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รายงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 26 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู๎วําราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม
2. นางสุภาวดี แก๎วระหัน
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. นางสาวชญานิน ทิพย์สุวรรณ
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
4. นายวิสัน กุศลพันธ์
แทน ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
5. นางรินทร์รัตน์ดา ซึ้งสัมปทาน
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายยุทศาสตร์ แกํนพันธ์
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
7. นายทวี มาสขาว
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
8. นางสาวนิภา เจริญพงษ์
แทน คลังจังหวัดอุบลราชธานี
9. นายชาตรี ปุระมงคล
แทน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
10. นางทิพย์วรรณ บุพพาศิรกุล
แทน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
11. นายพลายพล ขุมทอง
อัยการจังหวัดอุบลราชธานี
12. นายอุทัย สุดเต๎
แทน ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
13. นายวัชรินทร์ อภิชัจบุญโชค
แทน ประธานหอการค๎าจังหวัดอุบลราชธานี
14. นายไกร ฟองแก๎ว
แทน ผู๎ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน
15. นายนพภา พันธุ์เพ็ง
ประธานมูลนิธิสื่อสร๎างสุข
16. นายประสงค์ จันจาปา
ที่ปรึกษาผู๎ตรวจราชการภาคประชาชน
17. นางสาวจงกลนี ศิริรัตน์
ประธานศูนย์ประสานงานพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
18.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
19.นายมงคล ปัตลา
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
20. นายไพฑูรย์ พรหมสอน
ผอ.ศูนย์ดารงธรรมแทน ผอ.กลุํมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
21. นายอดุลย์ ดีอ๎อม
หัวหน๎ากลุํมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
22. นายพิสดาร ประดา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
24.นางพองาม ปรีดาสันติ์
กรรมการผู๎จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี
25. นายปัณณธร ลํามแขก
แทน นายอาเภอเมืองอุบลราชธานี
26. นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ์
แทน นายอาเภอเมืองวารินชาราบ
27. สตต.พัฒนา เหมือนมาตย์
แทน นายอาเภอเดชอุดม
28. นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว
แทน นายอาเภอพิบูลมังสาหาร
29. นางอนุรักษ์ ประทุมชาติ
แทน นายอาเภอเขมราฐ
30. นางฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
แทน นายอาเภอเขื่องใน
31. นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุฒ
แทน นายอาเภอน้ายืน
32. นายคาพอง วรรณวัติ
แทน นายอาเภอสาโรง
33. นางพรทิพย์ สมโสภา
แทน นายอาเภอบุณฑริก
34. นายสมศักดิ์ ไกรเดช
แทน นายอาเภอสิรินธร
35. นางสาววิภาดา ธรรมสาร
แทน นายอาเภอโขงเจียม
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36. นายนิวาส ศรีสุระ
แทน นายอาเภอศรีเมืองใหมํ
37. นายไทย สีสิทธิ์
แทน นายอาเภอนาจะหลวย
38. นายชัยวัฒน์ สมวงษ์
แทน นายอาเภอกุดข๎าวปุูน
39. นายสมาน มังษชาติ
แทน นายอาเภอโพธิ์ไทร
40.นางสาวญาดาภา หอมหวล
แทน นายอาเภอทุํงศรีอุดม
41.นายคาแสน ประเสริฐสุข
แทน นายอาเภอเหลําเสือโก๎ก
43. นางสาวเพ็ญศรี จุมพล
แทน นายอาเภอนาตาล
44. นางยุภา ประจันทร์
แทน นายอาเภอสวํางวีระวงศ์
45. นางพัณณิตา ประถมมูล
แทน นายอาเภอน้าขุํน
46. นางสาวปิย์วรา ศรีริรมย์
แทน นายอาเภอตระการพืช
ผู๎ไมํมาประชุม
1. นายวันชนะ จรัสศรีธรรัตน์ ผู๎ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน
2. นายมีชัย แต๎สุจริยา
ผู๎ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน
3. นางมะลิวัลย์ ไชยสงคราม ผู๎ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน
4. นางนภานรี โตแสง
ผู๎ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน
5. นายบารมี สีหาคา
ที่ปรึกษาผู๎ตรวจราชการภาคประชาชน
6. ผศ.เกษม บุญรมย์
ที่ปรึกษาผู๎ตรวจราชการภาคประชาชน
7. นายธรธรรม์ ชินโกมุท
ผู๎ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม
8. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
ผู๎ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน
9. ผศ.อาคม วามะลุน
ผู๎ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน
10. นายชวลิต องควานิช
ผู๎ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน
11. นายอาเภอตาลสุม
12. นายอาเภอดอนมดแดง
13. นายอาเภอนาเยีย
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
1. นายสมเพียร มีดี
ผู๎ชํวยหัวหน๎ากลุํมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
1.นายณัฐวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักพัฒนาธุรกิจชุมชน/บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจากัด
2. นายจักรพงศ์ ธนสผดุง
โครงการวิจัยทํองเที่ยวชาวนา
3. นายพิชิต สุวรรณวงค์
นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
4. น.ส.จันทร์จิรา ทองนา
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
5. ดร.จาลอง พรมสวัสดิ์
กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
6. นางสุวนิจ สุริยพันตรี
รองผู๎อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
7. วําที่ ร.อ.สาคร กิ่งจันทร์
ผอ.กลุํมพัฒนาการศึกษา
8. นายมนตรี สุริยพันตรี
รองผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
9. ผศ.ดร. อินทิรา ซาฮีร์
นักวิชาการอิสระ
10. นางณัฐฐยา งามชื่น
หัวหน๎างานความรํวมมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
11. นางมนฤดี สุวรรณนาฏ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
12. นางสาวนัชชา อักษรศรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13. นางสาวนุชบา ไชยคุณ
หอการค๎าจังหวัดอุบลราชธานี
14. นายนพปฏล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
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15. นางจริญญา บุญธรรม
16. นางสาวนิภาภร บุญประสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู๎วําราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมได๎ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานได๎ ทบทวนแนวทางการขับเคลื่ อนนโยบายสานพลั งประชารัฐ ของคณะทางานด๎านตํางๆ ของ
จังหวัดอุบ ลราชธานี ทั้ง 6 คณะ และให๎คณะทางานด๎านตําง ๆยึดพื้นที่ของคณะทางานเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารั ฐ (E3) ซึ่ ง ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ตํ า งๆในจั ง หวั ด โดยด าเนิ น การใน ๓ กิ จ กรรม ได๎ แ กํ ด๎ า นการเกษตร
ด๎านการแปรรูป และด๎านการทํองเที่ยวโดยชุมชน โดยหนํวยงานตํางๆ เสริมแรงหนุน ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐจังหวัด (E3) เพื่อให๎เห็นผลการขับเคลื่อนให๎เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ได๎ทบทวนบทบาทหน๎าที่
ของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัดอุบลราชธานี ให๎เป็นกลไกหลัก
ของจังหวัดที่ทาหน๎าที่เปรียบเสมือนเป็นคณะรัฐมนตรี เพื่อแก๎ไขปัญหาความเป็นอยูํของประชาชนในจังหวัด โดยให๎
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาทุกเดือน และในครั้งตํอไปการรายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานประชารัฐ
เพื่อสังคม (E6) ด๎วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่1/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
อุบลราชธานี (คสป.) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 มกราคม จังหวัดฯได๎นาขึ้นเวบไซต์ ของสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี www.ubon.cdd.go.th จึงขอให๎ตรวจสอบความถูกต๎อง และขอมติที่ประชุมรับรองรายงานฯ
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การดาเนินงานโครงการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี
ส านั กงานเกษตรจั งหวัดอุบลราชธานี นาเสนอ ROAD MAP การพัฒ นาเกษตรอินทรีย์จังหวั ด
อุบลราชธานี ดังนี้ ด๎วยกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลําง 2 ได๎แกํจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร
จังหวัดอานาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ ได๎เล็งเห็นถึงความจาเป็นของการรํวมมือในการดาเนินการพัฒนาเกษตร
อินทรี ย์ที่ครอบคลุมทั้งด๎านพืช ปศุสั ตว์ และสั ตว์น้า เพื่อให๎ เป็นต๎นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะนาไปสูํ
การพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ของประเทศได๎อยํางยั่งยืน จึงได๎มี เจตนารมณ์รํวมกัน ภายใต๎
“การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลําง 2” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให๎เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ๎นให๎เกิดความรํวมมือ ระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน
และเกษตรกร ให๎ครอบคลุมตั้งแตํต๎นน้า กลางน้า และปลายน้า รวมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุํมจังหวัดให๎
มากยิ่งขึ้น โดยมีเปูาหมายเพื่อขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลําง 2 ไมํ
น๎อยกวํา 820,000 ไรํ ในปี 2564 (ในสํวนจังหวัดอุบลราชธานี เปูาหมาย ปีละ 50,000 ไรํ รวม 200,000 ไรํ)
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สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กาหนด 7 กลยุทธ์ สูํ อุบล-ราชธานีแหํงเกษตรอินทรีย์ (200,000 ไรํ
ในปี 2564)
สุขภาพคน สุขภาพแผ่นดิน / ระบบนิเวศน์ / ความเป็นธรรม / รักษ์โลก
1. สร๎างการรับรู๎ สร๎างแรงบันดาลใจ – ค๎นหาเกษตรกร ปศุสัตว์ ประมงวิถีอินทรีย์ สูํเปูาหมาย
25,000 ครัวเรือน ในปี 2564
2. สร๎างการตลาดนา เป็นหลักประกันและแรงจูงใจ สินค๎าอินทรีย์ ราคาต๎องตํางจากสินค๎าเคมี
ผู๎ประกอบการเข๎ามามีสํวนรํวม (สหกรณ์/โรงสี/ประชารัฐ/โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย)
มาตรฐาน
ราคา
