ระเบียบวาระการประชุมประจาเดือนสานักงานพัฒนชุมชนจังหวัดตรัง
ครั้งที่ 11/2562
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากการประชุมกรมการจังหวัดประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้นาเสนอรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ให้ผู้เข้าประชุมรับรองในเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
3.1 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตรัง ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
4.1 การน้อมนาศาสตร์พระราชา สู่ “ตาบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4.2 สรุปการดาเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและ
คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
4.3 แบบรายงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานพัฒนาชุมชน

อาเภอ
4.4 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ Trang Thinking Action Presentation Model (TTAP)
4.5 ปฏิทินการส่งงานประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
4.6 ปฏิทินการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังประจาเดือนพฤศจิกายน
2562
4.7 สรุปผลการส่งรายงานประจาเดือนตุลาคม 2562 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
4.8 สรุปผลการวิเคราะห์ติดตามผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชน (พช.๖)
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
4.9 การชะลอโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
5.1 การดาเนินงานกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
บูรณาการการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด วิสาหกิจชุมชน
SMEs และ OTOP ตรังยั่งยืน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมประจาเดือนสานักงานพัฒนชุมชนจังหวัดตรัง
ครั้งที่ 11/2562
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง
รายชื่อผู้ประชุม
1. นายวสันต์
ชิงชนะ
2. นายสุวิทย์
จันทร์มีศรี
3. นายธรรมกร
ลีลาวรกุล
4. นางสาววะดี
จักรราช
5. นายชานาญ
รักนิ่ม
6. นายหาญณรงค์ สงหนู
7. นายวินัย
พุทธรัตนัง
8. นายปรีดา
บุษย์เพชร
9. นางนงเยาว์
ทองสุข
10. นางสาวสินิทธิ์ ขวัญนิมิตร
11. นายธเรศ
บาลทิพย์
12. นางสาวสมศรี สุกใส
13. นายสันติชัย คงดี
14. นายณรงค์ชัย บุญจันทร์
15. นางสาวรุ่งทิพย์ ฟองโหย
16. นางศิริรัตน์
ไพสมบูรณ์
17 นางสาวจริยา คงตุก
18. นายชนะ
พรศิริวงศ์
19. นายสายัณห์ ชูฤทธิ์
20. จ.อ.นภัทร
หงส์ทอง
21. นางอนุรีย์
ปาติปาเลท
22. นางสาวธรรญพร แก้วยอด
23. นางสาวการะเกตุ ถาวร

พัฒนาการจังหวัดตรัง
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอเมืองตรัง
แทน พัฒนาการอาเภอกันตัง
พัฒนาการอาเภอห้วยยอด
พัฒนาการอาเภอปะเหลียน
พัฒนาการอาเภอย่านตาขาว
พัฒนาการอาเภอวังวิเศษ
พัฒนาการอาเภอสิเกา
พัฒนาการอาเภอนาโยง
พัฒนาการอาเภอรัษฎา
พัฒนาการอาเภอหาดสาราญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ผู้ร่วมประชุม
1. จ.อ.พรพิทักษ์ ทองขาว ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
2. นางนรีรัตน์
สุพทยพันธุ์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. นางสาววนัสนันท์ หนูนิช
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ก่อนวาระการประชุม ประธานแจ้งให้ทราบ/คาสั่งกรมฯ ข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งกรมฯ มีดังนี้
1. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
1.1 นายชานาญ รักนิ่ม ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ(ผู้ช่วยฯ) กลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ดารงตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดตรัง

2. ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จานวน 3 ราย
2.1 นางนรีรัตน์ สุพทยพันธุ์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
2.2 นางสาววนัสนันท์ หนูนิช ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง
2.3 จ.อ.พรพิทักษ์ ทองขาว ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง ประธานกล่าวเปิดการประชุมและได้ดาเนิน
การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากการประชุมกรมการจังหวัดประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562
1.1 การรณรงค์มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ของไทยจากผลิตภัณฑ์ OTOP ในเทศกาลปีใหม่
2563
เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 นี้ กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัด
จัดเตรียมกระเช้า OTOP ไว้สาหรับจาหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนที่สนใจ สามารถ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้กับผู้ที่เคารพนับถือ
1.2 การจัดงาน OTOP City 2019
ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2562 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี ณ อิมแพค เมืองทองธานี เป็นหนึ่งในงานส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่รัฐบาลให้ความ
สาคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาค เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน ลดความเหลื่อมล้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ภายในงานประกอบด้วย1. นิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา ทาความดีด้วย
หัวใจ” 2. การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP 5 ประเภท หรือ OTOP Classic จาก 77 จังหวัด มากกว่า
2,500 ราย มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 20,000 รายการ แบ่งเป็น 1) OTOP 3-5 ดาว 2) OTOP Lady โซนพิเศษ
เฉพาะผู้หญิง “ช้อปสินค้าครบจบในที่เดียว” 3) OTOP ฮาลาล สาหรับกิจกรรม Highlight ในปีนี้ ได้แก่ 1) โซน
ของขวัญปีใหม่ การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของขวัญของฝาก จาก 40 จังหวัด 2) โซนหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบกับการจาลองชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 4 ภาค จานวน 8 หมู่บ้าน 3) OTOP
Masterpiece นาเสนอผลงานที่มีความโดดเด่น เช่น ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช งานไม้แกะสลัก
จังหวัดเชียงใหม่ เรือสาเภาจาลอง จังหวัดชลบุรี ดีบุกกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 4) ผลิตภัณฑ์ที่ชนะการ
ประกวด Knowledge based OTOP (KBO) 5) โซนตัดเย็บเสื้อผ้า ให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูปในงาน ทั้งนี้
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนในงาน OTOP City 2019 นอกจากจะได้ของขวัญ ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาและ
ฝีมือของคนไทยในราคายุติธรรมแล้ว ยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้อง ในชุมชนทั้งระบบ ซึ่ง
ขณะนี้ รัฐบาลได้ดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ในมาตรการ
“ชิม ช้อป ใช้” ทั้ง 3 เฟส 4) OTOP เพื่อสุขภาพ 5) OTOP Premium นาเสนอผลงานศิลปิน OTOP อาทิ งาน
ประดิษฐ์จากดินไทย เครื่องเคลือบเวียงกาหลง ผ้าซิ่นตีนจกโบราณ 6) OTOP Trader 7) OTOP หน่วยงานภาคี
และ 8) OTOP ชวนชิม

ประธาน มีข้อสั่งการให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ออกแบบจัดทากระเช้าของขวัญปีใหม่ และโบรชัวร์ที่
น่าสนใจ และประสานผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะเข้าร่วมงาน
1.3 การจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ”
รัฐบาลฯ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ
จึงได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดินที่สร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยให้บูรณาการความร่วมมือ
ในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษาให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
โดยในจังหวัดตรัง ผู้ว่าฯ ได้สั่งการให้มีการจัดถนนคนเดินในพื้นที่เซ็นเตอพ้อยส์ ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.2562 –
ม.ค.2563
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง การออกบูธจาหน่ายอาหาร
พื้นเมือง อาทิ ข้าวหลาม อ.นาโยง ขนมบ้าบิ่น อ.รัษฎา จะไก่ อ.สิเกา โดยมอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชน ประสานไปยังพื้นที่เพื่อเตรียมการตามจุดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
1.4 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม
กองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีสภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง จานวน 26 หมู่บ้าน/ชุมชน เพือ่ เสริม
สร้างความเข้มแข็ง
1.5 ผูว้ ่าฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนินมาตรการลด คัดแยกขยะ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัด
การขยะอย่างครบวงจร โดยได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 100 แห่งของจังหวัดตรัง ให้ความสาคัญ
กับดาเนินมาตรการลด คัดแยกขยะ ส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยมุ่งเน้นการคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้อง ผ่านกระบวนการรีไซเคิลและนาไปใช้ประโยชน์ สร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ
จัดการขยะในบ้านเรือน นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกและการทิ้งขยะของชุมชน ซึ่งจะช่วยแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะและส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิลได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ตั้งเป้าดาเนินการเก็บขยะพร้อมกันทั่ว
ทั้งจังหวัด ไตรมาสละครั้ง กาหนดเริ่มดาเนินการครั้งแรก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยตั้งเป้า
ประชาชนชาวตรัง ร้อยละ 30 เก็บขยะให้ได้คนละ 1 กิโลกรัม เพื่อนาไปส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาขยะที่คัดแยกไปจาหน่ายเพื่อเป็นรายได้ส่งมอบกองทุนรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อชุมชนจะได้นารายได้
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ต่อไป
1.6 จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมและคณะทางานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “พริกไทยปะเหลียน”
กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งว่าพริกไทยปะเหลียนเป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับคัดเลือกจาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า “พริกไทยปะเหลียน” อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้ว(เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้นาเสนอรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ให้ผู้เข้าประชุมรับรองในเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไม่มีแก้ไข/รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
3.1 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตรัง ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
รายละเอียดนาเสนอ Power point (หนก.ส่งเสริมฯ แจ้งเพิ่มเติม)

1) จากการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายขจรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มาเป็นประธานในการประชุมครั้งแรก มี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะรูปภาพสื่อประกอบเพื่อนามาพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ไม่ชัดเจน
เท่าที่ควร ทั้งนี้ขอให้สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้อนุมัติในการลงนามให้กู้ยืม และขอให้เจ้าหน้าที่ที่มานาเสนอขออนุมัติ
จะต้องทราบรายละเอียดโครงการตอบคาถามได้ชัดเจน หากเป็นโครงการประเภทเงินอุดหนุน ขอให้เชิญวิทยากร
จาก SME Bank
ประธาน รูปแบบการนาเสนอเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ต้องนากลุ่ม/สมาชิก มานาเสนอโครงการในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ให้ผ่านคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/อาเภอ แต่ให้
พัฒนาการอาเภอมานาเสนอ โดยจะต้องทราบข้อมูลโครงการอย่างละเอียด
พอ.ห้วยยอด ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่ต้องพึงระมัดระวังในข้อกฎหมายการทวงหนี้ และได้เล่าสู่กันฟังจากประสบ
การจากการขึ้นศาลเพื่อเป็นพยานโจทย์ในคดียอกเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่าน
มา และมีความคิดเห็นให้สมาชิก/กลุ่มมานาเสนอและยืนยันด้วยตนเองสามารถทาโครงการได้จริง
พอ.นาโยง เพิ่มเติมว่า/ข้อกฎหมาย พรบ.การทวงถามหนี้ พช. มีสิทธิ์หรือไม่ในการทวงหนี้จะได้ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียง
องค์กร
ประธาน มอบหมายให้ หนก.ส่งเสริมฯ ไปศึกษาดูข้อกฎหมายในการมีอานาจหรือไม่ และทวงได้วันละกี่ครั้ง สาหรับ
การนาเสนอ หากอาเภอใดไม่มั่นใจให้นากลุ่ม/ตัวแทนกลุ่มมาด้วยก็ได้
หนก.ส่งเสริมฯ กล่าวว่า ตามที่พัฒนาการอาเภอห้วยยอดกล่าวมานั้น นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่มาเล่าสู่กันฟังจาก
การขึ้นศาลฟ้องคดียักยอกเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2) โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน”
กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขใน
ชุมชน” ขึ้น เพื่อรวมพลังสตรีซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนกองทุนฯในระดับพื้นที่ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการดาเนินงานกองทุนฯในอนาคต โดย
โครงการนี้เป็นหนึ่งในช่องทางส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนจากกองทุนฯและได้มาจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าภายในงาน “OTOP CITY 2019” ระหว่างวันที่ 15 –
23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทางานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/อาเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพส.จ.) คณะทางานเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ให้เตรียม
ข้อมูลผลการดาเนินงาน และผลิตภัณฑ์สมาชิกกลุ่มอาชีพร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3) กาหนดแผนการประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตรัง ดังนี้
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ร้านมายโฮม อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งสิ้น 23 คน เดินทางโดยรถตู้ จานวน 2 คน รายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งให้อาเภอทราบต่อไป
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องหยงหลิง ชั้น 5 ผู้เข้าประชุมพัฒนาการอาเภอ และ
สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมประชุมฯ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
4.1 การน้อมนาศาสตร์พระราชา สู่ “ตาบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1.ทะเบี ยนรายชื่อครัวเรือนที่จะขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พระราชทานในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
1.1 กรมการพัฒนาชุมชน ประสานขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
เพื่อมอบแก่ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2562) จานวน 18,495
หมู่บ้ านๆ ละ 15 ครัวเรื อน ๆ ละ 1 ชุ ด (1 ชุดมี 10 ชนิด) จากศูนย์ พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
(ดาเนินการตามข้อสั่งการกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง จังหวัดตรังมีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 219 หมู่บ้าน 3,285 ครัวเรือน)
1.2 มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
1.3 ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดาเนินกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว
2. การสมัครเข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
จังหวัดเชียงราย ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
กรมการพัฒนาชุมชนมีข้อสั่งการให้จังหวัดและอาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สมัครเข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักร
พันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย โดยดาเนินการ ดังนี้
2.1 อาเภอ ร่วมกับกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชุมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้รับ
การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อขอความเห็นชอบในการสมัครเข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผัก
กินเอง” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
2.2 อาเภอจัดทาทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน และสาเนารายงานการประชุมหมู่บ้าน เป็นหลักฐานแนบ
ประกอบและรายงานจังหวัด
2.3 จังหวัดจัดทาหนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งถึง ผู้อานวยการศู นย์พัฒนาพันธุ์
พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย โดยจัดทาทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน และสาเนารายงานการประชุมหมู่บ้าน เป็น
หลักฐานแนบประกอบ
ทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมืออาเภอรวบรวมเอกสารประกอบการรับสมัคร ให้จังหวัดทุกวันที่ 20
ของของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เพื่อจังหวัดจัดทาหนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งถึง ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ

4.2 สรุปการดาเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จังหวัดตรัง
จานวน
ที่

อาเภอ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายที่ไม่

กองทุน กข.คจ. ที่ประสบปัญหา

โครงการฯ

ประชุมฯตามโครงการฯ

เข้าร่วมประชุมฯ

(ระบุชื่อกองทุน กข.คจ.

กองทุน กข.คจ. ที่
ดาเนินการ
เป็นต้นแบบและ
เป็น

(ระบุชื่อ/กองทุน)

และปัญหาที่เกิดขึ้น)

แหล่งเรียนรู้ได้

กองทุน
กข.คจ. จนท.พช.
(กองทุน)

(คน)

กรรมการ
กข.คจ.
(คน)

รวม จนท.พช.
(คน)

(คน)

กรรมการ
กข.คจ.
(คน)

รวม
(คน)

(ระบุชื่อ/กองทุน)

1 เมืองตรัง

31

7

93

100

5

37

42

10

6

3

2 ห้วยยอด

46

8

138

146

8

105

113

2

6

4

3 กันตัง

25

6

75

81

6

43

49

7

รอตรวจสอบ

0

4 ย่านตาขาว

23

4

69

73

4

43

47

4

8

3

5 ปะเหลียน

14

6

42

48

6

34

40

0

14

0

6 สิเกา

19

3

60

63

3

18

21

7

3

2

7 วังวิเศษ

26

4

78

82

4

58

62

6

10

2

8 นาโยง

27

4

81

85

4

45

49

3

18

1

9 รัษฎา

23

3

69

72

3

40

43

3

2

1

10 หาดสาราญ
รวม

10

2

30

32

2

21

23

0

9

0

244

47

735

782

45

444

489

42

76

16

62.54%

17.22%

31.15%

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
4.3 แบบรายงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ
สานักงานพัฒนาชุมชนตรัง ได้จั ดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัดใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผล และแจ้งให้อาเภอศึกษา
รายละเอียดคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 1
(เดือนตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) เพื่อดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ให้บรรลุเป้าหมายแล้ว
ขอให้ ทุก อาเภอรายงานผลการด าเนิ น งานตามตัวชี้วั ดและค่ าเป้าหมายฯ ทุกวันที่ 25
ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ Trang Thinking Action Presentation Model (TTAP)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้กาหนดตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนโครงการ
ริเริ่มสร้างสรรค์ Trang Thinking Action Presentation Model (TTAP) ซึ่งเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ดาเนินการคนละ 1 โครงการ โดยให้โครงการที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ทุกระดับ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/
พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด /เจ้าหน้าที่ฝ่ายอานวยการ/พัฒนากร ทุกคน จะต้องจัดทาขึ้นคนละ 1
โครงการ โดยคัดเลือกภารกิจที่เกี่ยวข้อ งกับตาแหน่งงานของตนเองคนละ 1 โครงการ (เป็นโครงการลักษณะการพัฒนา
คน บริหารงบประมาณ และพัฒนางาน) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายหลักของกรมการพัฒนาชุมชน
ขอให้ทุกอาเภอจัดทาโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ Trang Thinking Action Presentation Model
(TTAP) ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน ส่งจังหวัดภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เพื่อเสนอขออนุมัติจากพัฒนาการจังหวัด
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ
4.5 ปฏิทินการส่งงานประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ที่

