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ระเบียบวาระการประชุม
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำเดือนเมษายน 2563
วันที่ 30 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
และผ่านโปรแกรม/Application Zoom Cloud Meeting
..........................................................
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
1. นายประมวล
วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา
ประธาน
2. นางสาวศริญญา
ใจเย็น
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3. นายก้องเกียรติ
รองรัตนพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4. นางจรัสศรี
รัตนบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
5. นางวันดี
หนูน้อย
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
6. นายประสาน
ไชยสมบัติ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
7. นางจุติกานต์
ดำส่งแสง (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
8. นางสาวกุลกนก
มีปิติสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
9. นางพูลศรี
นังเกิด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
10. นางสาวกัญญาณัฐ พรหมรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
11. นางปิยนันท์
รักษาแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
12. นางสาวณัฏฐ์พร ขุนวัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
13. นางสาวพิไลพร
พรหมสงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี
14. นางสาวเสาวพรรณ ศรีรักษ์
พนักงานบันทึกข้อมูล
15. นางสาวสุนันท์
ทรายทอง พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ
16. นางสาวภัทราภรณ์ แก้วบัว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
17. นางสาวสุณิสา
กลั่นทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
18. นางสาวอรวรรณ จางวางสาย นักจัดการงานทั่วไป
19. นางสาวดาราวรรณ นะแหละ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรม/Application Zoom Cloud Meeting
20. นางสาวอนงค์
21. นายวัชรากร
22. นางอังคณา
23. นางสาวธตวรรณ
24. นางสาวขนิษฐา
25. นายจารุวัฒน์

