่มเติมปี 2564 (กรมการท่องเที่ยว)
- จัดตั้งคณะทำงานชมรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชลบุรี (อพท.3)
มติที่ประชุม รับทราบ
D4 การส่งเสริมการค้าธุรกิจบริการและการลงทุนในต่างประเทศ –พาณิชย์จังหวัดชลบุรี
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี สาขาบางพระ ขอรายงานหนังสือรับรองฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564
กับประเทศคู่ค้าภาคี
๑. การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าส่งออกภายใต้ความตกลง FTA ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการขอ
ใช้สิทธิ์ FTA การส่งออกมูลค่า 758.06 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 14.80
% การส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการระบาดของโควิท – 19
๒. การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าส่งออกภายใต้ความตกลง FTA รายกรอบความตกลง
- ความตกลงที่มีมูลค่าภารส่งออกภายใต้สิทธิฯ FTA เพิ่มขึ้น ได้แก่ ไทย-ชิลี อาเซียน-เกาหลี
และ อาเซียน-ญี่ปุ่น
- ความตกลงที่มีมูลค่าการส่งออกภายใต้สิทธิฯ FTA ลดลง ได้แก่ ไทย-อินเดีย อาเซียนออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และ อาเซียน
3. กลุ่มสินค้าสำคัญที่ส่งออกภายใต้สิทธิ FTA สูง 3 อันดับแรก คือ
- ชิ้นส่วนยานยนต์
- สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องปรับอากาศ
๔. จำนวนหนังสือรับรอง ฯ ใบอนุญาต และการให้บริการ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี สาขา
บางพระ ของกรมการค้าต่างประเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
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D5 การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S-curve - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
- ขับเคลื่อนเฉพาะส่วนกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ
D6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ -เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 คณะทำงานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารั ฐ Enable Driven
ปัจจัยสนับสนุน (E1 - E6)
E1 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ -คลังจังหวัดชลบุรี
- ขับเคลื่อนเฉพาะส่วนกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ
E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ –ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
-ไม่ม-ี
มติที่ประชุม รับทราบ
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E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
จังหวัดชลบุรี แจ้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0019/ว 688 ลงวันที่ 26 มกราคม
2564 ให้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทุกวันที่ 20 ของเดือน
1.1 ด้านการเกษตร : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ด้านการแปรรูป (OTOP/SMEs) :พัฒนาการจังหวัดชลบุรี
สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2563
1.2.1 ด้านเกษตร จำนวน 11 กลุ่ม รวมรายได้ 143,396,030 บาท
1.2.2 ด้านแปรรูป จำนวน 35 กลุ่ม รวมรายได้ 14,513,200 บาท
1.2.2 ด้านท่องเที่ยว จำนวน 35 กลุ่ม รวมรายได้ – บาท
รวมรายได้ ปี 2563 เป็นเงิน 157,909,230 บาท (เอกสารแนบ 6)
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.3 ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓
1.3.1. เมื่อวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (อพท.๓) ร่วมกับ
เมืองพัทยาจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานีพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองพัทยา และ
อพท.๓ ร่วมกันวางแนวทางการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ รวมทั้งจัดทำ
กรอบคำของบประมาณโครงการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งวางแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้
แนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ โดยหลังจากการประชุมฯ อพท.๓
จะนำแผนงานโครงการที่ได้จัดทำในครั้งนี้ เสนอต่อเมืองพัทยาเพื่อบรรจุแผนการพัฒนาเมืองพัทยา ระยะ ๕ ปี
และ อพท.๓ จะนำไปทบทวนแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ
พื้นที่เชื่อมโยง ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
ด้านภาพยนตร์ (City of Film) ต่อไป

