รายงานการประชุมผู้อานวยการกลุ่ม/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการ
ประจาเดือน ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 10/2563

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
ณ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร. 0-5661-1089 ต่อ 101
โทรสาร 0-5661-1089 ต่อ 105
http://phichit.cdd.go.th/

รายงานการประชุมผู้อานวยการกลุ่ม/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการ
ประจาเดือนตุลาคม 2563
ครั้งที่ 10/2563
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร

ผู้มาประชุม
1. นายพงศ์ศักดิ์
2. นายวีระชัย
3. นางเพียงใจ
4. นางสาวกาญจนา
5. นางสาวนันทนัช
6. นางโสภา
7. นายสมจิตร
8. นายธวัช
9. นายชาญณรงค์
10. นางสมใจ
11. นางสาวภัชรี
12. นายสมยศ
13. นางบุศย์รินทร์
14. นางสุธีพร
15. นางมาลี
16. สอ.นิคม
17. นางสาวอรวรรณ
18. นางสาวอนุสรา
19. นางสาวนิตยา
20. นางสาวอิสริยาภรณ์
21. นายสุวัจชัย
22. นางสาวฐานิตา
23. นางสุชาดา
24. นายธนวัตน์
25. นางสมบูรณ์
26. นางไพวัลย์

สะอาดบุญเรือง
ศรีรัตนพงษ์
ยาดี
แก้วเกษ
วงศ์ประเสริฐ
บุญยืน
มะลิลา
พะโยม
กันภัย
เพชรล้อมทอง
บุญม่วง
สิงห์แก้ว
นามวงศ์ลือ
สรีสกุล
พรหมมินทร์
พรมจันทร์
อินหันต์
ชื่นเทศ
เรืองสุข
ไพเราะ
ปาลี
พันตารักษ์
อินทรสมบูรณ์
สุจิตร
อินทรหัน
พรพ่วง

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมน
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอโพทะเล
พัฒนาการอาเภอเมืองพิจิตร
พัฒนาการอาเภออาเภอตะพานหิน
พัฒนาการอาเภอวชิรบารมี
พัฒนาการอาเภอวังทรายพูน
พัฒนาการอาเภอดงเจริญ
แทนพัฒนาการอาเภอบึงนาราง
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอทับคล้อ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสามง่าม
รักษาราชการแนพัฒนาการอาเภอสากเหล็ก
แทนพัฒนาการอาเภอบางมูลนาก
แทนพัฒนาการอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

27. นางสาวเสาวนิจ
28. นางทิพวัลย์
29. นางสาวอาทิตยา
30. นางสาวมิรันตรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุพาณิกา
2. นางสาวสุภาภรณ์
3. นางสาวแก้ว

ทะสุด
กลั่นแสง
รวดเร็ว
ศรีสาอางค์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

พันโต
ศรีโสภา
แซ่เตียว

อาสาพัฒนา (อสพ.) ปฏิบัติหน้าที่อาเภอสากเหล็ก
อาสาพัฒนา (อสพ.) ปฏิบัติหน้าที่อาเภอตะพานหิน
อาสาพัฒนา (อสพ.) ปฏิบัติหน้าที่อาเภอสามง่าม