ตลาด (การจาหนําย) มาตรฐาน : กรอ./PGS/Organic Thailand/IFOAM
3. สร๎างความเข๎มแข็งให๎กลุํม ด๎วยกระบวนการขับเคลื่อน สนับสนุน – Coaching:หลักสูตรอบรม ทา
อินทรีย์อยํางไรให๎มีความสุข :สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเกษตรอินทรีย์ :หลักสูตรอบรมพัฒนาการผลิต แปรรูป
สินค๎าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง อินทรีย์
4. สร๎างเยาวชนคนอุบลฯ รุํนใหมํหัวใจอินทรีย์ (young smart organic farmer) โรงเรียนเกษตร
อินทรีย์ทุกตาบล
5. สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์ - แหลํงนวัตกรรม ศึกษาวิจัย หลักสูตรอบรม ครบวงจร
เรื่องเกษตรอินทรีย์ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. สื่อสร๎างเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี(ในทุกกลยุทธ์) – ใช๎สื่อทุกชนิดในการประชาสัมพันธ์หนุนเสริมการ
ดาเนินงาน
7. สร๎างระบบบริหารจัดการ/บูรณาการทุกภาคสํวน/คณะกรรมการ/การประสานงาน/หนํวยงานหลัก/
ศูนย์ข๎อมูลขําวสารเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี
เปูาหมาย ในปี 2564 : 200,000 ไรํ ประกอบไปด๎วย
1. ข๎าว (พืชหลังนา-ธัญพืช ถั่ว ข๎าวโพด แตงโม ฯลฯ)
150,000
ไรํ
2. มันสาปะหลัง
20,000
ไรํ
3. ผัก พริก หอม กระเทียม สมุนไพร
10,000
ไรํ
4. ผลไม๎ มะมํวงหิมพานต์ พืชไรํ
20,000
ไรํ
ปี 2561 เน๎น
1. กลุํมเกษตรอินทรีย์รายเกํา 8,000 ราย ให๎มขี ๎อมูลที่ถูกต๎อง แยกเป็นรายอาเภอ โดยดาเนินการ
ให๎ได๎มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ขยายผลจากกลุํมเกําให๎เป็น 10,000 ครัวเรือน
2. แก๎ไขปัญหาตลาด ราคาที่แตกตําง ผลผลิตของกลุํมที่อยูํในระยะปรับเปลี่ยน การประสาน
ผู๎ประกอบการ สหกรณ์การเกษตร โรงสี ประชารัฐ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
3. เตรียมความพร๎อมทุกด๎าน การรับสมัครสมาชิกใหมํ การ Coaching เจ๎าหน๎าที่ การสร๎างทีมงาน
และสื่อประชาสัมพันธ์
4. การวางระบบการบริหารจัดการ
5. เปิดตัววันพืชมงคล ห๎วงระหวํางวันที่ ๑๐- ๑๕ พ.ค.๒๕๖๑
3.1.1 การขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ตาม Road Map ปี 2561 – 2564
ระยะที่ 1 เตรียมความพร๎อม
1. ทบทวนข๎อมูล/วางระบบการบริหาร (พื้นที่ดาเนินการ/พื้นที่ปรับเปลี่ยน/การรับรองความ
ปลอดภัย)
2. กาหนดพื้นที่เปูาหมาย อาเภอ ตาบล หมูํบ๎าน กลุํมเปูาหมาย ราย/ไรํ
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3. แก๎ไขปัญหาตลาด สร๎าง Land Mark จุดศูนย์กลางแสดงสินค๎า/จาหนํายผลผลิตและผลิตภัณฑ์
อินทรีย์
4. การประชาสัมพันธ์ (การสร๎างสัญลักษณ์/เปิดตัว Kick Off)
ระยะที่ 2 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงาน (ขยายพื้นที่การผลิตอินทรีย์)
1. การสร๎างต๎นแบบในพื้นที่
2. พัฒนาพื้นที่การเกษตรให๎เหมาะตํอการทาเกษตรอินทรีย์
3. พัฒนาด๎านการตลาด
4. พัฒนาหมูํบ๎านต๎นแบบเกษตรอินทรีย์
5. เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ อยํางน๎อยปีละ 50,000 ไรํ (เปูาหมาย 200,000 ไรํ)
6. การประชาสัมพันธ์ (สํงเสริมการรับรู๎)
ระยะที่ 3 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์และการตํอยอด
1. พัฒนาคุณภาพ/การรับรองมาตรฐาน
2. การแก๎ไขปัญหาความยากจน เพิ่มรายได๎ ลดต๎นทุนการผลิต
3. สร๎างความปลอดภัยให๎กับผู๎บริโภค
4. การฝึกอบรม/สร๎างองค์ความรู๎
5. การประชาสัมพันธ์ (สร๎างความเข๎าใจ)
ระยะที่ 4 สร๎างความความเข๎มแข็งและยั่งยืน
1. การตรวจรับรองมาตรฐาน
2. สร๎างความยั่งยืนการตลาด
3. การประชาสัมพันธ์ (สร๎างความเชื่อมั่น)
ผู๎แทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติมในสํวนที่สนับสนุนเรื่องการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO และ
สนับสนุนด๎านการเกษตรอินทรีย์ โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมให๎ความรู๎ ดาเนินการเป็นประจา และมีแหลํงเรียนรู๎ในพื้นที่
มหาวิทยาลัย จานวน ๗๐ ไรํ
นายประสงค์ จันจาปา ภาคประชาชนเสนออยากให๎เสนอกิจกรรมงานที่ท๎าทายมากกวํานี้
ประธานที่ประชุม สรุป ผลการดาเนินงานเกษตรอินทรีย์ ประชาชนต๎องมี รายได๎เพิ่มขึ้น ขายได๎มากขึ้น
คนมีสุขภาพดี เกษตรปลอดภัยทั้งผู๎ผลิต และผู๎บริโภค สร๎างองค์ความรู๎ ลดรายจํายด๎านสุขภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร. อินทิรา ซาฮีร์ นักวิชาการอิสระนาเสนอ ดาเนินการโครงการวิจัย เรื่อง “การทํองเที่ยว
วัฒนธรรมชาวนา วิถีข๎าว ปลา นา น้า จังหวัดอุบลราชธานี” โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สนับสนุนให๎มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาเนินการในพื้นที่ 4 หมูํบ๎าน ดังนี้
1. บ๎านหัวดอน ตาบลหัวดอน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. บ๎านชีทวน ตาบลชีทวน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
3. บ๎านทําศาลา ตาบลชีทวน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
4. บ๎านหนองบํอ ตาบลหนองบํอ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สนับสนุนให๎มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาเสนอโครงการวิจัย เรื่อง
“การทํองเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถีข๎าว ปลา นา น้า จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
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1. งานวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การท่องเที่ยวชาวนา” ต๎องการรื้อฟื้นคุณคําของวิถีเกษตรกรรม
ไทยและหาแนวทางสร๎างมูลคําเพิ่มโดยการสร๎างสรรค์กิจกรรมและการสื่อความหมายเพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม
ให๎ เ ป็ น แหลํ ง เรี ย นรู๎ แ ละแหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วเชิ ง สร๎ า งสรรค์ เพื่ อ ยกระดั บ วิ ถี เ กษตรในแงํ ข องสิ่ ง ที่ มี คุ ณ คํ า ควรแกํ
การอนุรักษ์ รวมทั้งสํงเสริมให๎เห็นความสาคัญกับการอยูํ รํวมกับธรรมชาติอยํางยั่งยืน ตลอดจนความสัมพันธ์ทาง
สังคมบนฐานวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น โดยมีผลพลอยได๎คือรายได๎เสริมการทํองเที่ยวลักษณะนี้จึงสํงผลตํอสุขภาวะ
และเศรษฐกิจของชุมชน
2. จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ทางเกษตรกรรมที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวหลาย
พื้ น ที่ พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ ส าคั ญ และมี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น แหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมชาวนาคื อ พื้ น ที่
เกษตรกรรมบริเวณลุํมแมํน้าชีตอนปลาย ได๎แกํ บ๎านหัวดอน บ๎านชีทวน บ๎านทําศาลา และบ๎านหนองบํอ ซึ่งมี
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนที่ สะท๎อนอัตลักษณ์ผํานสถาปัตยกรรม ดนตรี นาฏศิลป์
หั ตถกรรม ประเพณี พิธีก รรม เกิ ดเป็ น วิถี ข๎าว ปลา นา น้ า สามารถเชื่อมร๎อย เป็ นเส๎ นทางการทํอ งเที่ ยวที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตน
3. แนวทางการดาเนินงานโครงการวิจัย เพื่อให๎เกิดการเชื่อมโยงและประสานผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาการทํองเที่ยว ๔ ชุมชน ใน ๓ ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ชุมชนที่อยูํในพื้นที่ ได๎แกํ บ๎านชีทวน บ๎านหัวดอน บ๎านทําศาลา อาเภอเขื่องใน
และบ๎านหนองบํอ ตาบลหนองบํอ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับที่ 2 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเป็นหนํวยงานในพื้นที่ซึ่งเป็นแหลํงรับการสนับสนุน
จากจังหวัดและหนํวยงานภายนอกอื่นๆ เพื่อนามาเชื่อมประสานกับชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ ให๎เห็นถึงความสาคัญ
ของการสื่อสารข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาของภาครัฐกับความต๎องการของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให๎เกิด
ความรํวมมือในการพัฒนา
ระดับที่ 3 จังหวัด สํวนราชการภายนอกพื้นที่ และภาคสํวนอื่นๆ ที่ต๎องการสนับสนุนให๎เกิด
การทํองเที่ยวใน 4 ชุมชน หากมีความเข๎าใจวิถีชีวิต ศักยภาพและความต๎องการของชุมชน จะสามารถสนับสนุนได๎
อยํางสอดคล๎องและเหมาะสมกับความต๎องการของชุมชน
4. งานวิจัยนี้ใช๎วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม
(Participatory Action Research: PAR) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และค๎นหาแนวทางในการสร๎างความรํวมมือเพื่อ
พัฒนาการทํองเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถีข๎าว ปลา นา น้า
5. ศึกษาในพื้นที่ 3 ตาบล 4 หมูํบ๎าน ได๎แกํ
1. บ๎านหัวดอน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
2. บ๎านชีทวนและบ๎านทําศาลา ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
3. บ๎านหนองบํอ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
6. จากการเก็บข๎อมูลศักยภาพ และวิถีชีวิตของชุมชน ที่สอดคล๎องกับการทํองเที่ยวเพื่อจัดทา
ปฏิทิน และเส๎นทางการทํองเที่ยววัฒนธรรมชาวนาใน ๔ พื้นที่ พบวําการทํองเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อ มโยงทั้งสี่พื้นที่
อาจจัดได๎ 2 ลักษณะคือ
1. การทํองเที่ยววิถีชาวนา ที่แสดงวิถีชีวิตชาวนาตามลักษณะเดํนของแตํละพื้นที่
- การผลิตข๎าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข๎าว ณ บ๎านหัวดอน
- การนาเสนอวัฒนธรรมชาวนาผํานกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี ณ บ๎านชีทวน
- วิถีชาวนาเมื่อหมดฤดูทานา ผํานวิถีชาวประมงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ณ บ๎านทําศาลา
- วิถีชาวนาเมื่อหมดฤดูทานา ผํานการทอผ๎าและการหาของปุา ณ บ๎านหนองบํอ
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2. การทํองเที่ยววิถีชาวนาที่แสดงลักษณะเฉพาะของชาวนาในแตํละพื้นที่ ที่แสดง
ลักษณะเฉพาะของชุมชนชาวนาในแตํละชุมชน
- บ๎านหัวดอน ชุมชนชาวนาที่ปลูกข๎าวหอมทุํง เพื่อการแปรรูป
- บ๎านชีทวน ชุมชนชาวนาที่ปลูกข๎าวไว๎กิน ผลิตน้าอ๎อยและเกลือสินเธาว์ เพื่อสํงออก
ขายนอกพื้นที่
- บ๎านทําศาลา ชุมชนชาวนาที่ผสานวิถีชีวิตการทานาและการประมง
- บ๎านหนองบํอ ชุมชนชาวนาที่ผสานวิถีชีวิตการทานา ทอผ๎า
แผนงานการดาเนินงาน