๑.๓.๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ จัดกิจกรรมทดสอบ
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ และได้รับเกียรติจาก นายมาโนช หนองใหญ่
รองนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมกล่าว
นโยบายการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นาเกลือ ณ สวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อศรีนิล ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ
ในชุมชนและบริเวณชายฝั่งทะเล สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสังคมในการแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงทดสอบเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ “การพายกระดานแพดเดิลบอร์ด (SUP Board) เก็บขยะ”
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๑.๓.๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ ร่วมหารือกับชุมชนนาเกลือ
ชุมชนวัดช่องลม และกลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
โดยชุมชนแก่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ณ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่นาเกลือ
โดยให้มีการผนวกกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ากับสถานประกอบการเอกชน และกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยขับเคลื่อนผ่านโครงสร้างคณะทำงานของชุมชนนาเกลือ
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๑.๓.๔ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ ร่วมกับ สำนักท่องเที่ยว
โดยชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการขอรับรองการประเมิน CBT Thailand และการขอ
จัดเก็บข้อมูลรายได้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการคิดถึงชุมชน ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชม
ตะเคียนเตี้ย ชุมชนนาเกลือ ชุมชนไร่หลักทอง ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ และสำนัก
ท่องเที่ยวโดยชุมชน มีแผนการดำเนินงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยวเป้าหมาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในการกำหนดปัจจัย
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลรายได้ชุมชน
เป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการคิดถึงชุมชนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากวิกฤติการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ทั้งนี้ อพท. ได้จัดทำกระบวนการวางแผนการพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม และร่วมกับชุมชนวิเคราะห์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับ
ให้เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวได้

มติที่ประชุม รับทราบ
2. รายงานผล/แผนการดำเนินงาน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
2.1 ลงพื้นที่อำเภอบ่อทอง สนับสนุนกลุ่มทุเรียนบ่อทองชลบุรี ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

2.2 โครงการ Depa mini transformation Voucher 240 vouchers
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ได้ทำโครงการร่วมกับหน่วยงาน
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดชลบุรี และ หน่วยงาน Depa ทั้งหมด 240 คูปอง โดยจะมีทั้งหมด
460 ทุน ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 4,600,000บาท แบ่งเป็น
จังหวัดชลบุรี 120 ทุน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 120 ทุน
จังหวัดระยอง 120 ทุน
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จังหวัดจันทบุรี 50 ทุน
จังหวัดตราด 50 ทุน

มติที่ประชุม รับทราบ
E4 การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ-หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี
- ขับเคลื่อนเฉพาะส่วนกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ
E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ- ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
1. การจัดการเรียนการสอนของจังหวัดชลบุรีภายใต้สถานการณ์ โควิท -19 ปัญหาอุปสรรคของการเรียน
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ,Youtube ผู้ปกครองและนักเรียนไม่อยู่ฟังในการเรียนการสอน แก้ปัญหาโดยให้ครู
เอาใบบันทึกกิจกรรม/ใบงานการบ้านนำไปให้ที่บ้าน หรือผู้ปกครองจะมารับเองที่โรงเรียน
2. ทดสอบผลการจัดการเรียนการสอน O-NET RTAT ปรากฏว่าเดิมใช้ผล O-NET ในการเรียนต่อหรือทำ
กิจกรรมต่างๆ แต่นักเรียนเรียนไม่พร้อมกันมีปัญหาด้านการเรียนการสอน จึงยกเลิกการนำผล O-NET ไปใช้ ไม่
บังคับให้นักเรียนต้องสอบทุกคน ทั้งจังหวัดชลบุรีมีนักเรียนเข้าสอบ ๗๐% ไม่เข้าสอบ ๓๐%
3. กรณีโรงเรียนดาราสมุทรเกิดการทะเลาะวิวาท โรงเรียนจับเด็ก 2 กลุ่มแยกกัน โดยเด็กที่ทะเลาะวิวาท
ให้พักการเรียนซึ่งให้เรียนออนไลน์ ส่วนเด็กที่เจ็บป่วยหลังจากออกจากโรงพยาบาลกลับมาเรียนตามปกติ แนว
ทางแก้ไขของทางโรงเรียน ติดกล้องวงจรปิดเพิ่มไม่ให้มีจุดบอด จ้าง รปภ.เพิ่มเติม เด็กที่นำโทรศัพท์เข้ามาจะเก็บ
โทรศัพท์ไว้ไม่ให้นำมาใช้ในห้องเรียน และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนให้ช่วยกันดูแลนักเรียน
4. จัดอบรบ พสน. พนักงานส่งเสริมความพฤตินักเรียนนักศึกษา ทำหน้าที่แทนสารวัตรนักเรียน อบรม
เพิม่ ขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็นคณูแต่ละโรงเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
E6 ประชารัฐเพื่อสังคม –พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล
1. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4
- การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 ครัวเรือน
ครัวเรือนละ 20,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
- การปรับ สภาพแวดล้ อมที่อยู่อาศัยให้ แก่ ผู้ สูงอายุ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 16 ครัวเรือ น
ครัวเรือนละ 22,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๒. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี
โดยมี ก องทุ น กู้ ยื ม เงิ น ประกอบอาชี พ สำหรั บ ผู้ สู งอายุ ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ ๒๕๖4
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 8 ราย เป็นเงิน 229,145 บาท (สองแสน
สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
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๓. การจ้างงานคนพิการจังหวัดชลบุรี
การจ้างงานคนพิการ ปี พ.ศ. 2563 - ๒๕๖4
เดือน

