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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด  

ครั้งที่ 4/2563 
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
 
 
 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดชลบุรี (คสป.) 
1. นายผล  ด าธรรม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  รองประธานกรรมการ 
2. นายชาญวิโรจน์  รัตนประเสริฐ  แทน อัยการจังหวัดชลบุรี   กรรมการ 
3. นางสุกันยา  เนื่องจ านงค์  แทน ปลัดจังหวัดชลบุรี   กรรมการ 
4. นางกัญญา  ประเสริฐวิบูลย์  แทน นายอ าเภอเมืองชลบุรี  กรรมการ 
5. นางวาสนา  ซาตะนัย   แทน นายอ าเภอพนัสนิคม   กรรมการ 
6. นางรุ่งฤดี  ชื่นชม   แทน นายอ าเภอพานทอง   กรรมการ 
7. นางพัชรี  ทรัพย์ประเสริฐ  แทน นายอ าเภอบ้านบึง   กรรมการ 
8. นางนุสรา  พรหมยานนท์  แทน นายอ าเภอศรีราชา   กรรมการ 
9. นางสายฝน  เทียนงาม   แทน นายอ าเภอหนองใหญ่  กรรมการ 
10. ส.อ.อภิณพ  มังกรแก้ว  แทน นายอ าเภอบ่อทอง   กรรมการ 
11. นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา แทน นายอ าเภอสัตหีบ   กรรมการ 
12. นายณัฐพล  อุดมเมฆ   แทน นายอ าเภอเกาะจันทร์  กรรมการ 
13. นางชญานิศ  ธัญญวัฒนกุล  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี กรรมการ 
14. นางนิรมล  สิทธิกรพงษ์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กรรมการ 
15. นางวิจิตรา  นวลรักษ์สกุล  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กรรมการ 
๑6. นายคมสัน  เลิศวิชยา  แทน ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี   กรรมการ 
17. นางสาวสุรีย์  คุ้มทิม   คลังจงัหวัดชลบุรี    กรรมการ 
18. นางสาวสุทธิรักษ์  พ้นภัยพาล  แทน ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  กรรมการ 
19. นายไพฑูรย์  โกเมนท์   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  กรรมการ 
20. นางสาววราภรณ์  ศรีวิเศษ  แทน เกษตรจังหวัดชลบุรี   กรรมการ 
21. นางอภิญญา  เรณูนวล  แทน ประมงจังหวัดชลบุรี   กรรมการ 
22. นางสาวกานต์สินี  กนะกาศัย  แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคง  กรรมการ 

ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 
23. นางสาวอัญชลี  จอมปุก  แทน สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  กรรมการ 
24. นายเฉลิมพร มั่นคง   แทน ผู้อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
25. นายภานุมาส  ปัญญามงคล  ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี  กรรมการ 
26. นางสาวธามิศา  หน่อใหม่  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  กรรมการ 
27. นางปราณี  จิระโสภณรักษ์  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี กรรมการ 
28. นายจักรพงศ์  ประภากรสกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กรรมการ 
29. นายพิษณุกร  มะกลาง   แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กรรมการ 

ราชมงคลตะวันออก    
30. นายเฉลิมพล  แย้มเกษร  แทน ผู้จัดการส านักงานพื้นทีพ่ิเศษ 3 (อพท.) กรรมการ 
 



2 

31. นายวันชัย  จึงจรัสทรัพย์  กรอ.จังหวัดชลบุรี, รองประธานสภา กรรมการ 
     วัฒนธรรมจังหวัดชลบุร ี
๓2. นางสาวสุมาลี  พัดไสว  แทน ประธานกรรมการอาชีวศึกษา กรรมการ 
     จังหวัดชลบุร ี
33. นายไกรสร  ฉัตรเลขวนิช  กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐ  กรรมการ 

รักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
๓4. นางสาวพงษ์นภา  นพวงศ์ ณ อยุธยา แทน ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร กรรมการ 

จังหวัดชลบุร ี
35. นายสุพจน์  ภูติเกียรติขจร หัวหน้าส านักงานจังหวัดชลบุรี  กรรมการและเลขานกุารร่วม 