ผลการดาเนินการ

1.จัดประชุมทีมวิจยั เพื่อหาข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับการทํองเที่ยวและการพัฒนาการทํองเที่ยวของ
หนํวยงานภาครัฐในตาบลชีทวน พร๎อมทั้งศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข๎อง

ดาเนินการแล๎ว

2.ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์เบื้องต๎นถึงศักยภาพด๎านการทํองเที่ยว วัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวนา สินค๎า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของทั้ง 4 ชุมชน
3.พัฒนาข๎อเสนอโครงการวิจยั และนาเสนอตํอผู๎ทรงคุณวุฒิจาก สกว. เพื่อพิจารณาอนุมตั ิโครงการ

ดาเนินการแล๎ว

4.จัดเวทีชุมชนใน 4 พื้นที่ เพื่อประชุมชี้แจงโครงการวิจัย สร๎างความเข๎าใจ และหาอาสาสมัครใน 4
ชุมชนและจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในพื้นที่
5.จัดเวทีระดับจังหวัด เพื่อสร๎างความเข๎าใจรํวมกันและกาหนดทิศทางการพัฒนาการทํองเที่ยว
วัฒนธรรมชาวนากับหนํวยงานในพื้นที่และระดับจังหวัด

ดาเนินการแล๎ว

6.จัดประชุมทีมวิจยั ในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ จัดทาปฏิทิน และเส๎นทางการทํองเที่ยว
วัฒนธรรมชาวนา วิถีชีวิตของชุมชน ที่สอดคล๎องกับการทํองเที่ยว
7. จัดทาเครื่องมือในการสารวจความคิดเห็นของนักทํองเที่ยว โดยชุมชนมีสํวนรํวม
8.สารวจความคิดเห็นและความต๎องการของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวใน 4 ชุมชน โดยนักวิจัย
ชุมชน
9.วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข๎อมูลทีไ่ ด๎รับ
10.จัดเวทีคืนข๎อมูลศักยภาพของชุมชนด๎านการทํองเที่ยว ปฏิทินการทํองเที่ยว กาหนดเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวในแตํละชุมชน เพื่อทดลองการทํองเที่ยว

ดาเนินการแล๎ว

เข๎ารํวมการประชุมกับ
สํวนราชการในจังหวัด
ที่จัดรับฟังโครงการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่
ณ วัดศรีนวลสวําง
อารมณ์ เมื่อวันที่
10 มกราคม 2561
ดาเนินการแล๎ว
ดาเนินการภายใน
เดือนเมษายน
แผนงานในระยะ
ตํอไป
ดาเนินการแล๎ว
อยูํระหวํางดาเนินการ

11.ประชุมทีมวิจยั เพื่อกาหนดโครงสร๎างองค์กรชุมชนและแนวทางการบริหารจัดการการทํองเที่ยว
ของทั้ง 4 ชุมชน

ดาเนินการในเดือน
พฤษภาคม

12. ทดลองปฏิบัติการจัดการทํองเที่ยวตามปฏิทินการทํองเที่ยว เส๎นทางการทํองเที่ยว ตามรูปแบบ
ที่กาหนดรํวมกัน รวม 4 ครั้ง

ดาเนินการในเดือน
พฤษภาคม
ครั้งที่ ๑ บ๎านหนอง
บํอ วันที่ ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑
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13. สรุปบทเรียนจากการทดลองทํองเที่ยวและประเมินผลการจัดการทํองเที่ยวตามเส๎นทางการ
ทํองเที่ยว ทั้ง 4 ครั้ง และปรับปรุงเส๎นทาง/กิจกรรมการทํองเที่ยวตามผลการประเมิน

ภายในเดือนมิถุนายน

14. ทดลองปฏิบัติการจัดการทํองเที่ยวเชื่อมโยง ๔ ชุมชน ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน

แผนงานในระยะ
ตํอไป

15. สรุปบทเรียนจากการทดลองทํองเที่ยวและประเมินผลการจัดการทํองเที่ยวเชื่อมโยง ๔ ชุมชน
ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน และปรับปรุงเส๎นทาง/กิจกรรมการทํองเที่ยวตามผลการประเมิน

แผนงานในระยะ
ตํอไป

16. จัดประชุมนาเสนอผลการวิจยั ตํอชุมชนและหนํวยงานในระดับจังหวัด

แผนงานในระยะ
ตํอไป

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
นาเสนอผลการดาเนินงาน และแผนการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและการขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัดอุบลราชธานี (คสป.)
ของคณะทางานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด 7 คณะดังนี้
1.คณะทางานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (D2)

9

มติที่ประชุม เห็นชอบ
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2. คณะทางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3)
สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได๎สํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชน โดยการ
จัดกิจกรรม ดังนี้
2.1 อบรมเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนาชุมชนที่ต๎องการ
พัฒนาตัวเองให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวโดยชุมชนไปอบรมและศึกษาดูงาน ณ ชุมชนที่ประสบความสาเร็จ ทีซ่ ะซอม
โฮมสเตย์ บ๎านซะซอม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
2.2 ประชาสัมพันธ์เส๎นทางการทํองเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยนาคณะหัวหน๎าสํวนราชการ
ผู๎ประกอบการ ผู๎นาชุมชน ไปศึกษาดูงานและสารวจเส๎นทางกาทํองเที่ยวในเขตอาเภอเขื่องในซึ่งเส๎นทางที่ไปได๎แกํ
1. วัดบ๎านโนนใหญํ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกุลา
2. วัดปุาบ๎านโนน มีพระธาตุที่มีลักษณ์คล๎ายกับพระธาตุพนม
3. วัดทุํงศรีวิไล
4. กลุํมหัตถกรรมทาเครื่องประดับ
5. วัดปุาสีบัว สีมหินทรายเกําแกํ
6. สวนเมลํอน
7. บ๎านสร๎างถํอ
8. บ๎านทําวารี
9. ผลิตภัณฑ์ “ยางนา”

มติที่ประชุม เห็นชอบ

3. คณะทางานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (D5)