ตุ้นรัตน์
สารพรม
โชติพันธ์
สิตะปิยะ
หอมหวล
กองเงิน

พัฒนาการอำเภอเมืองพังงา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.พัฒนาการอำเภอตะกั่วทุ่ง
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26. นางสาวธนัชชา
เพ็ชรเล็ก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
27. นายคีตา
เพ็ชร์ภักดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
28. นายวีระ
เพ็ญจำรัส พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า
29. นางพนิดา
คงเสน
พัฒนาการอำเภอทับปุด
30. นางสาววันวิสาข์
นาคสง่า นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
31. นายกิตติพงษ์
มากแก้ว อาสาพัฒนาชุมชน
32. นายอนุวัฒน์
อโนทัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
33. นายสนชัย
ทองเชิญ พัฒนาการอำเภอคุระบุรี
34. นางสาวอนินทิตา
ศุภวัฒนกิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
35. นางพรศรี
พุ่มพัว
พัฒนาการอำเภอกะปง
36. นางสาวศรัณยา
นครจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
37. นางสาวนวลอนงค์ กังวาลโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
38. นางกรุณา
คงด้วง
พัฒนาการอำเภอเกาะยาว
39. นายประพัฒน์
บุญสัมพันธ์กิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
40. นางดวงธมล
สวัสดี
พัฒนาการอำเภอท้ายเหมือง
41. นายชลที
อนุพงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
42. นางสาวจุรีรัตน์
ไชยต้นเทือก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เรื่องก่อนวาระการประชุม
1. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(ฝ่ายอำนวยการ)
"...ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่ง ใด ๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อม
เราต้องฝืน ต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่าง ที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่น
ที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็ นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริง ๆ
ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้ มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้พื้นคืนดีข ึ้นได้
เป็นลำดับ..."
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุม ยุวพุทธิก
สมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=fhUlhh4tl94&list=PLF8B207F3C27079E5
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2. วีดีทัศน์สรุปงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำเดือนเมษายน 2563
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องจากที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ และนายอำเภอ
แนวทางการยกเลิกการปิดสถานที่เสี่ยง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดพังงาพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2 ราย ประวัติสัมผัสญาติมาจากจังหวัดกระบี่รายสุดท้าย
และปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อ (ข้อมูล ณ 22 เมษายน 2563) จัดอยู่กลุ่มที่หนึ่ง คือ ไม่พบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน
ล่าสุด หรือพบผู้ป่วยนำเข้าแต่ไม่มีการแพร่เชื้อในพื้นที่สามารถเปลี่ยนผ่านจากมาตรการ "กึ่งล๊อคดาวน์" เข้าสู่
มาตรการ "สร้างเสถียรภาพ" เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและผ่อนคลายความตึงเครียดในสังคมสามารถใช้
แนวทางผ่อนปรนมาตรการ กึ่งล็อกดาวน์ในต้นเดือนพฤษภาคม
กิจการ/สถานประกอบการ ที่ได้รับการผ่อนปรนมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ จังหวัดพังงา
- สนามกีฬา สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สวนน้ำ
- การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
- ศูนย์พระเครื่อง สถานที่จัดแสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม
- วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา อนุสรณ์สถานสีนามิ เรือ ต.813
- การประกอบกิจการให้บริการอาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
- การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือ เจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
- ห้างสรรพสินค้า
- สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา
- สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท
- ร้านอาหารทุกประเภท
- ร้านตัดผม
- กิจกรรมที่ต้องจัดตามประเพณี เช่น งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานศพ การจัด
- กิจกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน กิจกรมที่เกี่ยวกับลัทธิและความเชื่อส่วนบุคคล
กิจการ/สถานประกอบการ ที่ยังคงมาตรการกึ่งล็อกดาวน จังหวัดพังงา
- ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือร้นอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- สถานที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ
- สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
- สถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร คาราโอเกะ
- สถานประกอบกิจการ ฟิตเนส โรงยิมเนเซี่ยม สระว่ายน้ำ
- สนามมวย สนามแข่งนก โบว์ลิ่ง สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ปลากัด โต๊ะสนุกเกอร์
- การเล่นสะบ้าขุด ร้นเกมส์ และ ร้านอินเตอร์เน็ต
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มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
1. ยังคงมาตรการ SCAN, SEAL& CLEAN อย่างเข้มข้น
2. งดการชุมนุม หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูง
3. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคจะต้องกักตนเอง
เพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน
4. ยังคงปิดสถานที่ในอำเภอเกาะยาว และพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา จนกว่าจังหวัดข้างเคียง
สามารถควบคุ ม การระบาดได้ เช่ น จั ง หวั ด กระบี ่ จั ง หวั ด ภูเ ก็ต แต่ ใ ห้ ย กเลิ กมาตรการ การปิ ด ร้ านค้ า
ทุกประเภท ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ ตั้งแต่ เวลา 20.00 - 05.00 น.
5. ต้องมี New Normal เช่น การใส่หน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุ มชน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สำหรับไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