ก่อนวาระการประชุม
การมอบวุฒิบัตรอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71
การมอบวุฒิบัตรอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีและครบกาหนดเวลาหนึ่งปี เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่อาสาพัฒนา จานวน 3 ราย ดังนี้
1) นางสุพาณิกา พันโต
อาสาพัฒนา (อสพ.) ปฏิบัติหน้าที่อาเภอสากเหล็ก
2) นางสาวสุภาภรณ์ ศรีโสภา อาสาพัฒนา (อสพ.) ปฏิบัติหน้าที่อาเภอตะพานหิน
3) นางสาวแก้ว แซ่เตียว
อาสาพัฒนา (อสพ.) ปฏิบัติหน้าที่อาเภอสามง่าม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ประธานในที่ประชุม
ได้ดาเนินการเปิดประชุมตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 นโยบายท่ านผู้ ว่ าราชการจั ง หวัด พิ จิ ต ร ในการประชุ ม คณะกรมการจั ง หวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน มีดังนี้
1) ท่ า นเน้ น เรื่ อ งความสะอาด มี ร ะเบี ย บของส านัก งาน ความสะอาดในที่ นี้ คื อ
ภูมิทัศน์ การประดับต้นไม้/ดอกไม้ การบริการประชาชน การจัดสานักงานให้เป็นระเบียบ ความสะอาดของห้องน้า
2) หน้าบ้านน่ามองในระดับหมู่บ้าน (ทุกบ้านของประชาชน) จะต้องมีความสะอาด
เป็นระเบียบสวยงาม ไม่มีขยะ ไม่มีสิ่งปฏิกูลที่อาจก่อให้เกิดโรคระบาด
3) ท่านไม่มีนโยบายจัดงานเพื่อเป็นผลงาน ท่านเน้น ริเริ่มสร้างงานใหม่ๆ การพบปะ
ประชาชน เน้นให้หน่วยงานออกเยี่ยมเยียนประชาชน
1.2 แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ย้ายมารับตาแหน่งใหม่
1) นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
2) พล.ต.ต.กาธร จันที ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดพิจิตร
3) พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จว.พ.จ.(ท.)
4) นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
5) นางขนิษฐา มัจฉากล่า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร

6) ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
7) นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผู้จัดการการประกาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร
8) นางสาวภัสส์พิชชา ณฐวัฒน์ฐากุล ผู้อานวยการเขตธนาคารออมสินเขตพิจิตร
1.3 สานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กฉ (การ
งานก้าวหน้า การค้าถูกโฉลก) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างแฮปปี้พลาซ่า Convention Hall
พิจิตร ชั้น 3 เวลา 09.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563
ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 แผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
3.1 แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 ของส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
จังหวัดพิจิตร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.1.1 จังหวัดพิจิตร ได้มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ดังนี้
1. ให้ ข้ า ราชการรั ก ษาราชการแทนพั ฒ นาการอ าเภอ จ านวน 3 ราย
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คือ
1.1 นางมาลี พรหมมินทร์ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสากเหล็ก
1.2 นางสุธีพร ศรีสกุล ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสามง่าม
1.3 นางบุศย์รินทร์ นามวงศ์ลือ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอทับคล้อ
2. ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จานวน 2 ราย คือ
2.1 นางมณชุ์ฑกานต์ โคกทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามง่าม ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
2.2 นายวุฒิไกร ปินตา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอสากเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 การพิจ ารณาแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
และผลการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ร าชการ ของข้ า ราชการสั ง กั ด ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด พิจิตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางสาวนัน ทนัช : จะมีการพิจ ารณาแต่งตั้ง คณะทางานพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เดิมทีมีคณะกรรมการ 15 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับจังหวัด อาเภอ ผู้อานวยการกลุ่มงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน และพัฒนากร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 โครงการสร้างความโปร่งใสให้หน่วยงานด้วย “ทีม พช.พิจิตรเข้มแข็ง”
ด้วยจังหวัดพิจิตร ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดในมิติที่ 1
ความพยายามของผู้บริหารในการสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน ด้วยโครงการ สร้างความโปร่งใสให้หน่วยงานด้วย
“ทีม พช.พิจิตรเข้มแข็ง”

นางสาวนันทนัช : กาหนดส่งใบสมัครสมาชิกคณะทางาน “ทีม พช.พิจิตร เข้มแข็ง” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน
2563
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบสารสนเทศบุคคลสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบสารสนเทศบุคคลสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
แทนนายวุฒิไกร ปินตา ที่ย้ายไปดารงตาแหน่งที่อาเภอ คือ นางไพวัลย์ พรพ่วง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.5 การติดตามให้การสนับสนุนพัฒนากรบรรจุใหม่ตามโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
การติ ด ตามให้ ก ารสนั บ สนุ น พั ฒ นากรบรรจุใ หม่ ต ามโครงการเสริ ม สร้าง
สมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ (พก.113-114) ของคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร จังหวัดได้กาหนดแผนในการติดตามนิเทศพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่นที่ 113-114 ดังนี้
วันที่
เวลา
อาเภอ
5 พฤศจิกายน 2563 09.00-10.00 น. สพอ. โพทะเล
10.30-12.00 น. สพอ. บึงนาราง
13.00-15.00 น. สพอ. วชิรบารมี