36. นายบรรเทา  ดวงนภา  พัฒนาการจังหวัดชลบุรี   กรรมการและเลขานกุารร่วม 
37 นางสาวอุไร  บรรเทิงสุข  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กรรมการและ 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยเลขนุการ 
 

คณะท างานสนับสนุนการด าเนินงาน  
1. นายรัชนีกร  พ้นภัย   ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน  คณะท างาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาคภาคตะวันออก 
2. นางสาวพัชราภรณี  วงษ์แสง  แทน ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี คณะท างาน 
3. นายวโรดม  ส่งสุข   แทน ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุร ีคณะท างาน 
4. นางสาวศิรินทรา  ดวงนภา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ คณะท างาน 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี 
5. ผศ.ดร.ปาริชาติ  คุณปลื้ม   รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย คณะท างาน 
           ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี    
6. นางศิริรัตน์  สมจิตรักษากุล  แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คณะท างานและ 

ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดชลบุรี  เลขานุการ 
7. นางนริศรา  วงศ์วิลัย   แทน วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี  คณะท างาน 
8. นายไพรัช  สุขงาม   แทน ผู้อ านวยการการท่องเที่ยว  คณะท างาน 

แห่งประเทศไทยส านักงานพัทยา 
9. นางสาวชุดากานต์  ก าจัดภัย  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน คณะท างานและ 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยเลขนุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดชลบุรี (คสป.) 
1. นายอ าเภอบางละมุง        กรรมการ 
2. นายอ าเภอเกาะสีชัง        กรรมการ 
3. ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี        กรรมการ 
4. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี     กรรมการ 
5. พาณิชย์จังหวัดชลบุรี        กรรมการ 
6. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี       กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙     กรรมการ 
8. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดชลบุร ี      กรรมการ 
9. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี      กรรมการ 
10. นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี   กรรมการ 
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11. นายกสมาคมส่งเสริมผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) กรรมการ 
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี    กรรมการ 
๑3. นายกสมาคมโรงแรมภาคตะวันออก      กรรมการ 
14. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม    กรรมการ 
15. ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดชลบุรี     กรรมการ 
๑6. หัวหน้าคณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุร ี  กรรมการ 
17. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดชลบุรี   กรรมการและผู้ช่วย 
          เลขานุการร่วม 

คณะท างานสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี     คณะท างาน 
2. ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดชลบุรี    คณะท างาน 
3. สหกรณ์ผู้เพาะลี้ยงสัตว์น้ าจังหวัดชลบุรี      คณะท างาน 
4. ผู้แทนชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดชลบุรี (YEC ชลบุรี)   คณะท างาน 
5. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาการเกษตร     คณะท างานและ 
    ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี     เลขานุการ 
6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างานและ 
    ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ    คณะท างาน 
8. ดร. สุดใจ  ผ่องแผ้ว  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   คณะท างาน 
9. ว่าที่ พ.ต.ภูมิพัฒน์  เจียรประวัติที่ปรึกษาศูนย์ RISMEP    คณะท างาน  
10. นกัวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน   คณะท างานและ 
      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี      ผู้ช่วยเลขนุการ 
11. ประธานสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี      คณะท างาน 
12. ผู้ชว่ยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี      คณะท างานและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวชนารดี  พรวิสกุล  ผู้ช่วยประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี 
2. นายพีรพล  มั่งคั่ง   เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริษัทประชารัฐฯ 
3. นางสาวสุภา  ไกรผล   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สพด.ชลบุรี 
4. นางสาวสุธาสิน ี เอียงเงิน  เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดชลบุรี  
5. นางสาวรัชพร  สมพงษ์  เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดชลบุรี 
  