ตุลาคม 63
พฤศจิกายน
63
ธันวาคม 63
มกราคม 64
กุมภาพันธ์ 64
มีนาคม 64

ปฏิบตั ิ
สถาน จำนวนคนพิการที่
สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
ตาม
ประกอ
ได้รับสิทธิ์ฯ
ปฏิบตั ิ กฎหมาย
บ
ภาครั ภาคเอกช ตาม ตาม
จำนวนเงิน
ตาม มากกว่า ตาม แต่ไม่ครบ
การใน
น
(ราย)
กฎหมา
ตาม
ฐ
มาตรา มาตร
ที่นำส่ง
มาตรา
๑
จังหวัด (ราย)
ย
อั
ต
ราส่วน
๓๓ า ๓๔ เข้ากองทุน (บาท)
๓๕
มาตรา
ชลบุรี
(แห่ง) (แห่ง
(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)
(แห่ง)
)
76
22
15
2,305,533.45
1
2
13
7
1,117 0
113
23
41 14,061,042.66
2
10
21
7
1,117 0

1,117
1,117
1,117
1,117

0
0
0
0

78
201
273
1,016

21
58
76
199

49
130
52
116

18,329,439.75
40,393,959.91
15,642,068.32
47,701,645.98

2
5
4
3

12
42
27
89

2
0
1
4

หมายเหตุ - มาตรา ๓๓ การรับคนพิการเข้าทำงานครบตามอัตราส่วน
- มาตรา ๓๔ การส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการรับคนพิการเข้าทำงาน
- มาตรา ๓๕ การให้สัมปทานฯ
๔. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการจังหวัดชลบุรี
โดยมีกองทุนกู้ยืมเงินประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ รายละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อน
ชำระไม่เกิน ๕ ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย ปีงบประมาณ 2564 มีผู้พิการยื่นกู้เงินฯ จำนวน 276 ราย ได้รับอนุมัติ
แล้ว จำนวน 101 ราย เป็นเงิน 2,167,800 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) อยู่
ระหว่างตรวจสอบ 175 ราย แบ่งกลุ่มอาชีพสำหรับผู้พิการออกเป็น ๓ หมวดอาชีพ ดังนี้
1) เกษตรกรรม เช่น ทำไร่/ทำสวน, ไร่มันสำปะหลัง, สวนยาง, ไร่ข้าวโพด, ปลูกพืชผักสวนครัว, เพาะชำ
ต้นไม้, เลี้ยงเป็ด/ไก่ /ปลาดุก
2) ค้าขาย เช่น ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล, ขายอาหารตามสั่ง, ขายของชำ, ขายยาสระผมสมุนไพร
3) งานช่างและบริการ เช่น นวดแผนไทย, ซักอบรีด, ผลิตกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น, รับบริการจัดสวน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.
ศิรินทรา ดวงนภา /ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาวศิรินทรา ดวงนภา)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
อุไร บรรเทิงสุข /ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอุไร บรรเทิงสุข)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
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