ตามที ่ กรมการพั ฒนาชุ มชน ได้ จ ั ดสรรงบประมาณเพื ่ อ ดำเนิ นกิ จกรรมตามยุ ท ธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน สำหรับไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2562 –
มีนาคม 2563) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 21 กิจกรรม งบประมาณ 3,768,300 บาท
• ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 17 กิจกรรม
• ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด งบประมาณ 140,000 บาท
– กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด งบประมาณ 656,000 บาท
– กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3. ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด งบประมาณ 8,000 บาท
- ฝ่ายอำนวยการ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม
งบประมาณ 321,000 บาท - อ.ตะกั่วทุ่ง/อ.คุระบุรี/อ.เมืองพังงา
ปัญหาอุปสรรค : ไม่สามารถบันทึกในระบบ BPM ได้เนื่องจากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ฝ่ายอำนวยการ
1) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563) (เอกสารแนบ 1)
ประธานแจ้ง ว่า เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ การดำเนินโครงการต้องปฏิ บ ั ติ
ตามไตรมาส การเบิกจ่ายการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามไตรมาส ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ต้องมีเหตุผลประกอบ
ชัดเจน เนื่องจากจังหวัดพังงามีพัฒนากรที่มาบรรจุใหม่หลายอัตรา อาจจะทำให้การดำเนินการมีข้อ จำกั ด
ซึ่งจังหวัดมีแนวทางจัดการโดยการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพัฒนากรใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
2) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 543/2563 จำนวน 200 ราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27
เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้รายงานตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุ มชน
จังหวัดพังงา จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นางสาวฉัตรกมล หมั่นเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอเมืองพังงา
2) นายอนุวัฒน์ นิ่มมา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุ มชน
อำเภอเกาะยาว
มติที่ประชุม รับทราบ
3) การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ
กรมการพั ฒนาชุ มชน ได้ ม ี คำสั ่ ง แต่ งตั ้ ง (ย้ าย) ข้ าราชการ ตามคำสั ่ งกรมการพั ฒนาชุ มชน
ที่ 540/2563 โดยให้รายงานตัวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
จำนวน 1 ราย คือ นางสาวภัทราภรณ์ แก้วบัว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ไปตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุง
มติที่ประชุม รับทราบ
4) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
กรมการพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการเสริมสร้ างสมรรถนะบุ คลากรบรรจุ ใหม่ เพื่อการพั ฒนา
และจัดการวางระบบการบริหารงานบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน โดยพัฒนาและต่อยอดแนวทางการสอนงาน
และการทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม
ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ "อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน" ให้ความช่วยเหลือ กำกับดูแลเป็นที่ปรึ กษา
ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต รวมถึงเพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดีมีความผูกพันต่อองค์ กร
สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กรผู้บังคับปัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.2 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
1) โครงการสร้ างความมั ่ นคงด้ านอาชี พและรายได้ ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ตามที ่ จ ั ง หวั ด ได้ แ จ้ ง ดำเนิ น งานโครงการสร้ า งความมั ่ น คงด้ า นอาชี พ และรายได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ 4 อำเภอ 10 หมู่บ้าน (อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ตะกั่วป่า อ.เมืองพังงา
อ.ท้ า ยเหมื อ ง) ซ ึ ่ ง ได้ ด ำเนิ น ก าร ในไตรม าส 1 – 2 แล้ ว จำน ว น 4 อ ำเภอ 5 หมู ่ บ ้ า น
สำหรับไตรมาส 3 มีหมู่บ้านเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ จำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้
1. อำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน 4 หมู่บ้าน
2. อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 1 หมู่บ้าน
ขอให้อำเภอศึกษาแนวการการดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3 – 4) ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจาย
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานดังกล่าว (เอกสารแนบ 2)
มติที่ประชุม รับทราบ
2) แผนปฏิบัติการบันทึกวีดีโอครัวเรือนต้นแบบโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ต้า นภัย
โควิด-19#สุขจัง @พังงาภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ตามที่จังหวัดพังงาได้ดำเนินโครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ต้านภัยโควิด 19# สุขจัง
@ พังงา ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยให้อำเภอกำหนด
พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ และรายงานพื้นที่เป้าหมายและครัวเรือนต้นแบบให้จังหวัด นั้น
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดได้กำหนดแผนปฏิบัติการลงพื้นที่
เพื ่ อ บั น ทึ ก ภาพครั ว เรื อ นต้ น แบบสำหรั บ จั ด ทำคลิ ป วี ด ิ โ อ ระหว่ า งวั น ที ่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
จึ ง ขอให้ อ ำเภอได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มและทำความเข้ า ใจกั บ ครั ว เรื อ นต้ น แบบที ่ จ ะมี ก ารบั น ทึ ก ภาพ
เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด (เอกสารแนบ 3) ในการบันทึกภาพตามประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้
• แนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการปลูกผักสวนครัว (จุดเริ่มต้นของการปลูกผัก)
• ผักที่ปลูกมีอะไรบ้าน มีเทคนิควิธีการดูแลอย่างไร
• สิ่งที่อยากบอก (เป็นการพูดคุยเชิญชวนมาร่วมกันปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
1) การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ 3 -4)
ตามที่ กรมการพั ฒนาชุ มชน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่ อดำเนิ นกิ จกรรมตามยุ ท ธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
มีแผนการปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ไตรมาสที่ 3 – 4) จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 1,677,600 บาท (รายละเอียดแนบ 4)
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ปัญหาอุปสรรค : กรมการพัฒนาชุมชนปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
2) เรื่อง การดำเนินโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ต้านภัยโควิด – 19 #สุขจัง @พังงา ภายใต้
แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (เอกสารแนบ 5)
3.1 พื้นที่เป้าหมาย (ต้นแบบ)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ ได้รายงานพื้นที่เป้าหมาย (ต้นแบบ)
ตามแบบรายงานที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้ (รายละเอียดแนบ)
1. ระดับอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง
- ดำเนินการ ณ บ้านพักนายอำเภอ
จำนวน 7 แห่ง
- ดำเนินการ ณ บ้านพักพัฒนาการอำเภอ (ตะกั่วป่า)
จำนวน 1 แห่ง
2. ระดับตำบล จำนวน 8 อำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง
- ดำเนินการ ณ บ้านกำนัน
จำนวน 5 แห่ง
- ดำเนินการ ณ อบต.
จำนวน 1 แห่ง
- ดำเนินนการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบล
จำนวน 2 แห่ง
3. ระดับหมู่บ้าน (อำเภอละ 1 หมู่บ้าน)
จำนวน 8 หมู่บ้าน
4. ระดับครัวเรือน (อำเภอละ 3 ครัวเรือน)
จำนวน 24 ครัวเรือน
3.2 แบบรายงาน
1. แบบจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ระดับเจ้าหน้าที่ พช. และพนักงานปฏิบัติการประชารั ฐ/
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บ.ประชารัฐ (รายงานครั้งเดียว) จำนวน 52 คน ดำเนินการครบ 100%
2. แบบ 1,2 จนท.พช. (กิจกรรม จะพัฒนาใครเข้า ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน) เป้าหมาย
52 คน (รายสัปดาห์/รายเดือน) จำนวน 52 คน
- ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เม.ย. 63 รายงานครบ 100%
- ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เม.ย. 63 (ขาด อ.เกาะยาว)
- ครั้งที่ 3 วันที่ 20 พ.ค 63
- ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มิ.ย. 63
3. แบบ 3,4 ผู้นำ (กิจกรรม ผู้นำ ต้องทำก่อน)
- ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พ.ค 63
- ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พ.ค. 63
- ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มิ.ย. 63
4. แบบ 5 ครัวเรือน (กิจกรรม ปลูกผักทุกครัวเรือน)
- เก็บไว้ที่อำเภอเพื่อรอรับการตรวจสอบ
5. แบบ 6 ครัวเรือน
- เก็บไว้ที่อำเภอเพื่อรอรับการตรวจสอบ
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6. แบบ 7 ครัวเรือน (แบบรายงานความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน)
- เป้าหมายหมู่บ้านละ 1 ครัวเรือน
- รายงานทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563
7. แบบ 1,2 (สำนักเลขานุการกรมฯ)
- รายงานทุกวัน ภายในเวลา 12.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
1) โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โรโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
สถานบริการต่าง ๆ ปิดบริการ ส่งผลให้ลูกจ้างแรงงานจำนวนมากต้องเผชิญสถานการณ์ว่างงาน หากสถานการณ์
ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปจะนำไปสู่ภาวการณ์ขาดแคลนอาหารขึ้นได้ เพื่อป้องกันการป้องกันปัญหาภาวะขาดแคลน
อาหารจึง ทำโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี และอาสาสมั ค รผู ้ ป ระสานงานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี โดยมี ข ั ้ น ตอนและแนวทาง
การดำเนินการ
1. รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการฯ
2. ผู้นำสตรี ปลูกผักปลอดภัย ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักในครัวเรือน
รอบที่ 1 (1 : 5) รอบ 2 (1:5:25) รอบ 3 (1:5:125) รอบ 4 (1:5:625) ต้องไม่น้อยกว่า 70 %
ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฐานข้อมูลสมาชิกพังงา 42,371 คน เป้าหมาย
29,660 คน)
3. จัดตั้ง “กองทุนสตรี กองทุนเมล็ดพันธุ์”
4. ตลาด “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” (แจก แลก ขาย)
5. เชิดชูเกียรติ ต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว
- ต้นแบบของ ครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลูกผัก
- ต้นแบบของ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ต้นแบบ
ด้านการปลูกผัก
- คลิปวีดีโอ การปลูกผักสวนครัวต้นแบบ
ประธานขอให้บันทึกเป็นภาพให้ชัดเจนทุกขั้นตอน ให้เร่งดำเนินการเรื่องเอกสารหลักฐาน
มติที่ประชุม รับทราบ
2) สรุปผลการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งบประเภทเงินอุดหนุน
จำนวน 770,400 บาท
- งบประเภทเงินหมุนเวียน
จำนวน 16,000,000 บาท
- งบบริหาร
จำนวน 876,253.67 บาท
ตามรายละเอียดแนบท้าย ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 (เอกสารแนบ 6)
มติที่ประชุม รับทราบ
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3) คลังอาหารตำบล ครัวชุมชน/หมู่บ้าน
แนวทางประกอบการดำเนิ นงานโครงการสร้ า งความมั ่ นคงทางอาหาร ภายใต้ แ ผนปฏิ บ ั ต ิการ
หนึ่งตำบลหนึ่งศูนย์จัดการภัยพิบัติและอุบัติภัย (เอกสารแนบ 7)
มติที่ประชุม รับทราบ
4) รายได้จากการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนให้จังหวัดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนา
เด็กชนบทฯ จังหวัด และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท นั้น
จังหวัดพังงาได้รวบรวมเงินสมทบทุน พัฒนาเด็กชนบทฯ จัง หวัด พังงา จำนวน 30,000 บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน) และได้โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ส่วนกลาง บัญชีเลขที่ 9550028569
ธนาคารกรุง ไทย สาขาศูนย์ร าชการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 15,000 บาท (หนึ่ง หมื่นห้ าพันบาทถ้ ว น)
เรียบร้อยแล้ว
ที่
ชื่อผู้บริจาค/หน่วยงาน
จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
730
2 อำเภอเมืองพังงา
2,300
3 อำเภอตะกั่วทุ่ง
2,300
4