เรื่องที่รายงาน

ผลการปฏิบัติงาน สพอ.(ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๒)
ปฏิทินข่าว
รายงานการจาหน่าย OTOP(ยอดจาหน่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๒)
หลักฐานการเงินค่าเช่าบ้าน
รายงานการผ่อนเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(แบบ กส.๔/๒)
รายงานการประชุมประจาเดือน
รายงานผู้ขอรับบริการข้อมูล จปฐ.และ กชช.๒ ค
รายงานการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
รายงานผลการดาเนินงานกองทุน กข.คจ.
รายงานความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
พช.๖
แผนปฏิบัติราชการ สพอ.(แผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๒)
14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

วัน/เดือน/ปี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13

๔ ธ.ค.๖๒
๔ ธ.ค.๖๒
๔ ธ.ค.๖๒
๑๐ ธ.ค.๖๒
๑๐ ธ.ค.๖๒
๑๑ ธ.ค.๖๒
๑๓ ธ.ค.๖๒
๒๓ ธ.ค.๖๒
๒๓ ธ.ค.๖๒
๒๓ ธ.ค.๖๒
๒๓ ธ.ค.๖๒
๒๓ ธ.ค.๖๒

15 แบบรายงานตัวชี้วัด
16 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (TTAP)

20 ธ.ค.62
25 ธ.ค. 62
17 ธ.ค.62

มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด
ชื่อ
กลุ่ม/ฝ่าย
ชนะ
ยุทธศาสตร์
พรจันทร์ อานวยการ
ธรรญพร ส่งเสริม
ผกาวัลย์ อานวยการ
อนุรีย์
ส่งเสริม
พรจันทร์ อานวยการ
วินัย
สารสนเทศ
ศิริรัตน์
ส่งเสริม
ศิริรัตน์
ส่งเสริม
ชนะ
ยุทธศาสตร์
ชนะ
ยุทธศาสตร์
ชนะ
ยุทธศาสตร์
ผกาวัลย์ อานวยการ
การะเกตุ
การะเกตุ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

4.6 ปฏิทินการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังประจาเดือนธันวาคม 2562

วัน เดือน ปี

เวลา

9/ธ.ค./2562 08.30-16.30 น.

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของ โรงแรมวัฒนาปาร์ค
แผ่นดิน จังหวัดตรัง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ งาน
ยุทธศาสตร์

4.7 สรุปผลการส่งรายงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2562 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เรื่องที่รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน สพอ.(ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๒)
ปฏิทินข่าว
รายงานการจาหน่าย OTOP(ยอดจาหน่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๒)

รายงานการผ่อนเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(แบบ กส ๔/๒)
รายงานการประชุมประจาเดือน
รายงานผู้ขอรับบริการข้อมูล จปฐ.และ กชช.๒ ค
รายงานการดาเนินงานกลุม่ ออมทรัพย์
รายงานผลการดาเนินงานกองทุน กข.คจ.
รายงานความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
พช.๖
แผนปฏิบัตริ าชการ สพอ.(แผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๒)

รวม
ลาดับที่
หมายเหตุ การให้คะแนนพิจารณาจากเลขที่รับหนังสือของจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ

วันกาหนด
ส่ง
๔ พ.ย.๖๒
๔ พ.ย.๖๒
๔ พ.ย.๖๒
๑๐ พ.ย.๖๒
๑๐ พ.ย.๖๒
20 พ.ย.62
23 พ.ย.62
23 พ.ย.62
23 พ.ย.62
23 พ.ย.62
23 พ.ย.62