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่มี- 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดทีี่ 23 มกราคม 2562 
        ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
มติที่ประชุม  รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
     -ไม่มี- 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 การรายงานผล/แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจ าจังหวัด (D1-D6, E1-E6) ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
  4.1.1 คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ Value Driver  
ตัวขับเคลื่อน (D1-D6) 
D1 การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization- ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออก 
 โครงการยกระดับแปลงผู้ประกอบการสัตว์น้ าด้วยระบบติดตามแจ้งเตือนสภาพบ่อเพาะเลี้ยงทั้งทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยี IoTในพ้ืนที่ EEC (Aqua-IoT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)พร้อมเทคโนโลยีที่ติดตั้งในโครงการ คือ 
ด้านกายภาพ 
 - Smart Farm Technology ตรวจวัดในบ่อเลี้ยง DO, pH, Temp /ตรวจวัดในบรรยากาศ Temp, 
Humid, Flow 
 - MuEye กล้องจุลทรรศน์จุลชีพ 
ด้านเคมี 
 - ChemEye เครื่องอ่านค่าสารเคมีแทนตา 
ด้านชีวภาพ 
 - Minimal Lab เครื่องบ่มเลี้ยงจุลินทรีย์และติดตามการเติบโต(ติดตั้งเครื่องที่ มรภ.ราชนครินทร์) 
ด าเนินการลงพ้ืนทีใ่นการประเมินการติดตั้งเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ  
เมื่อวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
รายช่ือผู้ลงพื้นที่ : 
1. ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร   หน่วยงาน: สวทช. 
2. นายบรรจง นิสภาวณิชย์  หน่วยงาน :สมาคมกุ้งตะวันออกไทย. 
3. ดร.สรรณพ นาควานิช   หน่วยงาน : ศวภ.4 
4. นายรัชนิกร พ้นภัย    หน่วยงาน : ศวภ.4 
5. ดร.อภิชาติ สังข์ทอง    หน่วยงาน : ม.ราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 
 1. พ้ืนที่ด าเนินการ : วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม 57 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
ผู้ดูแลฟาร์ม : คุณประสิทธิ เกิดคล้าย เบอร์โทร : 081-8620667 
ผู้ประสานงานฟาร์ม : คุณสัญญา อินตรา เบอร์โทร : 084-8707842 
สรุปการลงพ้ืนที่ : เป็นชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง มีสมาชิกประกอบการ 18 คน พื้นที่รวมกัน 300ไร่ โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อ
ปีละประมาณ 500 - 700 กิโลกรัมต่อ 1บ่อ (บ่อละ 2 ไร่) บ่อที่จะใช้ในการทดลองในฟาร์ม จ านวนพ้ืนที่
ประมาณ 2 ไร่ 
 2. พ้ืนที่ด าเนินการ : วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ 24/3 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
ผู้ดูแลฟาร์ม : คุณนุชจรี บุญมี เบอร์โทร : 081-6644817 
ผู้ประสานงานฟาร์ม : คุณจตุรงค์ บุญมี เบอร์โทร : 081-9902557 
สรุปการลงพ้ืนที่ : เป็นชมรมผู้เลี้ยงปลานิล มีสมาชิกประกอบการ 34 คน พ้ืนที่รวมกัน 697 ไร่ โดยผลผลิต
เฉลี่ยต่อปีละประมาณ 550 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ บ่อท่ีจะใช้ในการทดลองในฟาร์ม จ านวนพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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D2  การส่งเสริมSMEsและProductivity-อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
1. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  
 โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน พ.ศ. 2562 วงเงิน 3,000 ล้านบาท เปิดรับค าขอสินเชื่อฯ 
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563     
 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจ าจังหวัดบุรี ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกเอสเอ็มอีที่มีคุณสมบัติและเข้าข่าย
ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชือ่ มีค าขอสินเชื่อ จ านวน 30 ค าขอ วงเงิน 86.7 ล้านบาท ผ่านการเห็นชอบ 29 ค าขอ 
วงเงิน 83.7 ล้านบาท ไม่ผ่านการเห็นชอบ จ านวน 1 ราย วงเงิน 3 ล้านบาท  
 ผลการด าเนินงานของจังหวัดชลบุรี มีผู้ประกอบการยื่นค าขอทั้งสิ้น จ านวน 42 ค าขอ วงเงินรวม 
119.10 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ จ านวน 2 ราย วงเงิน 3.46 ล้านบาท ไม่อนุมัติสินเชื่อ จ านวน 4 ราย 
