รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจาจังหวัด (คสป.)
ครัง้ ที่ 9 / ๒๕๖2
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีนครา (ชัน้ 4) ศาลากลางจังหวัดปัตตตานี
*************************************************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นายวัชระ
2. นายวรุต
3. ผศ.ดร.จรีรัตน์
4. นายเจะฮูเซ็น
5. นางสาววรรณา
6. นางสุภาวดี
7. นางมุขดา
8. นางสาววาสนา
9. นายสมชาย
10. นางเสาวภา
11. นางอารียา
12. นายถามะ
13. นางสาวพนิดา
14. นางสาวเจ๊ะเซ๊าะ
15. นางสาวฮาซาน๊ะ
16. นางสาวกาญดา
17. นางณัฐชยา
18. นายกอเล็บ
19. นายสิทธิรังสรรค์
20. นางนุชนาถ
21. นางสาวมาฆมาศ
22. นายปัณณพัฒน์
23. ผศ.สุจิตรา
24. นายมนัส
25. นางมณวิภา
26. นายอนันต์
27. นายนราพิพัฒน์
28. นายณัฐวุฒิ

ธรรมปัญญาสกุล รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดปัตตานี
ชคทิศ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี
รวมเจริญ
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เจะอุบง
แทน ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี
อาลีตระกูล
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี
สงคง
แทน คลังจังหวัดปัตตานี
จันทรโชติ
แทน พาณิชย์จังหวัดปัตตานี
สมสุข
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
บัวสองสี
แทน นายอาเภอโคกโพธิ์
อินทกาญจน์ แทน พัฒนาการอาเภอไม้แก่น
สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอาเภอยะรัง
มโนวราวุฒิ
พัฒนาการอาเภอมายอ
เล๊าะนะ
แทน นายอาเภอสายบุรี
ดาโต๊ะ
แทน พัฒนาการอาเภอเมืองปัตตานี
กายี
แทน นายอาเภอทุ่งยางแดง
แก้วเอียด
พัฒนาการอาเภอยะหริ่ง
พันธ์ดา
แทน นายอาเภอแม่ลาน
สะเตาะ
แทน พัฒนาการอาเภอกะพ้อ
จันทร์ศรี
พัฒนาการอาเภอปะนาเระ
บุญล้อม
แทน พัฒนาการอาเภอหนองจิก
เหมะรักษ์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
บดีพงศ์
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
พรมนุชาธิป ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ
สุวรรณชาตรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม
ศรีสายะ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดปัตตานี
หะยีสะอิ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
สาอะ
แทน นายอาเภอยะหริ่ง
ทองแกมแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.ปัตตานี
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29. นางสาวไบด๊ะ
เจ๊ะมะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สพจ.ปัตตานี
30. นายไพรัช
ณ ถลาง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สพจ.ปัตตานี
31. นาวสาวสุรีณา
เจะสะมาแอ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ
32. นางนิรุสนี
คาเร็ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สพจ.ปัตตานี
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี
2. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
3. นายกสมาคมการประมงปัตตานี
4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดปัตตานี
5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
6. ประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดปัตตานี
7. ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (ศาลเล่งจูเกียง)
8. ประธานเครือข่าย กทบ.
9. ประธานเครือข่ายออมทรัพย์
10. ผู้แทนภาคประชาสังคม
11. ประธานชมรม ผู้นา อช.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ประชาสัมพันธ์การจัดจาหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี(วิสาหกิจเพื่อ
สังคม)จากัด ส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทย
และสร้างช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น จะทาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีให้เลือกซื้อ
4 ขนาด เริ่มต้นที่ราคา 410 บาท ขนาดราคา 705 บาท ขนาดราคา 965 บาท และขนาดราคา 1,330 บาท
โดยสามารถสั่งจองได้ที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ, สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี และร้าน
ฟาร์มเอาเลทปัตตานี (Farm Outlet Pattani) และเว็บไซต์ http://pattaniotop.lnwshop.com
มติที่ประชุม ทราบ แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 /๒๕๖2
บัน ทึ กรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 8/2562 วัน จัน ทร์ ที่ 26 สิง หาคม พ.ศ.๒๕๖2 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 การดาเนินงานที่ผ่านมา
3.1 ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
แผนการจัดกิจกรรมงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และการดาเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดปัตตานี

-33.2 การดาเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
จากการประชุ ม คณะท างานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารัฐ (E3) รั บ ทราบการ
ดาเนิ นงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ งเป็ นโครงการที่ให้โรงพยาบาล
เป็น ฐานส่ง เสริมการดาเนิ น งานเรื่อ งอาหารปลอดภัย และรับ ซื้อ พื ช ผั ก และผลไม้ป ลอดภั ยจากสารเคมีจ าก
เกษตรกร โดยที่ประชุมมีข้อเสนอให้ประสานแจ้งทุกจังหวัดสนับสนุนการดาเนินงานโครงการดังกล่าว เนื่องจาก
จะสามารถขยายและเพิ่ ม ช่อ งทางการจาหน่า ยของกลุ่ มเป้ าหมายตามนโยบายสานพลั ง ประชารัฐ ขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสั งคม) จากัด เป็นหน่วยขับเคลื่อนร่วมกับ
จังหวัดทั่วประเทศ นั้น
กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะเลขานุการร่วมคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(E3) คสป. ได้แจ้งแนวทางการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้กลุ่มเป้าหมายด้านการเกษตร ทาเกษตรแบบปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ เพื่อนาผลผลิตเข้าร่วมโครงการ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภั ย ซึ่ งเป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละช่ อ งทางการตลาดแก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย และ
สานัก งานพั ฒ นาชุมชนจั งหวัด ปัต ตานี ในฐานะเลขานุ การร่วม คสป. ได้แ จ้ง แนวทางการด าเนิ นงานโครงการ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในที่ประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจา
จังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 8 / ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครา
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี และกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้จังหวัดดาเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี
ระดับ C เชื่อมโยงผลผลิตของชุมชนสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร.)
มติที่ ประชุม สานั กงานสาธารณสุขจัง หวัด ปัตตานี รับ ทราบแนวทางการขับ เคลื่อนโครงการ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และมีความพร้อมในการร่วมกันส่ง เสริม และสนับสนุน ในการดาเนินงาน โดยใน
เบื้องต้น จะดาเนินการแจ้งโรงพยาบาลทั้ง 12 อาเภอ เพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงาน และสนับสนุนข้อมูล
ความต้องการผลผลิตของโรงพยาบาลในแต่ละโรงพยาบาล และสานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี พร้อมสนับสนุน
ข้อมูลผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์และสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของโรงพยาบาลในพื้นที่ต่อไป
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร คสป.ประสานความร่ว มมื อหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย 1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 2) หัวหน้าคณะทางานโครงการพระราชดาริฯ คณะที่ 2
3) เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปัตตานี 4) เกษตรจังหวัดปั ตตานี 5)พาณิ ชย์จัง หวัดปัตตานี 6) ปศุสัตว์จัง หวัด
ปัตตานี 7) ประมงจังหวัดปัตตานี 8) ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานี 9) ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
10) ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 11)บริษัทประชารัฐรักสามัค คีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด 12) หัวหน้าศูนย์
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดปัตตานี 13) หัวหน้าสานักงานจังหวัดปัตตานี 14)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปัตตานี และอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
การบูรณาการงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
วัน ที่ 9 กั น ยายน 2562 ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ปั ต ตานี ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี
ระดั บ C ณ โรงแรมเซาว์ เทิ ร์ น วิ ว ปั ต ตานี มติ ที่ ป ระชุ ม ก าหนดให้ โ รงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชสายบุ รี
เป็นโรงพยาบาลนาร่อง และวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี โดย
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด , ผู้แทน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนเกษตรจังหวัดปัตตานี, เกษตรอาเภอ และพัฒนาการอาเภอสายบุรี

-4ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดาเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดย
กลไกประชารัฐ ให้เป็นรูปธรรม พร้อมลงพื้นที่เพื่อดูการดาเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย ในพื้นที่ ตาบล
บางเก่า อาเภอสายบุรี เนื้อที่กว่า 25 ไร่ สมาชิก 13 คน กาหนดส่ง สินค้าทางการเกษตรรอบแรกในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2562 โดยมีบริษัทประชารัฐฯ เป็นตัวกลางในการสารองจ่ายเงินให้กับเกษตรกร เบื้องต้น สานักงาน
เกษตรจังหวัดได้ประสานเกษตรกร ส่งข้าวพันธุ์หอมปทุมเข้าโรงพยาบาลแล้ว โดยกาหนดส่งทุก 15 วัน
วัน ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ประชุมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภั ย
โรงพยาบาลปัตตานี โดยรักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ , ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนโรงพยาบาลปัตตานี, ผู้แทนเกษตรจังหวัดปัตตานี,
ผู้ แ ทนเกษตรกร และผู้ แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ประชุ ม เพื่ อ
ปรึกษาหารือแนวทางการดาเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ณ สานักงานพัฒนา
ชุม ชนจัง หวัด ปั ต ตานี โดยก าหนดส่ งสิ น ค้ าการเกษตรรอบแรกประมาณกลางเดื อ นธัน วาคม 2562 โดยให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถานที่รวบรวมวัตถุดิบ เนื่องจากมีห้องเย็น ประกอบกับทาง
โรงพยาบาลปัตตานีมีความต้องการสินค้ารายวัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี รับทราบแนวทางการดาเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย เป็นนโยบายที่สาคัญและเป็นประโยชน์กับพื้นที่เป็นอย่างมากในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใน
ระดับพื้นที่ และควรให้มีการประชาสัมพันธ์และขยายผลให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่
ผู้แ ทน มอ.ปั ต ตานี เป็ น ศู น ย์ก ลางในการเรีย นรู้แ ละนั ก ศึก ษาในการศึ ก ษาเรี ยนรู้ 1.มุ่ ง เน้ น หมู่ บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง มีเหลือสามารถส่งขายให้โรงพยาบาลได้ มีความต้องการจานวนมาก
ผู้แทน มอ.ปัตตานี จากการลงพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างเตราะบอน อ.สายบุรี มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ครบวงจร
อยากให้บริษัทประชารัฐเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมด้วย และพื้นที่เตราะปลิง อ.สายบุรี มีตระไคร้จานวนมากที่ยังขาด
แหล่ง จาหน่าย และพื้นที่ บ้านด่าน ต.ควน อ.ปะนาเระ มีการปลูกพืชผักสวนครัว และผลิตเครื่องแกง ครบทุ ก
กระบวนการ
ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จากัด เป็นตัวกลางในการสารองจ่ายเงินแก่
เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินแก่เกษตรกร ทั้งยังเป็นการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย
อีกด้วย ถ้าหน่วยงานหรือภาคส่วนใดมีข้อมูลพื้นที่ปลูกสามารถแจ้งข้อมูลได้ เพื่อเชื่อมโยงเรื่องการตลาดต่อไป
ผู้แ ทนนายแพทย์ สาธารณสุ ข จัง หวั ด ปั ต ตานี รายงานผลการสนั บ สนุ น สิน ค้ าเกษตรปลอดภั ย เข้ า สู่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และโรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี คาดว่าจะส่งได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
2563
ประธานในที่ ป ระชุ ม ให้ มี การจั ดท าบั น ทึ กข้ อตกลง MOU เพื่ อสร้างความมั่ น ใจให้ แก่ เกษตรในพื้ น ที่
รวมทั้งกาหนดจุดรับซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