อาเภอ
เมือง

ห้วย
ยอด

กันตัง

ปะ
เหลียน

ย่านตา
ขาว

วัง
วิเศษ

สิ
นา
เกา รัษฎา โยง

หาด
สาราญ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
1

11
1

11
1

11
1

11
1

11
1

11
1

11
1

11
1

11
1

4.8 สรุปผลการวิเคราะห์ติดตามผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชน (พช.๖) จังหวัดตรัง
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ผู้ติดตาม/นิเทศ/สนับสนุน/ตรวจเยี่ยม
(พจ./ พอ./นวช.จ./นวช.กรมฯ/ผบช.ระดับสูงอื่น
ๆ)

จานวน
กิจกรรม
ที่ติดตาม
ผล

นายหาญณรงค์ สงหนู

1

- กลุ่มอาชีพสตรี ม.6 ต.หนองตรุด

-

-

4

1.โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

-

- ให้คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อกาหนดแผนงาน

ประเด็นการติดตาม

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อสั่งการ/คาแนะนา/ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาของผู้นิเทศ

พัฒนาการอาเภอเมืองตรัง
นางสาวรุ่งทิพย์ ฟองโหย
พัฒนาการอาเภอหาดสาราญ

- จัดทาข้อมูลนักท่องเที่ยวรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์

ม. 3 ต.บ้าหวี

- ให้กรรมการได้ศึกษาดูงาน
2.กลุ่มอาชีพที่ขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน

-

ม. 3 ต.ตะเสะ
3.ร่วมประชุมประจาเดือน
ม.2 ต.ตะเสะ อ.หาดสาราญ

- ข้อให้พัฒนากรติดตามการชาระเงินกู้
- ข้อให้กลุ่มได้ขอปรับโครงสร้างหนี้

-

- ให้กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย
- ให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- ให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินช่วยกันจัดหาเงินทุนศรัทธา
- ให้ครัวเรือนที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนส่งคืนเงินยืม
- ให้ผู้มีอายุ 15-60 ปี ได้สมัครกองทุนการออมแห่งชาติ

4.การดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว

-

OTOP นวัตวิถี

- ให้จดั ทาเมนูท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์
- ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความหลากหลาย
- ให้มีการดูแลรักษาความสะอาดปราศจากกล่องโฟม

จ.อ.ณภัทร หงษ์ทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการ
นายปรีดา บุษย์เพชร
พัฒนาการอาเภอห้วยยอด

- พิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
2

- ให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมใช้ทุนปัญญา และทุนศรัทธามาแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
- ให้อาเภอดาเนินการร่วมกับหมู่บา้ นในการจัดหาทุนศรัทธา

1 กลุ่มอาชีพสตรี ม.8 ต.หนองช้างแล่น

-

2 รวมประชุมคณะกรรมการ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านวังหลาม ม.1 ต. ห้วยนาง

-

- ให้พัฒนากรติดตามการประกอบอาชีพและการชาระเงินกู้
- ให้การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ให้คณะกรรมการได้จดั กิจกรรมรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- ให้สมพระเกียรติ
- ให้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมมีความหลากหลาย

นายสุวิทย์ จันทร์มศี รี
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

1

- การดาเนินงานแก้ไขปัญหาครัวเรือน
ที่ตกเกณฑ์รายได้เฉลี่ย จปฐ. ปี 2562

-

- ให้เจ้าหน้าที่ให้ความสาคัญ
- ให้อาเภอเตรียมความพร้อมการสารวจข้อมูล จปฐ ปี 2563
- ให้มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน และแนวทางแก้ไขร่วมกับ อปท.
- การคัดเลือกหมู่บ้านสัมมาชีพ
- ให้มีการเตรียมการดาเนินงานหมู่บ้าน ตาบล สารสนเทศ ปี 2563
- การรายงาน E-commere ขอให้มีความสอดคล้อง

นางนงเยาว์ ทองสุข
พัฒนาการอาเภอปะเหลียน

1

- การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีรับเงิน
พระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ม.3 ต.ลิพัง

-

- การเตรียมความพร้อมผูเ้ ข้าร่วม
- การจัดกิจกรรมแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นายนุกูล สังฆรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการ

1

- ติดตามงานด้านสารสนเทศของสานักงาน

-

- ขอให้มีการ Update ระบบข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบนั

นายวสันต์ ชิงชนะ
พัฒนาการจังหวัดตรัง

1

- การขับเคลื่อนตลาดนัดชุมชนชมสวน
ต.ควนเมา

-

- การหาตาแหน่งของตลาดจะกาหนดให้เป็นตลาดรูปแบบใด
- สินค้าที่นามาจาหน่ายควรเป็นจุดเด่นของแต่ละหมู่บา้ น
- การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้
- ให้อาเภอร่วมกับคณะกรรมการตลาดร่วมกันวางแผนเพื่อดาเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ

กลุ่มงานสารสนเทศฯ
4.9 การชะลอโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่อยู่ระหว่างปรับปรุงแนวทาง (ขอให้ชะลอการดาเนินงาน)
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1.โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม
4. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน
ด้วยกลไกประชารัฐ
5. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
ตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ
6. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ
7. โครงการยกระดับผ้าทออิสานสู่สากล กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
ไทยสู่สากล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชน 1.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล 1.1 เพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และ
บริหารหนี้ ตามหลักธรรมาภิบาล
9. โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตครัวเรือนผู้มายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม กิจกรรมหลัก
พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนบากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
และโครงการของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนทั้งหมด (ชะลอการดาเนินโครงการ)
ประธาน สาหรับโครงการการจริยธรรม สามารถดาเนินการได้เลยมอบ หนฝ.อาเภอ และโครงการ KBO
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
5.1 การดาเนินงานกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
บูรณาการการภาคีพัฒนาเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด วิสาหกิจชุมชน
SMEs และ OTOP ตรังยั่งยืน
ด้วยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวั ดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1 โครงการ คือ โครงการบูรณาการภาคี
พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด วิสาหกิจชุมชน SMEs และ OTOP ตรังยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มสอดคล้องต่อความต้องการของตลาด สร้างตรายี่ห้อ
สินค้าให้เป็นที่ยอมรับ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ระดับพรีเมี่ยม และเพิ่มช่องทางการตลาดโดยใช้ระบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จานวน 10 อาเภอ ๆ จานวน 30 กลุ่ม งบประมาณ 1,448,900
บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการชี้แจงต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานขอให้อาเภอดาเนินการสารวจความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ส่งจังหวัดภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
ประธาน เน้นย้าให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ศึกษาดูรายละเอียดในการพิจารณาคัดเลือกหากเลือกกลุ่มผิด
จะเดินหน้าต่อไม่ได้ และจะเป็นปัญหาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 การจัดกิจกรรมในรูปแบบการสาธิตกลุ่มอาชีพในงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาด
จังหวัดตรัง ประจาปี 2562
ระหว่างวันที่ 4 -15 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ถ.ตรัง – สิเกา อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง ให้แต่ละอาเภอช่วยประสานกลุ่มอาชีพในพื้นที่ ทั้ง 10 อาเภอ ไปสาธิตในงานดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (รายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ)
มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ
6.2 การสั่งงาน - ส่งงานผ่าน Line
ประธาน
เป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารทีใ่ ช้กันมากเนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว ในการ
สั่งงาน – ส่งงาน ระหว่างจังหวัด อาเภอ แต่ขอให้ทาเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรตามไปทีหลังให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบหนังสือทางราชการ
เลิกประชุม เวลา

16.30 น.
พรจันทร์ จริงจิตร จดรายงานการประชุม
(นางพรจันทร์ จริงจิตร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ชานาญ รักนิ่ม
(นายชานาญ รักนิ่ม)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ตรวจรายงานการประชุม

6.2 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายก
รัฐมนตรีในระดับจังหวัด “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรื่นรมย์ จังหวัดตรัง” ระหว่างวันที่
22 – ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563
จังหวัดตรัง ได้มอบหมายภารกิจหน้าที่ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ดังนี้
1) จัดของมาจาหน่าย (บูธร้านค้า) เช่น สินค้าในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์
โครงการหลวงของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ใช้มอบเป็น
ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาหารประจาถิ่น สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน หรืออื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม
ของดี 10 อาเภอ ฯลฯ
2) การออกแบบป้าย/โลโก้ จัดกิจกรรม จัดซุ้มขายของ ที่นั่งชมการแสดง ที่นั่งรับประทาน
3) การจัดจุดเช็คอินในงาน
รายละเอียดจะประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบ ของการดาเนินการแต่ละงานต่อไป

ผูค้ วบคุมงานเป็ นคําสัง่ ราชการที่ตอ้ งกระทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ..

เลิกการประชุม เวลา

น.