วงเงิน 11 ล้านบาท อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ของ SME Bank จ านวน 4 ราย อยู่ระหว่างประสานส่งต่อเอกสาร
ไปยัง SME Bank จ านวน 29 ราย คุณสมบัติไม่ผ่านหลักเกณฑ์ จ านวน 3 ราย วงเงิน 9 ล้านบาท 
 ส าหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ โครงการดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดให้มี
ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาแนะน า จ านวน 5 mans-day ในด้านต่างๆ โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกขอรับ
บริการได้ในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้  
  1) การพัฒนาเทคโนโลยี  
  2) การพัฒนานวัตกรรม  
  3) การสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการ  
  4) การตลาด  
  5) การจัดท าระบบบัญชี  
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC) 
 กลุ่มเป้าหมาย    
  - อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
   - อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
  จ านวน 50 ราย ต้องเป็นลูกค้ากองทุน 10 ราย (20%)  
  ด าเนินการพ้ืนที่จังหวัดที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จ านวน 9 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดนครนายก  
จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดตราด  และจังหวัดสมุทรปราการ 
  งบประมาณ 8,022,780 บาท 
  ระยะเวลาด าเนินการ 7 เดือน (เดือนมีนาคม – กันยายน 2563) 
  กรอบการด าเนินงานภายใต้ 7 แผนงาน ได้แก่  
  2.1 การบริหารจัดการโลจิสติกส์  สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10  
  2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือ ลดความสูญเสีย หรือ 
ลดต้นทุนให้กับสถานประกอบการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละประเด็นปัญหา ที่เลื อกขึ้นมาแก้ไข
ปรับปรุง 
  2.3 การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาปรับปรุงงาน/
อบรมให้ความรู้หลักการสถิติเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 
  2.4 การลดต้นทุนพลังงาน สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 
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  2.5 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐาน สากล สถานประกอบการได้รับการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือรับรองระบบมาตรฐานอย่างน้อย 1 ระบบ 
หรือ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือระบบมาตรฐาน อย่างน้อย 1 ระบบ 
   2.6 Innovation + Digital + Creative Economy ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่  
มาใช้ในการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ น าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ คือ มีการพัฒนา
ระบบงานโดยใช้ IT ในสถานประกอบการเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 ระบบ 
  ด าเนินการใน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
  1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (โดยสัมมนาให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น) เพ่ือแก้ไข
ปัญหา/เพิ่มประสิทธิภาพ ตามแผนงานการพัฒนา 7 แผนงาน และพัฒนาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมมาช่วยใน
กระบวนการตามแผนนั้น ๆ จ านวน  200 ราย ดังนี้ 
 2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก) เพ่ือแก้ไขปัญหา/เพ่ิม
ประสิทธิภาพ ตามแผนงานการพัฒนา 7 แผนงาน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีน ามาช่วยในกระบวนการตาม
แผนนั้น ๆ เพิ่มเติม จ านวน 50 ราย ๆ ละ 2 แผนงาน ดังนี้    
  กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ 
   1. บจก. ควอลิตี้ มีท โปรเซสซิ่ง ประกอบกิจการ ผลิตไส้กรอก แฮมและเบค่อน 
   2. บจก. เอเบิล อิสเทิร์น พาเลท ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
   3. บจก. น้ าดื่มแสนสุข ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายน้ าดื่ม 
   4. บจก. เค.เอ็ม.พี ไบโอเทค ประกอบกิจการ อาหารเสริมส าหรับสัตว์ 
   5. หจก. พัทยาวอเตอร์เทค ประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายน้ าดื่ม 
   6. บจก. โรงฟักไข่ชัยอารีย์ ประกอบกิจการ ฟักไข่เพ่ือผลิตเป็นลูกไก ่
 สถานประกอบการทั้ง 6 แห่ง ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ กองทุนฯ  20,000 ล้านบาท ประจ าปี พ.ศ. 
2562  
มติที่ประชุม รับทราบ 