-5ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
แผนยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดปัตตานี
วิสัยทัศน์
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกประชารัฐ ประชาชนมีความสุข
พันธกิจ
(1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงาน
(2) สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
(3) ประสานการปฏิบัติงาน และบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนภายในจังหวัด
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มตามหลักธรรมภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์

หน่วยงาน
สนับสนุน

1.ด้านเกษตร

3. ด้านท่องเที่ยว
โดยชุมชน
1.ยกระดับ/พัฒนาสินค้า
1.ส่งเสริมการผลิตพืช 1.สนับสนุนการ
ชุมชน
ผัก ปลอดภัย
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
2.ส่งเสริมการวิจัย
2.เพิ่มช่องทาง
สื่อต่างๆ
ผลิตภัณฑ์
การตลาด
2.จัด EVENT ในกิจกรรม
3.เพิ่มช่องทางการตลาด
3.ส่งเสริมการ
ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ใน
4.พัฒนาบรรจุภัณฑ์
รวมกลุ่มเกษตรกรใน ระดับพื้นที่
5.เชื่อมโยงผู้ประกอบการ พื้นที่
3.ต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว
ด้านการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ 4.ส่งเสริมการใช้
OTOP นวัตวิถี
6.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมสู่การพัฒนา
การตลาด Online
ผลิตภัณฑ์
1.หน่วยงานสังหวัด
1.สาธารณสุข
1.สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด
เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

2.สนง.พาณิชย์จังหวัด
3.สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
4.ศึกษาธิการจังหวัด
5.สถาบันการศึกษาใน
พื้นที่
6.สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
7.คลังจังหวัด
8.สานักงานจังหวัด

2. ด้านแปรรูป

2.โรงพยาบาลทั้ง
12 แห่ง
3.หน่วยงานสังหวัด
เกษตรและสหกรณ์
4.สนง.พาณิชย์จังหวัด
5.สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
6.ศึกษาธิการจังหวัด
7.สถาบันการศึกษา
ในพื้นที่

2.ประชาสัมพันธ์จังหวัด

4.ด้านการบริหารจัดการ
1.ประชุมคณะกรรมการ
คสป.หรือที่เกี่ยวข้อง
2.ลงพื้นที่ร่วมวิเคราะห์
ศักยภาพชุมชน
3.จัดทา MOU ความ
ร่วมมือการทางาน
4.สนับสนุนคณะทางาน
E1- E6 และD1 – D6
ร่วมขับเคลื่อน
5.ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ดาเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชา
รัฐ
6.รายงานผลการ
ดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

มติที่ประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

-6ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
อ.สุจิตรา พรมนุชาธิป ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้เสนอให้เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวัน ให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น อาชีพ ส่วนเรื่อง
การตลาดให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จากัด เข้ามาดูแลเรื่องการบริหารจัดการ
ผู้แทนศึ กษาธิการจั งหวัด ปัต ตานี ในโรงเรียนมีโครงการเกี่ ยวกั บเศรษฐกิจพอเพี ยง ในการ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน เด็กนักเรียนจะเน้นหนักในเรื่องการเรียนมากกว่าการผลิตเพื่อจาหน่าย
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ให้มีการกาหนดเป้าหมายการลงพื้นที่ เรื่องการตรวจ
มาตรฐาน GAP ขอรายชื่อเกษตรกรที่ดาเนินการปลูกผักปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อวางแผนการสนับสนุนต่อไป ให้มี
การจัดทาบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างหน่วยงานเกษตรและสวพ.เพื่อกาหนดพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ รวมทั้ง
ส่งเสริมขอสนับสนุน งบจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 16.15 น.

(ลงชื่อ)

นิรุสนี
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางนิรุสนี คาเร็ง)
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายณัฐวุฒิ ทองแกมแก้ว)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