อำเภอตะกั่วป่า

4,000

5

อำเภอท้ายเหมือง

4,000

6

อำเภอกะปง

3,500

7

อำเภอเกาะยาว

3,200

8

อำเภอทับปุด

6,850

9

อำเภอคุระบุรี

3,120

รวมทั้งสิ้น

30,000

มติที่ประชุม รับทราบ
5) การประกวดผ้า โครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการโครงประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้
ในแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นของไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
1. ลวดลายมีความชัดเจน สม่ำเสมอ
40 คะแนน
2. ความสม่ำเสมอของสีและเนื้อผ้า
30 คะแนน
3. ความเรียบร้อยของผืนผ้า
30 คะแนน
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าประกวดผ้า
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพังงา ผ้าที่ส่ง เข้า
ประกวดต้องเป็นผ้าไทยที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
ประเภทของผ้าที่ส่งเข้าประกวด
1. ผ้าเอกลักษณ์ หมายถึง ผ้าที่จัง หวัดได้ประกาศเป็นผ้าประจำจัง หวัด เช่น ผ้ากาบบัว
อุบลราชธานี
2. ผ้าที่จดทะเบียน GI หมายถึง ผ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งชี้บ่งทางภูมิศาสตร์ เช่น ผ้าไหม
แพรวากาฬสินธุ์
3. ผ้าชาติพันธ์ หมายถึงผ้าที่ผลิตโดยชนเผ่า เช่น ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ม้ง ลาหู่ (ละหู่)
ลีซู อาฃ่า ไทยทรงดำ มอญ
3.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
3.2 ใช้เทคนิควิธีการตามกลุ่มชาติพันธุ์
4. ผ้าอัตลักษณ์ หมายถึง ผ้าที่เป็นจุด เด่นของจัง หวัด เป็นที ่รู้ จัก เช่น ผ้าขาวม้าร้ อ ยสี
จังหวัดกาญจนบุรี
5. ผ้าบาติก
5.1 ผ้าไหม หรือ ผ้าจากเส้นใยอื่น ที่ใช้เทคนิคการเขียนลวดลายด้วยเทียนหรืออย่างอื่น
หรือพิมพ์ หรือระบายสี
5.2 ความกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 2.5 เมตร
6. ผ้าอื่น ๆ ที่มีการผลิตในท้องถิ่น เช่นผ้าซาโอริ จังหวัดพังงา ผ้ามัดย้อม
ขอให้อำเภอสำรวจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จำหน่ายตามหลักเกณฑ์ ที่มีความพร้อม
เข้าร่วมประกวด รับสมัครภายในเดือนพฤษภาคม และดำเนินการประกวด ภายในเดือน มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มีมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีมติที่ประชุม