D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE -ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 
1. รายงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบจังหวัด 2563 จ านวน 4 กิจกรรม ตามเอกสารแนบ 1 
2. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชลบุรี โปรโมชั่นขายบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษ  

วันที่ 11 มี.ค. 63 ณ ห้องราชพฤกษ์ ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตามเอกสารแนบ 2  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

D4  การส่งเสริมการค้าธุรกิจบริการและการลงทุนในต่างประเทศ–พาณิชย์จังหวัดชลบุรี 
 -ไม่มีรายงาน- 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

D5  การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นNew S-curve –ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  
 -ไม่มีรายงาน- 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 

D6  การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่–เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
การด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 
แผน-ผล ปฏิบัติการขับเคลื่อน 
1. เป้าหมาย : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง  
โครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งระบบการให้น้ าอัจฉริยะ                                                                        
ระยะเวลาด าเนินการ : ก.พ. – ก.ย.63 
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หน่วยงานหลัก : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) 
                    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ผลการด าเนินงาน : ทีมงาน สวทช. จะเข้าไปดูสถานที่เพ่ือประเมินการติดตั้งระบบการให้น้ าอัจฉริยะ 
                        ในช่วงเดอืนมีนาคม 2563 
ระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อการท าเกษตรอัจฉริยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “แฮนดี้เซ้นต์-TMEC” จะควบคมุสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืช ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ 
ความชื้นในดิน และแสง เมื่อค่าต่างๆ สูง/ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนดไว้ ระบบจะท างานปรับสภาพในโรงเรือนโดย
อัตโนมัติ พร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรผ่านโทรศัพท์มือถือ 
2. เป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชลบุรี จ ากัด  
โครงการ/กิจกรรม : ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ Aqua Iot                               
ระยะเวลาด าเนินการ : ก.พ. – ก.ย.63 
หน่วยงานหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
                    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ผลการด าเนินงาน : เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 ทีมงาน สวทช. เข้าไปดูสถานที่เพ่ือประเมินการติดตั้งระบบการให้   
                        น้ าอัจฉริยะ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปแปลงใหญ่ปลานิลท่าข้าม 
                        และแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

  4.1.2 คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ Enable Driven ปัจจัย
สนับสนุน (E1-E6) 