11

12

มติที่ประชุม เห็นชอบ
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4. คณะทางานด้านการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ (D6)
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี
1. ข๎อมูลแปลงใหญํ
จังหวัดอุบลราชธานี มีแปลงใหญํ ทั้งหมด จานวน 82 กลุํม แยกเป็นแปลงใหญํข๎าว จานวน 74
กลุํม แปลงใหญํมันสาปะหลัง 3 กลุํม แปลงใหญํพืชผัก,พริก 2 กลุํม แปลงใหญํไม๎ดอก 2 กลุํม และแปลงใหญํ
กระบือ 1 กลุํม ดาเนินการในพื้นที่ 18 อาเภอดังนี้
1.1 แยกปีที่ดาเนินการ
1. แปลงใหญํ ปี 2559 จานวน 9 กลุํม (ข๎าว )
2. แปลงใหญํ ปี 2560 จานวน 27 กลุํม(ข๎าว 22 กลุํม มันสาปะหลัง 3 กลุํม พืชผัก
1 กลุํม และกระบือ 1 กลุํม )
3. แปลงใหญํ ปี 2561 จานวน 46 กลุํม ( ข๎าว 43 กลุํม พริก 1 กลุํม และไม๎ดอก 2 กลุํม)
1.2 แยกแปลงใหญํตามชนิดพืช
1. แปลงใหญํข๎าว
จานวน 74 กลุํม
2. แปลงใหญํมันสาปะหลัง
จานวน 3
กลุํม
3. แปลงใหญํพืชผัก,พริก
จานวน 2
กลุํม
4. แปลงใหญํไม๎ดอก
จานวน 2
กลุํม
5. แปลงใหญํกระบือ
จานวน 1
กลุํม
2. การได๎รับจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
ในปีงบประมาณ 2561 ได๎รับจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานโครงการระบบสํงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญํ จากกรมสํงเสริมการเกษตร จานวน 6 อาเภอ/7 กลุํม และงบเบิกแทนกรมการข๎าว
จานวน 17 อาเภอ 74 กลุํม รวม 18 อาเภอ/82 กลุํม ดังนี้
2.1 งบจากกรมสํงเสริมการเกษตร ดาเนินการจานวน 6 อาเภอ/7 แปลง งบประมาณ 1,729,000 บาท ดังนี้
1. แปลงใหญํมันสาปะหลัง จานวน 3 อาเภอ/3กลุํม ได๎แกํ อาเภอน้ายืน,น้าขุํน และโขงเจียม
2. แปลงใหญํพืชผัก จานวน 1 อาเภอ/1 กลุํม ได๎แกํ อาเภอวารินชาราบ
3. แปลงใหญํไม๎ดอก จานวน 2 อาเภอ/ 2 กลุํม ได๎แกํ อาเภอวารินชาราบ และอาเภอสวํางวีระวงศ์
4. แปลงใหญํพริก จานวน 1 อาเภอ/1 กลุํม ได๎แกํ อาเภอสาโรง
2.2 งบเบิกแทนกรมการข๎าว ดาเนินการ จานวน 17 อาเภอ/74 กลุํมงบประมาณ 1,487,750 บาท
1. อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จานวน 2 กลุํม
2. อาเภอนาเยีย
จานวน 4 กลุํม
3. อาเภอเขื่องใน
จานวน 4 กลุํม
4. อาเภอมํวงสามสิบ
จานวน 6 กลุํม
5. อาเภอตระการพืชผล
จานวน 15 กลุํม
6. อาเภอวารินชาราบ
จานวน 2 กลุํม
7. อาเภอน้ายืน
จานวน 1 กลุํม
8. อาเภอโขงเจียม
จานวน 1 กลุํม
9. อาเภอกุดข๎าวปุูน
จานวน 6 กลุํม
10. อาเภอพิบูลมังสาหาร
จานวน 14 กลุํม
11. อาเภอโพธิ์ไทร
จานวน 4 กลุํม
12. อาเภอสาโรง
จานวน 6 กลุํม
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13. อาเภอสวํางวีระวงศ์
จานวน 1 กลุํม
14. อาเภอทุํงศรีอุดม
จานวน 1 กลุํม
15. อาเภอบุณฑริก
จานวน 1 กลุํม
16. อาเภอศรีเมืองใหมํ
จานวน 3 กลุํม
17. อาเภอเดชอุดม
จานวน 3 กลุํม
2.3 กิจกรรมที่ดาเนินการ
2.3.1. งบกรมสํงเสริมการเกษตร ดังนี้
1. การจัดเวทีวิเคราะห์แผน/แนวทางในการพัฒนากลุํม ดาเนินการ 1 ครั้ง
ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรกรจานวน 320 ราย กาหนดแนวทางในการพัฒนา 5 ด๎านดังนี้
1) การลดต๎นทุนการผลิต
2) การเพิ่มผลผลิต
3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเข๎าสูํมาตรฐาน GAP อินทรีย์
4) การตลาด
๕) การบริหารจัดการ
2. การถํายทอดความรู๎ จานวน 3 ครั้ง เกษตรกร จานวน 320 ราย ดาเนินการ
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น
1) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต,การตลาดการบริหารจัดการกลุํมดาเนินการ
1 ครั้ง เกษตรกร 320 ราย ดาเนินการแล๎ว
2) การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให๎เป็น Smart Farmer ดาเนินการ 1
ครั้ง เกษตรกร 320 ราย ดาเนินการแล๎ว สาหรับผลการประเมินเกษตรกรให๎เป็น Smart Farmer อยูํระหวํางการ
ประเมินและบันทึกผลในระบบThai smart.net.
3) การเชื่อมโยงเครือขํายการตลาดดาเนินการ 1 ครั้ง เกษตรกร 320 ราย
ดาเนินการแล๎ว
4) การจัดทาแปลงเรียนรู๎ ดาเนินการกลุํมละ 1 แปลงประเด็นการเรียนรู๎ดังนี้
- การใช๎สารชีวภัณฑ์ในการปูองกันกาจัดศัตรูพืช
- การใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน
- ระบบน้าและการให๎ปุ๋ยทางน้า
- การใช๎น้าหมักชีวภาพ/จุลินทรีย์สังเคราะห์ในการเพิ่มผลผลิต
4. การประชุมเชื่อมโยงการดาเนินงานของคณะกรรมการเครือขํายแปลงใหญํ
และศูนย์เรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร(ศพก.) ปี 2561 แผนดาเนินการ 6 ครั้ง ในเดือน มีค -กย
2561 ครั้งที่ 1 ดาเนินการแล๎ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ. ห๎องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ผู๎เข๎ารํวมประชุมฯ ประกอบด๎วย ประธานศพก, ประธานแปลงใหญํ หนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนการประชุมครั้ง 2 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศพก.อาเภอสวํางวีระวงศ์
2.3.2 งบเบิกแทนกรมการข๎าว ดังนี้
1. การจัดทาทะเบียนสมาชิกแปลงใหญํ และการจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานรายแปลง/
บุคคล ดาเนินการในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ดาเนินการบันทึกข๎อมูลในระบบbigfarm60 แล๎ว จานวน
3,813 ราย
2. การจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์แนวทาง/เปูาหมายในการพัฒนาแปลงใหญํ
ดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาเนินการแล๎ว จานวน 1 ครั้ง เกษตรกร จานวน 3,813 ราย
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3. จัดกระบวนการเรียนรู๎การผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชน จานวน 1 ครั้ง /74
กลุํมละ 20 คน รวม 1,480 คน แผนดาเนินการในเดือนเมษายน 2561
4. ผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชนสนับสนุน กลุํมนาแปลงใหญํ จานวน 74 กลุํม
ดาเนินการเดือน พฤษภาคม 2561
2.3.3 การได๎รับปัจจัยสนับสนุนจากหนํวยงาน
1. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวอุบลราชธานีสนับสนับแปลงใหญํข๎าว จานวน 74 กลุํม
1) เมล็ดพันธุ์ข๎าว จานวน 215 ตัน
2) เครื่องหยอดข๎าวจานวน 135 เครื่อง
3) เครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์จานวน 8 เครื่อง
2. สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี สนับสนุนแปลงใหญํข๎าว จานวน 74 กลุํม
1) การไถกลบตอซัง จัดทาแปลงสาธิต แปลงละ 10 ไรํ จานวน
74 กลุํม รวม 740 ไรํ
2) เมล็ดพันธุ์ปอเทือง ไรํละ 5 กิโลกรัม รวมจานวน3,700 กิโลกรัม
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5. คณะทางานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
5.1 การดาเนินงานคณะทางานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)
1. คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด หรือ คสป.
รับรองกลุํมเปูาหมายการดาเนินงาน ปี 2561 จานวน 72 กลุํม โดยมีกลุํมเปูาหมายครอบคลุมทั้ง 25 อาเภอซึ่ง
แบํงกลุํมเปูาหมายตามปีที่ดาเนินการ กลุํมเปูาหมายเดิม ปี 2560 จานวน 51 กลุํม และ กลุํมเปูาหมายเพิ่ม ปี
2561 จานวน 21 กลุํม แยกตามประเภทกลุํมเปูาหมาย 3 ด๎าน คือ ด๎านเกษตร 21 กลุํม ด๎านแปรรูป 37 กลุํม
และด๎านทํองเที่ยวชุมชน 14 กลุํม โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู๎วําราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธาน คสป.
มอบหมายให๎คณะทางานด๎านตําง ๆ ใช๎ข๎อมูลกลุํมเปูาหมายของคณะทางานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็น
พื้นที่ในการบูรณาการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
2. การดาเนินงานตามแผนธุรกิจ
2.1 ด๎านทํองเที่ยวโดยชุมชน
1) การขั บ เคลื่ อ นหมูํ บ๎ า นทํ อ งเที่ ย วขั ว น๎ อ ยต าบลชี ท วนจั ง หวั ด ฯ แตํ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาทํองเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมขัวน๎อยตาบลชีทวน มีอานาจหน๎าที่ พิจารณากาหนดกรอบ
แนวทางและยุทธศาสตร์เพื่อสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการทํองเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมขัวน๎อยตาบลชีทวน อาเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ให๎สอดคล๎องกับแนวทาง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2) ลงพื้นที่ประชุมค๎นหาศักยภาพและความต๎องการของชุมชน
3) น าเสนอความต๎องการของชุมชนฯ ตํอคณะอนุกรรมการพัฒ นาทํองเที่ยว
ชุมชนเชิงวัฒนธรรมขัวน๎อยตาบลชีทวน และมอบหมายหนํวยงานรับผิดชอบดาเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องในพื้นที่
4) คณะ E3 ติดตามสํงเสริมการดาเนินงานในระดับพื้นที่ดังนี้
- สํงเสริมการจัดถนนคนเดิน “ขัวน๎อย 100 ล๎าน” ดาเนินการทุกวันอาทิตย์
- ประสานภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องรํวมมือจากหนํวยงาน สํงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมถนนคนเดิน “ขัวน๎อย 100 ล๎าน” ทุกวันอาทิตย์
5)รวบรวมผลการดาเนินงานและนาเสนอผลการดาเนินงานตํอ คสป. พิจารณา
ให๎การสนับสนุนการดาเนินงาน
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2.2 ด๎านเกษตร
บริ ษัทประชารัฐ ฯ สํ งเสริมการสร๎าง “เครือขํายเกษตรอินทรีย์ จังหวัด (PGS
Organic Ubonratchathani)”สร๎างมาตรฐาน PGS Organic Ubonโดยมีกลุํมเปูาหมายรํวมโครงการ จานวน
4 กลุํ ม วางแผนการตลาดเชื่ อมโยงกั บโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภั ย โครงการตลาดประชารั ฐ และเจาะ
กลุํมเปูาหมายผู๎บริโภคอาหารปลอดภัย
2.3 ด๎านแปรรูป
สํ ง เสริ ม สนับ สนุ น กลุํ มเปู า หมายเพื่ อ ให๎ เ กิด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ชุ ม ชนโดย
การบู ร ณาการแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมกั บ หนํ ว ยงาน ดั ง นี้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด เป็นต๎น
3. บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนกลุํมเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐดังนี้
3.1 โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ค ร บ ว ง จ ร ( ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จานวน 3 ชุมชน ประกอบด๎วย
1) บ๎านปากกะหลาง อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
2) บ๎านลาดเจริญ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
3) บ๎านทําล๎ง อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
3.2 การสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2561
โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนท๎องถิ่นในการจัดการการทํองเที่ยวชุมชนตามแนวประชารัฐ เพื่อสร๎างความมั่นคงของ