ชื่อพัฒนากร
นางสาวชิดชนก ทัศนา
นายภาณุพงศ์ ตันต๊ะ
นายสุรสิทธิ์ เดชธรรม
นางสาวพทรพรรณ ปัญญาด้วง
6 พฤศจิกายน 2563 09.00-10.00 น. สพอ. ทับคล้อ
นางสาวธนัชญกร คาวังพฤกษ์
10.30-12.00 น. สพอ. วังทรายพูน นางสาวอนุสรา ใหม่วนา
13.00-14.30 น. สพอ.สามง่าม
นางสาวบุญยพร อิงชาติเจริญ
กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการอาเภอ, พัฒนากรพี่เลี้ยงผู้สอนงาน, พัฒนากรบรรจุใหม่

หมายเหตุ
รุ่นที่ 113
รุ่นที่ 114
รุ่นที่ 114
รุ่นที่ 114
รุ่นที่ 114
รุ่นที่ 114
รุ่นที่ 113

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1
1. ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.7 สรุปผลการส่งงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาเดือนตุลาคม 2563

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.8 กาหนดส่งงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.2.1 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการเกี่ยวกับการ
ยกระดับศักยภาพและการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 แผนพัฒนาภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
ตามคาสั่ งจั งหวัดพิจิตรที่ 1222/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการที่ได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
จังหวัดได้รับรายงานผลการติดตาม จานวน 8 แห่ง ดังนี้
1) กลุ่มผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 7 ตาบลวังตะกู อาเภอบางมูลนาก
2) กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งวชิ ร บารมี
บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 16 ตาบลบ้านนา อาเภอวชิรบารมี
3) โรงสีชุมชนบ้านหอไกร หมู่ที่ 4 ตาบลหอไกร อาเภอบางมูลนาก
4) โรงสีชุมชนบ้านห้วยห้าง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองหลุม อาเภอวชิรบารมี
5) กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านหาดสูง หมู่ที่ 7 ตาบลไผ่ขวาง อาเภอเมืองพิจิตร
6) กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านราชช้างขวัญ หมู่ที่ 2 ตาบลปากทาง อาเภอเมืองพิจิตร
7) กลุ่มแปรรูปข้าวทุ่งหนองคล้า หมู่ที่ 4 ตาบลวังทับไทร อาเภอสากเหล็ก
8) โรงสีชุมชนบ้านหนองสาหร่ายใหม่ หมู่ที่ 3 ตาบลคลองทราย อาเภอสากเหล็ก
ขอให้ คณะกรรมการติดตามการใช้ป ระโยชน์จากครุภัณฑ์ สิ่งปลู กสร้างและทรัพย์สิ นต่าง ๆ ให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงการบริหารจัดการดูแลบารุงรักษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
นายวีระชัย : ขอความร่วมมือประสานทีมงานในพื้นทีเ่ ข้ามาว่าติดตามเมื่อไร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 ประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายสุวัจชัย : ท่านอธิบดีมีข้อสั่งการให้ทบทวนผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา ขอให้อาเภอจั ดทาแบบ
ประเมินตามความเป็นจริง และส่งให้จังหวัด ภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 การเตรียมความพร้อมพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
นายวีระชัย : ขอขอบคุณที่ส่งหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๔.๓.๑ โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ให้ มี ช่ องทางการตลาดเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ ที่ ต อบโจทย์ ข องผู้ บ ริ โ ภคในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

จังหวัดพิจิตรดาเนินการจัดจ้างนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จานวน 3 คน ปฏิบัติ
หน้าที่สานักงานพัฒนาชุนชนจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้แก่ 1.
นางสาวฐิติญาพร ศรีสกุล, 2. นางสาวพิมพ์ผกา พุกอ่อน, 3. นางสาวลลิตา พันสด
นางสาวกาญจนา : ฝากกด Like กดติดตามเพจ : OTOP Phichit By Chalawan
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.2 การดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
ทบทวนผลการจัดประเภท และประเมินผลชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีจังหวัดพิจิตร
นางสาวกาญจนา : ขอให้ทุกท่านทบทวนการประเมิน เพื่อประเมินการดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี เพื่อยกระดับหรือสนับสนุนการดาเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.3 รายงานผลการดาเนินงาน “น้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจาครัวเรือน
ความก้าวหน้าการปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ ๒ จานวน ๕ กระบวนงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