E1 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ -คลังจังหวัดชลบุรี 
 - ขับเคลื่อนเฉพาะส่วนกลาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ–ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ด าเนินการท ากากอนามัย
ป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
 2. อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยวิทยาลัยในสังกัด ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็กการเกษตร ให้บริหารกับประชาชนในพื้นท่ีที่วิทยาลัยฯ รับผิดชอบ 
 3. อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยวิทยาลัยฯ ในสังกัด ด าเนินการเปิดให้บริการประชาชนในการ
ปรับแต่งเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซลให้สามารถรองรับน้ ามันเกรดพิเศษ B 20 เพื่อช่วยลดภาวการณ์เกิดมลพิษ
และฝุ่นละอองขนาดจิ๋วในอากาศ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ- พัฒนาการจังหวัดชลบุรี 
 1. ผลการด าเนินงานคณะท างานเกษตร/แปรรูป/ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรอบการรายงานที่ผ่านมา 
 1.1 คณะด้านการเกษตร : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
1. ขนุนหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี
จ านวน 2 โครงการ 
 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลภาคตะวันออก 
เป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนหนองเหียง จ านวน 50 ราย 
ระยะเวลาด าเนินการ : มีนาคม 2563 
งบประมาณ : 7,250 บาท 
ตัวชี้วัด : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 
          2) เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นและเกิดความยั่งยืน
ในการประกอบอาชีพสวนผลไม้ 
2. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) 
เป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนหนองเหียง จ านวน 35 ราย 
ระยะเวลาด าเนินการ : มกราคม  -  มีนาคม 2563 
งบประมาณ : 22,575 บาท 
ตัวชี้วัด : สินค้า ขนุน ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ผลการด าเนินงาน 
 - วันที่ 27 ม.ค. 63 รับรองข้อมูล GI ครั้งที่ 1 มีสมาชิกเข้าร่วม  42 ราย ณ แปลงใหญ่ขนุน 
หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  
 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 7,525 บาท คิดเป็น ร้อยละ 33.33 
 - ขนุนแก่ เกรด A B C กิโลกรัมละ 13 บาท จ านวน 60 ตัน รายได้ 78,000 บาท ส่งแม่ค้าท่ัวไป 
 - ขนุนอ่อน กิโลกรัมละ 6 บาท จ านวน 20 ตัน รายได้ 12,000 บาท ส่งโรงงาน 
ปัญหา/อุปสรรค : ภัยแล้ง 
2. ข้าวอินทรีย์ ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
เป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพีเจ ข้าวกล้องงอกบ้านพยอม  และเกษตรกรในพ้ืนที่ ต าบลหนองบอนแดง  
             อ าเภอบ้านบึง   จ านวน 20 คน 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2563   
                       กิจกรรมการประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
ระยะเวลาด าเนินการ : ม.ค. – มี.ค. 63 
งบประมาณ : 2,800 บาท 
ตัวชี้วัด : 1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
              สามารถน าแผนพัฒนากิจการไปใช้พัฒนากิจการ                             
          2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความเข้าใจและทักษะด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปชั้นต้น     
          3. วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
ผลการด าเนินงาน 
 - วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจกิจกรรมประเมินศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน 
    1) สมาชิกกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม  
    2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    3) ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ 
    4) การบริหารจัดการกลุ่ม 
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ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพีเจข้าวกล้องงอกบ้านพยอม สมาชิก 9 ราย  งบประมาณ 2,800 บาท ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100 
ปริมาณการผลิต : ข้าวกล้องงอก ก.ก.ละ 100 บาท จ านวน 1 ตัน  
                    ผงข้าวกล้องงอก  ก.ก.ละ 250 บาท จ านวน 347 ก.ก.      
                    ข้าวไรซ์เบอร์รี่  ก.ก.ละ 80 บาท จ านวน 1,200 ก.ก. 
            ข้าวสังข์หยด ก.ก.ละ 80 บาท จ านวน 400 ก.ก. 
            ข้าวเจ้า กข 43  ก.ก.ละ 50 บาท จ านวน 700 ก.ก.  
            ข้าวเจ้าหอมมะลิ  105 ก.ก.ละ 50 บาท จ านวน 250 ก.ก.  
รายได้ : 398,750 บาท/เดือน 
ช่องทางการจ าหน่าย : ลูกค้าประจ า ตลาดออนไลน์ ออกบูธตามงานต่าง ๆ ลูกค้าทั่วไป  และส่งตลาด 
                         ต่างประเทศ 
ปัญหา/อุปสรรค : เครื่องจักรไม่พร้อม ช่องทางการตลาดมีน้อย ช่วงนี้ส่งไปจีนไม่ได้ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด 
                    (โควิด – 19) คิดเป็นร้อยละ 10 จากยอดขายทั้งหมด 
3. จ๊อปลานิล ต าบลท่าข้าม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
เป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ต าบลท่าข้าม อ าเภอพนัสนิคม จ านวน 31 คน 
โครงการ/กิจกรรม : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ระยะเวลาด าเนินการ : ต.ค. 62 – ก.ย.63 
งบประมาณ : 50,000 บาท 
ตัวชี้วัด : พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการขนส่ง จ านวน 1 รูปแบบ 
ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ต าบลท่าข้าม อ าเภอพนัสนิคม จ านวน 33 คน 
ผลิตภัณฑ์ : จ๊อปลานิล 
ปริมาณการผลิต/เดือน : 4,000 ลูก 
ช่องทางการจ าหน่าย : ตลาดชุมชน สื่อออนไลน์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 ด้านการแปรรูป(OTOP/SMEs) : พัฒนาการจังหวัดชลบุรี 
      1) ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเดือนมกราคม 2563 
      2) แผนการด าเนินงาน 
ตามเอกสารแนบ 3 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน: หัวหน้าส านักงานจังหวัดชลบุรี 
        อยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่งโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี (งบอุดหนุน) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์จากม.บูรพา ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การท่องเที่ยวชุมชนช่วยให้ค าแนะน าเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนา ยกระดับศักยภาพชุมชนเป้าหมาย และขยายฐาน
ลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยชุมชนเป้าหมายประกอบด้วย  

