รายงานการประชุม โครงการ “อบรมส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นำไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ครั้งที่ 1/256๓
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ เวลา 09.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
-----------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
1
2
3
๔
๕
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นางสุภา บุทธยักษ์
นางสาวนุชนาถ มรุธาวานิช
นางนฤมล โพธิ์ทองนาค
นายชาตรี เกิดโถ
นางสาวณัฐธนะนัน ฐินชนะพรรณ
นางพิสมัย จันทรอัมพร
นายสุรินทร์ ภัสสรพิสุทธิกุล
นายสิงห์ โชคธนกุลทรัพย์
นางสาวทัศนี มลคล้ำ
นางรัชดา เกิดโถ
นายสุรศักดิ์ ระพาเพท

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม

รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ประธานกลุ่มปลูกผักนครปฐม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสร้าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ภาคประชาชน
ภาคประชาชน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา 09.๓0 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม ได้กล่าวเปิดรายงานการประชุม โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสุภา บุทธยักษ์

เรื่องที่ 1 แจ้งเรื่องการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามผลการ
ดำเนิ น งานโครงการอบรมส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบอิ น ทรี ย์ ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงนำไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ตาม
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอพียงนำไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
เรื่องที่ 3 แนวทางการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรแบบ
อินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนำไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระ....

-2ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพือ่ พิจารณา

นางสุภา บุทธยักษ์

เรื่องที่ 1 การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
นำไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ขอมติในที่ประชุม เสนอรายชื่อค่ะ

นางพิสมัย จันทรอัมพร ขอเสนอรายชื่อ ดังต่อไปนี้ เป็นชุดคณะกรรมการค่ะ
๑. นางสุภา บุทธยักษ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม
๒. นางสาวนุชนาถ มรุธาวานิช รองปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม
กรรมการ
๓. นางนฤมล โพธิ์ทองนาค
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ
๔. นายชาตรี เกิดโถ
ประธานกลุ่มปลูกผักนครปฐม
กรรมการ
๕. นางสาวณัฐธนะนัน ฐินชนะพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสร้าง กรรมการ
๖. นางพิสมัย จันทรอัมพร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
กรรมการ
๗. นายสุรินทร์ ภัสสรพิสุทธิกลุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
กรรมการ
๘. นายสิงห์ โชคธนกุลทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
กรรมการ
๙. นางรัชดา เกิดโถ
ภาคประชาชน
กรรมการ
๑๐. นางสาวทัศนี มลคล้ำ
ภาคประชาชน
กรรมการ
๑๑. นายสุรศักดิ์ ระพาเพท
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เลขานุการ
นางสุภา บุทธยักษ์

ขอความเห็นท่านอื่นค่ะ

นายสิงห์ โชคธนกุลทรัพย์ เสนอ นางสุภา บุทธยักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
เมืองนครปฐม เป็นประธาน ครับ
นายสุรินทร์ ภัสสรพิสุทธิกุล เสนอ นางสุภา บุทธยักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
เมืองนครปฐม เป็นประธาน ครับ
นางสุภา บุทธยักษ์
มติที่ประชุม

ขอมติที่ประชุม ด้วยการยกมือเห็นด้วยค่ะ
มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ ในการขอเสนอรายชื่อ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานและ
ติดตามผลการดำเนิน งานโครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนำไทยก้าวไกลสู่อาเซียน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

/1. นางสุภา...

-3๑. นางสุภา บุทธยักษ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม
๒. นางสาวนุชนาถ มรุธาวานิช รองปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม
กรรมการ
๓. นางนฤมล โพธิ์ทองนาค หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ
๔. นายชาตรี เกิดโถ
ประธานกลุม่ ปลูกผักนครปฐม
กรรมการ
๕. นางสาวณัฐธนะนัน ฐินชนะพรรณ ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านนาสร้าง กรรมการ
๖. นางพิสมัย จันทรอัมพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
กรรมการ
๗. นายสุรินทร์ ภัสสรพิสุทธิกุล ผู้ใหญ่บา้ น หมูท่ ี่ ๓
กรรมการ
๘. นายสิงห์ โชคธนกุลทรัพย์ ผู้ใหญ่บา้ น หมู่ที่ 6
กรรมการ
๙. นางรัชดา เกิดโถ
ภาคประชาชน
กรรมการ
๑๐. นางสาวทัศนี มลคล้ำ
ภาคประชาชน
กรรมการ
๑๑. นายสุรศักดิ์ ระพาเพท
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เลขานุการ
นางสุภา บุทธยักษ์

เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ตาม
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอพียงนำไทยก้าวไกลสู่อาเซียน เราจะจัดโครงการในวันที่
19 สิงหาคม 2563 มีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมค่ะ ถ้าไม่มี ขอมติที่
ประชุม ด้วยการยกมือเห็นด้วยค่ะ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยให้มีการจัดโครงการในวันที่ 19 สิงหาคม 2563

นางสุภา บุทธยักษ์

เรื่องที่ 3 แนวทางการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรแบบ
อินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนำไทยก้า วไกลสู่อาเซียน ขอความ
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ

นายชาตรี เกิดโถ

ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการฯ

นางสาวณัฐธนะนัน ฐินชนะพรรณ ขอเสริมจากคุณชาตรี เกิดโถ ค่ะ หลังจากมีการประเมินความพึงพอใจแล้วควร
มีการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง และหารือ แนวทางต่อยอดแนวคิดตาม
โครงการฯเพื่อให้ นำไปใช้ได้จริง รวมถึง ทำให้โครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบของ
จังหวัดนครปฐมต่อไป
นางสาวทัศนี มลคล้ำ

เราต้องการให้ตำบลนครปฐม เป็นชุ มชนต้นแบบด้านการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งเมื่อ
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะมีผู้รับผิดชอบต่อหรือไม่ อย่างไร

/นายสุรนิ ทร์...

-4นายสุรินทร์ ภัสสรพิสุทธิกุล ในการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนิน งานโครงการฯ
ข้างต้น ให้ดำรงอยู่ต่อไปจนกว่าจะยกเลิกโครงการหรือหยุดการดำเนินการโครงการ
และจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง แล้วแต่กรณี
นายสุรศักดิ์ ระพาเพท

ผมจะเป็นผู้ประสานงานต่อหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วครับ เพื่อให้ตำบลนครปฐม
เป็นโครงการต้นแบบด้านการส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ต่อไป

นางสุภา บุทธยักษ์

สรุปแนวทางการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ดังนี้
1. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ เพื่อรับฟังปัญหา
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ
2. มีการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง และหารือแนวทางต่อยอดแนวคิดตาม
โครงการฯเพื่อให้นำไปใช้ได้จริง รวมถึงทำให้โครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบของ
จังหวัดนครปฐมต่อไป
3. ให้คณะกรรมการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนิน งานโครงการฯ ยังคงมี
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะยกเลิกโครงการหรือ หยุดการดำเนินการโครงการ และจัด
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง แล้วแต่กรณี โดยมีนายสุรศักดิ์ ระพาเพท เป็นผู้
ประสานงาน
ขอมติที่ประชุม ด้วยการยกมือเห็นด้วยค่ะ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยมีแนวทางการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
ดังนี้
1. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ เพื่อรับฟังปัญหา
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ
2. มีการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง และหารือแนวทางต่อยอดแนวคิดตาม
โครงการฯเพื่อให้นำไปใช้ได้จริง รวมถึงทำให้โครงการนีเ้ ป็นโครงการต้นแบบของ
จังหวัดนครปฐมต่อไป
3. ให้คณะกรรมการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนิน งานโครงการฯ ยังคงมี
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะยกเลิกโครงการหรือ หยุดการดำเนินการโครงการ และจัด
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง แล้วแต่กรณี โดยมีนายสุรศักดิ์ ระพาเพท เป็นผู้
ประสานงาน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
/เลิกประชุม...
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นายสุรศักดิ์ ระพาเพท
(นายสุรศักดิ์ ระพาเพท)
ผู้จดรายงานการประชุม
นางนฤมล โพธิ์ทองนาค
(นางนฤมล โพธิ์ทองนาค)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