4.3.4 การคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและ
รายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สัมมาชีพชุมชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อม และยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนฯ ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน
ต้องไม่ซ้ากับหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒ นาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หมู่บ้านพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณกรมฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน
๑๓๕ หมู่บ้าน) แต่สามารถซ้ากับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณอื่นได้
ที่

อาเภอ

จานวนหมู่บ้านเป้าหมาย
สัมมาชีพชุมชน ปี ๒๕๖๔
(หมู่บ้าน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เมืองพิจิตร
ตะพานหิน
บางมูลนาก
โพทะเล
โพธิ์ประทับช้าง
สามง่าม
วังทรายพูน
ทับคล้อ
วชิรบารมี
สากเหล็ก
ดงเจริญ
บึงนาราง
รวม

๑๑
๕
๖
๙
๑๐
๖
๔
๓
๔
๓
๕
๔
๗๐

จานวนหมู่บ้านพื้นที่
“ โคก หนอง นา โมเดล”
ปี ๒๕๖๔ งบประมาณกรมฯ
(หมู่บ้าน/แปลง)
๐
๒๕
๑๖
๓
๓๐
๐
๑๗
๖
๖
๑๕
๑๗
๐
๑๓๕

หมายเหตุ

มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.5 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
๑) ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ ๑ ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมการพัฒนา
ชุมชน จานวน ๔ อาเภอ ได้แก่
- ตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม
จานวน ๑๓ ครัวเรือน/แปลง
- ตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จานวน ๑ ครัวเรือน/แปลง
- ตาบลบึงบัว อาเภอวชิรบารมี
จานวน ๑ ครัวเรือน/แปลง
- ตาบลหนองปลาไหล อาเภอวังทรายพูน จานวน ๑ ครัวเรือน/แปลง
รวมทั้งสิ้น ๑๖ ครัวเรือน/แปลง (HLM ระดับครัวเรือน ๑๔ แปลง / CLM
ระดับตาบล ๒ แปลง)

2) ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ ๒ ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
จานวน ๔ อาเภอ ได้แก่
- ตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม
จานวน ๘ ครัวเรือน/แปลง
- ตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง
จานวน ๓ ครัวเรือน/แปลง
- ตาบลบึงบัว อาเภอวชิรบารมี
จานวน ๖ ครัวเรือน/แปลง
- ตาบลหนองปลาไหล อาเภอวังทรายพูน จานวน ๔ ครัวเรือน/แปลง
รวมทั้งสิ้น ๒๑ ครัวเรือน/แปลง (HLM ๒๑ แปลง)

มติที่ประชุม รับทราบ

4.3.6 การเตรี ยมความพร้ อมพื้น ที่ดาเนินโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน
ขอให้ อ าเภอทบทวน ตรวจสอบรายชื่ อ ข้ อ มู ล ผู้ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น โดยยึ ด พื้ น ที่ ตั้ ง ของแปลง เป็ น หลั ก ในการด าเนิ น งานตามโครงการฯ หมู่ บ้ า นละ ๑ แปลง
เป้าหมายจานวน ๑๓๕ แปลง ตามยอดจัดสรรของอาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.4.๑ งบประมาณตามแผนการด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่า ยงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กรมการพัฒ นาชุมชน ได้แจ้งการอนุมัติแผนการดาเนินงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพิจิตร ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,861,250 บาท แยกเป็น
- งบบริหาร
จานวน 2,861,250 บาท
- เงินอุดหนุน
จานวน 2,000,000 บาท
- เงินทุนหมุนเวียน
จานวน 18,000,000 บาท
โดยให้ จั งหวัดดาเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติและเบิ กจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม ดังนี้
ไตรมาส 1 ร้อยละ 35 (8,001,438 บาท)
ไตรมาส 2 ร้อยละ 70 (16,002,875 บาท)
ไตรมาส 3 ร้อยละ 95 (21,718,188 บาท)
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 (22,861,250 บาท)
4.4.1.1 งบประมาณตามแผนการด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ของส านั ก งานเลขานุ ก าร
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ จั ง หวั ด ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
1,475,050 บาท แยกเป็น
1) งบบริหาร จานวน 1,175,050 บาท
- ค่าตอบแทน
จานวน 166,680 บาท
- ค่าใช้สอย
จานวน 870,970 บาท
- ค่าวัสดุ
จานวน 38,000 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค จานวน 90,400 บาท
2) เงินอุดหนุน
จานวน 300,000 บาท
สาหรับงบบริหารหมวดค่าใช้สอย มีงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา จานวน 6 โครงการ ดังนี้
1) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
100,000 บาท

2) โครงการเพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพการปฏิ บัติ งานกองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรี
แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 41,000 บาท
3) โครงการพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ แก่ ส มาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
55,200 บาท
4) โครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นาสตรีรุ่นใหม่ระดับจังหวัด 80,250 บาท
5) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ
150,000 บาท
6) โครงการเชิ ด ชู เ กี ย รติ ค นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ป ระจ าปี 2564
จานวน 49,200 บาท
4.4.1.2 งบประมาณตามแผนการด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ของส านั ก งานเลขานุ ก าร
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ อ าเภอ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
21,386,200 บาท ดังนี้
งบประมาณที่จัดสรร
ลาดับ

อาเภอ

งบบริหาร

เงินอุดหนุน

เงินทุน
หมุนเวียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เมืองพิจิตร
ตะพานหิน
บางมูลนาก
โพทะเล
โพธิ์ประทับช้าง
สามง่าม
วังทรายพูน
ทับคล้อ
วชิรบารมี
สากเหล็ก
ดงเจริญ
บึงนาราง
รวมงบประมาณ

182,850
158,850
154,850
150,850
134,850
134,850
126,850
130,850
122,850
130,850
130,850
126,850
1,686,200

150,000
200,000
175,000
190,000
170,000
140,000
115,000
120,000
110,000
110,000
110,000
110,000
1,700,000

2,600,000
2,200,000
1,800,000
1,800,000
1,500,000
1,400,000
1,100,000
1,400,000
1,100,000
1,000,000
1,000,000
1,100,000
18,000,000

ข้อเน้นย้า ขอให้อาเภอดาเนินการตามแผนการเบิกจ่ายตามไตรมาสที่กาหนด

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น (บาท)
2,932,850
2,558,850
2,129,850
2,140,850
1,804,850
1,674,850
1,341,850
1,650,850
1,332,850
1,240,850
1,240,850
1,336,850
21,386,200

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.4.2 กาหนดการดาเนินกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร ประจาปี 2564
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ได้ ก าหนดการด าเนิ น กิ จ กรรมกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.3 การพิ จ ารณาอนุมั ติ โ ครงการประเภทเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นกองทุ น พัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร
ตามที่สานักงานเลขานุการฯ ได้แจ้งให้อาเภอทบทวนโครงการประเภทเงินทุน
หมุนเวียนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2563
เมื่อวัน ที่ 28 เมษายน 2563 ครั้ งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และ ครั้งที่ 7/2563
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 รวม 45 โครงการ เป็นเงิน 6,356,815 บาท เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ปี 2564

จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน รวมจานวน
46 โครงการ จานวนเงิน 6,506,815 บาท (พิจารณาเพิ่มเติม 1 โครงการ จานวน 150,000 บาท ของอาเภอทับคล้อ)
ซึ่งสานักงานเลขานุการฯ จะดาเนินการจัดทาสัญญาเงินกู้และโอนเงินที่ได้รับอนุมัติ ตามโครงการให้สมาชิก ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2563 และมีข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการบริหารฯ ในการพิจารณาโครงการประเภท
เงินทุนหมุนเวียน ดังนี้
1. พัฒนาการอาเภอและพัฒนากร ต้องช่วยวิเคราะห์อาชีพ ต้นทุนรายได้ที่เสนอ
โครงการ ดูความเป็นไปได้ว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการล้มเหลว ต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินความคุ้มค่า คุ้มทุน
และต้องให้หลักรัฐศาสตร์ ในการดูความจาเป็น ความเดือดร้อน เงินถึงกลุ่มคนที่มคี วามจาเป็น และเกิดประโยชน์จริง
2. การนาเสนอโครงการ ต้องมีความชัดเจน ความจาเป็น นาเงินไปทาอะไร
ทาอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นอาชีพใหม่ จานวนผลผลิตที่ได้ คาดการณ์ว่าจะมีรายได้เท่าไร สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
นาไปขายที่ไหน ความสามารถในการขาย
3. การใช้ว งเงินตามที่จัดสรร ขอให้ อนุมัติตามความจาเป็น ทาจริง และ
ให้อาเภอที่มีสมาชิกมีความต้องการใช้เงินจริง
4. กรณีโครงการประเภทเลี้ยงสัตว์ ให้ตรวจสอบ/รับรอง เรื่องกลิ่นมูลสัตว์
รบกวนประชาชนอาจมีเรื่องร้องเรียนได้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อาเภอ
เมืองพิจิตร
ตะพานหิน
บางมูลนาก
โพทะเล
โพธิ์ประทับช้าง
สามง่าม
วังทรายพูน
ทับคล้อ
ดงเจริญ
รวม

จานวนโครงการ
12
8
3
9
6
1
3
3
1
46

จานวนเงินที่อนุมัติ
1,613,000
920,000
380,000
1,279,815
1,000,000
150,000
500,000
464,000
200,000
6,506,815

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.4 การแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/
ชุมชน และคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล
ตามที่ จั ง หวั ด แจ้ ง ให้ อ าเภอด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง อาสาสมั ค รผู้ ป ระสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน และคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล
และให้ แจ้ งรายชื่ อผู้ แ ทนคณะทางานขั บ เคลื่ อนฯ ของอาเภอ จานวน 1 คน เพื่อเข้าร่ว มเป็น คณะท างาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ตามหนังสือจังหวัดพิจิตรที่ พจ 0019/ว3384 ลงวันที่
2 กันยายน 2563 โดยให้รวบรวมสาเนาคาสั่งแต่งตั้งฯ, ข้อมูลแบบประวัติอาสาสมัคร/คณะทางานขับเคลื่อนฯ
ทุกระดับ ส่งจังหวัดภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ขณะนี้ยังได้ข้อมูลไม่ครบทุกอาเภอ จึงขอความร่วมมือ
อาเภอส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4.5 การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ แ จ้ ง รายชื่ ออนุ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยผ่านความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชน จ านวน 3 ราย ซึ่ ง จั ง หวั ด จะด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารฯ
ระดับจังหวัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ – สกุล
นายสมชาติ ไชยศิลา
นางพิชชาภา พลสว่าง
นางชุติมา เชิญตระกูล

ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาองค์กรสตรี
ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.6 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี 2563
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ได้ จั ดท าแผนและลงพื้ นที่ ติ ดตามการด าเนิ นงานการจั ดเก็ บข้ อมู ลความจ าเป็ นพื้ นฐาน (จปฐ.) ด้ วยเครื่ องมื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี 2563 ในระดับอาเภอ ระหว่างวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2563 เพื่อติดตามสนับสนุน
รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ โดยจังหวัดได้สรุป ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี 2563 และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามฯ

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.7 การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ( ณ 26 ต.ค. 63)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
การขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการแต่งกายผ้าไทยจังหวัดพิจิตร
นางสมบูรณ์ : ขอความร่วมมืออาเภอรายงานยอดการจาหน่ายผ้าไทย และการแต่งกายผ้าไทย ภายในวันที่
5 ของเดือน ถัดไป ตั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

มติที่ประชุม รับทราบ
ทิพวัลย์ กลั่นแสง
(นางทิพวัลย์ กลั่นแสง)
บันทึกรายงานการประชุม
นันทนัช สุขประเสริฐ
(นางสาวนันทนัช สุขประเสริฐ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