1) ชุมชนเนินพลับหวาน อ.บางละมุง 
2) ชุมชนคลองต าหรุ อ.เมือง 
3) บ้านตมโฮมสเตย์ อ.พนัสนิคม 

โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ประสานกับผู้อ านวยการกองแผนฯ อบจ. ให้ด าเนินการจัดส่งโครงการ
ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 63 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ส านักงานพื้นที่พิเศษ 3  
 1. รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
โดย ส านักงานพ้ืนที่พิเศษ 3 ตามเอกสารแนบ 4) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

2. รายงานผล/แผนการด าเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
     - ส่งเสริมการตลาดในการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ (Lazada, Shoppee, Facebook) 
     - เงือ่นไขในการเข้าร่วมโครงการ 

      1) สินค้ามีมาตรฐาน 
        2) มีวันหมดอายุถ้าเป็นของกิน  

      3) มี Packaging ที่เหมาะสมในการจัดส่ง  
        4) ต้องเป็นการฝากขายเท่านั้น  
        5) ต้องการทั้งหมดประมาณ 100 สินค้า  
        6) ตั้งเป้าไว้ 20 กลุ่ม SME OTOP 
มติที่ประชุม รับทราบ ฝากให้บริษัทประชารัฐฯ จัดท าแผนในการด าเนนิงานของบริษัทฯ และมีการ
รายงานผลการด าเนินตามแผน  
 

E4  การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ- หัวหน้าส านักงานจังหวัดชลบุรี 
 - ขับเคลื่อนเฉพาะส่วนกลาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

E5  การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า–ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
1. การสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (บังคับสอบทุกสถานศึกษา) 
 - ได้จัดการสอบระดับ ป.6 และ ม.3 ไปแล้วเมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563  จะประกาศผลสอบ  
วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 
 - ส่วนการสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะสอบในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวัน
อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  ประกาศผลสอบ วันที่ 27 มีนาคม 2563 
2. RT (Reading Test) การสอบวัดความสามารถการอ่านชั้น ป.1 ทดสอบการอ่านเฉพาะ ป.1  
(สอบเฉพาะโรงเรียนที่สมัครใจสอบ) 
 - ได้จัดการสอบไปแล้วระหว่างวันที่ 11-14 ก.พ.63 สอบการอ่านรู้เรื่อง และการอ่านออกเสียง  
จะประกาศผลสอบ วันที่ 20 มีนาคม 2563 
3. V-NET (Vocational National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับ ปวช.และ ปวส. (บังคับสอบทุกสถานศึกษา) 
 - ไดจ้ัดการสอบไปแล้ว ในระดับ ปวช.สอบวันที่ 25 มกราคม 2563  และระดับ ปวส.สอบวันที่ 26 
มกราคม 2563   ประกาศผลวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563 
4. การสอบ NT ชื่อย่อท่ีมาจากค าว่า National Test  คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
ระดับชั้น ป.3 โดยข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง  (สอบเฉพาะโรงเรียนที่สมัครใจสอบ) 
 - จะจัดสอบวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  สอบวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์  ประกาศผล 30 เมษายน 
2563 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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E6  ประชารัฐเพื่อสังคม –พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

๑. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ยากไร้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

    - สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จ านวน ๒ ครัวเรือน ครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
ทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ (สี่หมื่นบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นคัดเลือกคนพิการที่ประสบปัญหา
เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 

    - การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จ านวน ๑๐ ครัวเรือน ครัวเรือนละ ๒๒,๕๐๐ บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ 

2. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี 
    โดยมีกองทุนกู้ยืมเงินประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖3 ประจ าเดือน

มกราคม ยังไม่มีผู้สูงอายุประสงค์ยื่นกู้เงินจากกองทุน  
๓. การจ้างงานคนพิการจังหวัดชลบุรี การจ้างงานคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