เศรษฐกิจฐานรากสูํการเพิ่มรายได๎จากการทํองเที่ยวและการบริการอยํางยั่งยืน ดาเนินการ จานวน 6 หมูํบ๎าน/ชุมชน ดังนี้
1) บ๎านชีทวน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2) บ๎านปะอาว อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3) บ๎านซะซอม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
4) บ๎านหนองเอาะ-หนองสิม อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
5) บ๎านลาดเจริญ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6) บ๎านปากกะหลาง อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
3.3 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สนับสนุนให๎มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดาเนินการโครงการวิจัย เรื่อง “การทํองเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถีข๎าวปลานาน้า จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่
ดาเนินการ 4หมูํบ๎าน/ชุมชนรายละเอียดตามวาระเพื่อทราบข๎อ 3.2
3.4 สนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ปี 2561 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี) กลุํมเปูาหมาย 19 กลุํม วงเงิน 41,957,000 บาท แยก
เป็น ด๎านเกษตร 3 กลุํม งบประมาณ 9,150,000 บาท ด๎านแปรรูป 8 กลุํม งบประมาณ 20,692,000 บาท
และด๎านทํองเที่ยวโดยชุมชน 8 กลุํม งบประมาณ 12,115,000 บาท
4. ผลการดาเนินงาน
4.1 รายได๎ของกลุํมเปูาหมายจากการประเมิน รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 60– เดือน
มีนาคม 2561) กลุํมมีรายได๎เพิ่มขึ้นจานวน66กลุํมรวมเป็นเงิน 17,344,000 บาท แยกรายละเอียดตามประเภท
ด๎านเกษตร จานวน 20 กลุํม รายได๎เพิ่มขึ้น จานวน 942,000 บาท ด๎านแปรรูป จานวน 34 กลุํม รายได๎เพิ่มขึ้น
จานวน 8,874,000บาท และด๎านทํองเที่ยวโดยชุมชน จานวน 12 กลุํม รายได๎เพิ่มขึ้น จานวน 7,528,000 บาท
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4.2 รายได๎ของกลุํมเปูาหมายในเดือนเมษายน 2561กลุํมมีรายได๎เพิ่มขึ้นจานวน 66 กลุํม
รวมเป็นเงิน 5,402,200 บาท แยกรายละเอียดตามประเภท ด๎านเกษตร จานวน 20กลุํม รายได๎เพิ่มขึ้น จานวน
1,670,700 บาท ด๎านแปรรูป จานวน 34กลุํม รายได๎เพิ่มขึ้น จานวน 1,153,000บาท และด๎านทํองเที่ยวโดย
ชุมชน จานวน 12กลุํม รายได๎เพิ่มขึ้น จานวน2,578,500 บาท
5.2 ผลการดาเนินงาน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) จากัด
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) จากัด ได๎มีมติที่ประชุมเลือกกรรมการ
บริหารงานชุดใหมํ ตามมติที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์
จังหวัดอุบลราชธานี
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มติที่ประชุม รับทราบ
6. คณะทางานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2)
รอง ผอ. วิทยาลัยอาชีวะศึกษา นาเสนอ ยกระดับวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนทวิภาคี สาขาวิชา
การโรงแรมรํวมสํงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโรงแรม เริ่มตั้งแตํปี 2558 เป็นต๎นมา ในปี 2560 ได๎สํง
นักศึกษาฝึกงานไปฝึกงานที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล จานวน 11 คน หลังจากจบการฝึกประสบการณ์ได๎รับ
การคัดเลือกเข๎าทางานกับโรงแรม ตํอจานวน 7 คน ไมํประสงค์จะทางานตํอ จานวน 4 คน
ปี 2561 นักศึกษาเข๎ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 12 คน ซึ่งเริ่มฝึกงานในวันที่ 15
พฤษภาคม 2561 เป็นต๎นไป ระหวํางการฝึกประสบการณ์ทางโรงแรมได๎ให๎คําตอบแทนและสวัสดิการตําง ๆ พร๎อม
กับสามารถเข๎ารับการอบรมเชํนเดียวกับพนักงานประจา ของโรงแรม
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ในสํวนของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํงนักศึกษาเข๎าทดสอบฝีมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
จานวน 255 คน ซึ่งผํานการทดสอบทั้งหมด ประกอบไปด๎วย แผนกวิชาเครื่องกล จานวน 60 คน และแผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 195 คน
ประธานที่ประชุม สรุปและมอบขอตัวเลขการสร๎างวิชาชีพและเสริมแรงชุมชนเข๎มแข็งเสริมให๎ E3
ด๎วยและให๎สํงตัวเลขผลความก๎าวหน๎าของฝุาย E2 ให๎ฝุายเลขาฯ คสป. ภายใน 3 วัน
มติที่ประชุม รับทราบ
7. คณะทางานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (E5)
ผู๎แทน E5 จะรวบรวมข๎อมูลรายงานความก๎าวหน๎าเสนอที่ประชุมในคราวตํอไป
ประธานที่ประชุม ให๎ประสานหนํวยงานทางการศึกษาที่มีอยูํในจังหวัดอุบลราชธานีนาข๎อมูล
รวบรวมรายงานที่ประชุมในคราวตํอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ดร. จาลอง พรมสวัสดิ์ ได๎เสนอที่ประชุมในการกาหนดเปูาหมายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ กาหนด
ตัวชี้วัดให๎ชัดเจนตรงกันเป็นไรํ เสนอแนวทางเกษตรอินทรีย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12
เปูาหมายพื้นที่ 5 ล๎านไรํ จะทาอยํางไร ต๎องแตํงตั้งคณะอนุ กรรมการระดับอาเภอ สารวจเกษตรอิน ทรีย์แตํละปี
มีเทําไหรํ กาหนดปีตํอไปเพิ่มกี่ %
ประธานที่ประชุม สรุปให๎ออกแบบการรายงานในแผํนเดียวรายงานความก๎าวหน๎าที่คราวตํอไป
ปิดประชุม เวลา 13.00 น.
ลงชื่อ จริญญา บุญธรรม ผู๎บันทึกการประชุม
( นางจริญญา บุญธรรม )
ลงชื่อ อดุลย์ ดีอ๎อม
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
( นายอดุลย์ ดีอ๎อม )

