การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

:: ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ คสป. (ณ 25 พ.ย. 62)
1. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปี 2562
จานวน 61 กลุ่ม แยกเป็น
- กลุม่ งานด้านการเกษตร
จานวน 11 กลุ่ม
- กลุ่มงานด้านการแปรรูป
จานวน 26 กลุ่ม
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี รับผิดชอบ จานวน 4 กลุ่ม)
- กลุ่มงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 24 กลุ่ม
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี รับผิดชอบ จานวน 9 กลุ่ม)
2. กลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากเน้นหนัก ปี 2562
จานวน 19 กลุ่ม แยกเป็น
- กลุม่ งานด้านการเกษตร จานวน 3 กลุ่ม
1) กลุ่มผักปลอดสาร ม.13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
2) กลุ่มเมล่อน ม.1 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ม.5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง
- กลุม่ งานด้านการแปรรูป จานวน 7 กลุ่ม
1) กลุ่มรองเท้าสตรีบ้านดอนอ้ายลาว ม.2 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี
2) กลุ่มผ้าทอลายโบราณบ้านสระบัวก่า ม.7 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง
3) กลุ่มผ้าทอลายโบราณบ้านหนองบ่อ ม.3 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช
4) กลุม่ ข้าวอิ่มสุขบ้านโคกพระ ม.2 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ
5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (แห้ว) ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์
6) วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรนาลูกยอ ม.2 ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี
7) กลุ่มเปลญวนบ้านแม่พระประจักษ์ ม.4 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง
- กลุม่ งานด้านการท่องเทีย่ วโดยชุมชน จานวน 9 กลุ่ม
1) บ้านหนองกระโดนมน ม.11 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
2) บ้านพุนาร้อน ม.4 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
3) บ้านห้วยม้าลอย ม.4 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์
4) บ้านบางแม่หม้าย ม.4 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า
5) บ้านดงเย็น ม.10 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง
6) บ้านจระเข้สามพัน ม.6 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง
7) บ้านบัลลังก์ ม.1 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ
8) บ้านสวนขิง ม.2 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า
9) บ้านป่าสะแก ม.2 ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช

3. การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.)
โดยประธาน คือ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายธีรชั ย
ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมทุกครัง (ประชุมเดือนเว้นเดือน)
ในปีงบประมาณ 2563 กาหนดประชุม คสป. ครังที่ 1/2563 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชัน 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 30 คน เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2563 นาเสนอ
รูปแบบแนวทางการดาเนินงานโครงการอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร
(4 ร)
4) การลงพืนที่ติดตามและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายของคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐ (คสป.)
กาหนดลงพืนที่เดือนเว้นเดือน จานวน 3 กลุ่มงาน
5) การขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยกลไก
ประชารัฐ
กาหนดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวง
ทรงพล ชัน 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษา วิเคราะห์
กระบวนการ/วิธีการ/ขันตอนการดาเนินงานโครงการอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ กาหนดรูปแบบ/
แนวทาง ข้อตกลง กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน พิจารณาจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และบุคลากร
6) กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก ปี 2562 พัฒนาจนเกิดรายได้เพิ่ม จานวน 4 กลุ่ม
คือ
6.1 ด้านการเกษตร จานวน 1 กลุ่ม คือ
ไร่พิมพ์วรัตน์ หมู่ 6 ตาบลองค์พระ อาเภอด่านช้าง รายได้ก่อนการพัฒนา
จานวน 50,000 บาท/ปี รายได้หลังการพัฒนา จานวน 130,000 บาท/ปี ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สตรอเบอรี่
เสาวรส
6.2 ด้านการแปรรูป จานวน 2 กลุ่ม คือ
1) วิสาหกิจชุมชนเกษตรแม่บ้านเกษตรกรตาบลดอนปรู หมู่ที่ 8 ตาบลดอนปรู
อาเภอศรี ป ระจันต์ รายได้ก่ อนการพัฒ นา จ านวน 10,000 บาท/ปี รายได้ หลั ง การพัฒ นา จานวน
42,000 บาท/ปี ผลิตภัณฑ์ คือ พริกแกงเผ็ด พริกเผา
2) กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน (ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมคาเวนดิช) หมู่ 4 ตาบล
หนองสาหร่าย อาเภอดอนเจดีย์ รายได้ก่อนการพัฒนา จานวน 5,000 บาท/ปี รายได้หลังการพัฒนา
จานวน 47,300 บาท ผลิตภัณฑ์ คือ กล้วยฉาบ รสธรรมชาติ รสหวาน รสบาบิคิว
6.3 ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 1 ชุมชน คือ บ้านจระเข้สามพัน หมู่ที่ 6
ตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง รายได้ก่อนการพัฒนา จานวน 50,000 บาท/ปี รายได้หลังการพัฒนา
จานวน 70,300 บาท/ปี

7) ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายเดิม จานวน 49 กลุ่ม มีรายได้เพิ่มขึน รายได้รวม ปี 2561
(เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) จานวน 1,963,830 บาท รายได้รวม ปี 2562 (เดือนตุ ลาคม2561
- กันยายน 2562) จานวน 7,044,100 บาท เพิ่มขึน 5,080,270 บาท คิดเป็นร้อยละ 258.69