หมายเหตุ    - มาตรา 33 การรับคนพิการเข้าท างานครบตามอัตราส่วน 
  - มาตรา 34 การส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการรับคนพิการเข้าท างาน 
  - มาตรา 35 การให้สัมปทานฯ 

4. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการจังหวัดชลบุรี 
   โดยมีกองทุนกู้ยืมเงินประกอบอาชีพส าหรับผู้พิการ รายละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อน 

ช าระไม่เกิน ๕ ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย  ซึ่งในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ มีผู้พิการยื่นกู้เงินฯ จ านวน ๖ ราย เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติ 
 

เดือน 
 

สถาน
ประกอบ
การใน
จังหวัด
ชลบุรี
(แห่ง) 

จ านวนคนพิการ 
ที่ถูกจ้างงาน 

สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ไม่ปฏิบัติ

ตาม
กฎหมาย 
(แห่ง) 

ปฏิบัติตาม
กฎหมายแต่
ไม่ครบตาม
อัตราส่วน 
(แห่ง) 

ภาครัฐ 
(ราย) 

ภาคเอกชน 
(ราย) 

ตาม 
มาตรา 

33(แห่ง) 

ตาม 
มาตรา 

34(แห่ง) 

จ านวนเงิน 
ที่น าส่ง 

เข้ากองทุน(บาท) 

ตาม 
มาตรา

35(แห่ง) 

มากกว่า     
1 มาตรา
(แห่ง) 

มกราคม ยังไม่มีข้อมูล - - - - - - - - - 

กุมภาพันธ ์ 1,023 0 328 68 74 40,344,352.00 0 23 850 - 
มีนาคม 1,024 0 878 238 138 90,636,748.00 4 84 539 - 
เมษายน 1,029 0 2,135 340 194 136,101,659.23 16 159 294 - 

พฤษภาคม 1,030 0 2,295 345 194 136,438,451.67 20 164 282 25 

มิถุนายน 1,030 0 2,305 351 194 136,508,987.37 20 164 276 25 

กรกฎาคม 1,030 0 2,309 351 195 138,092,763.22 20 163 272 29 
สิงหาคม 1,030 0 2,347 355 198 138,387,747.02 21 167 259 30 
กันยายน 1,033 0 2,362 354 198 139,088,283.27 21 171 257 32 
ตุลาคม 1,033 0 2,371 354 200 140,259,704.78 21 163 250 45 

พฤศจิกายน 1,038 0 2,402 362 201 141,328,787.85 21 167 240 47 
ธันวาคม ๑,๐๓๘ ๐ ๒,๔๒๓ ๓๖๐ ๒๐๐ ๑๔๑,๕๘๐,๗๑๑.๐๘ ๒๐ ๑๗๑ ๒๓๙ ๔๘ 
มกราคม ๑,๐๓๘ ๐ ๓๕๖ ๘๐ ๗๑ ๓๗,๖๖๘,๓๙๒.๐๙ ๕ ๒๐ ๑๖ ๓ 
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   แบ่งกลุ่มอาชีพส าหรับผู้พิการออกเป็น ๓ หมวดอาชีพ ดังนี้ 
   1) เกษตรกรรม เช่น ท าไร่/ท าสวน, ไร่มันส าปะหลัง, สวนยาง, ไร่ข้าวโพด, ปลูกพืชผักสวนครัว,  

เพาะช าต้นไม้, เลี้ยงเป็ด/ไก่ /ปลาดุก 
   2) ค้าขาย เช่น ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล, ขายอาหารตามสั่ง, ขายของช า, ขายยาสระผมสมุนไพร 
   3) งานช่างและบริการ เช่น นวดแผนไทย, ซักอบรีด, ผลิตกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น, รับบริการจัดสวน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563  
มติที่ประชุม รับทราบ ประธานฝากให้คณะท างานมีแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และให้รายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ  
  
ปิดประชุม  เวลา 15.00 น. 
 

 

 

 

  
 
 

 
  

 
 

 
ศิรินทรา ดวงนภา 

(นางสาวศิรินทรา  ดวงนภา) 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

อุไร บรรเทิงสุข 
(นางสาวอุไร  บรรเทิงสุข) 

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาชุมชน 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


