รายงานการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการ
ประจาเดือน ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 12/2563

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจติ ร

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

ระเบียบวาระการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการ
ประจาเดือนธันวาคม 2563
ครั้งที่ 12/2563
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจติ ร
ผู้มาประชุม
1. นายพงศ์ศักดิ์
2. นายวีระชัย
3. นางเพียงใจ
4. นางสาวกาญจนา
5. นางโสภา
6. นายสมจิตร
7. นายธวัช
8. นางสาวลักขณา
9. นางสมใจ
10. นางสาวอนุสรา
11. นายธีรพงศ์
12. นางบุศย์รินทร์
13. นายสุวัจชัย
14. นางสาวนันทนัช
15. นายชาญณรงค์
16. นางสาวภัชรี
17. นางสุธีพร
18. นางสาวนิตยา
19. นางสาวอิสริยาภรณ์
20. นางมาลี
21. นางสาวฐานิตา
22. นางสุชาดา
23. นายธนวัตน์
24. นางสมบูรณ์
25. นางไพวัลย์

สอาดบุญเรือง
ศรีรัตนพงษ์
ยาดี
แก้วเกษ
บุญยืน
มะลิลา
พะโยม
กล่อมกมล
เพชรล้อมทอง
ชื่นเทศ
เปรมปรี
นามวงศ์ลือ
ปาลี
วงศ์ประเสริฐ
กันภัย
บุญม่วง
ศรีสกุล
เรืองสุข
ไพเราะ
พรหมมินทร์
พันตารักษ์
อินทรสมบูรณ์
สุจิตร
อินทรหัน
พรพ่วง

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมน
พัฒนาการอาเภอโพทะเล
พัฒนาการอาเภอเมืองพิจิตร
พัฒนาการอาเภออาเภอตะพานหิน
นักวิช าการพัฒ นาชุมชนปฏิบัติการรักษาราชการแทน
พัฒนาการอาเภอวชิรบารมี
พัฒนาการอาเภอวังทรายพูน
พัฒนาการอาเภอดงเจริญ
พัฒนาการอาเภอบึงนาราง
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอทับคล้อ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสามง่าม
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสากเหล็ก
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอบางมูลนาก
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

26. นางสาวเสาวนิจ
27. นางทิพวัลย์
28. นางสาวมิรันตรี
29. นางสาวอาทิตยา

ทะสุด
กลั่นแสง
ศรีสาอางค์
รวดเร็ว

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์ ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ประธานในที่ประชุม ได้ดาเนินการเปิดประชุมตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ท่านพัฒ นาการจั งหวัด ติดราชการร่ว มพิธีเปิด งานวันกีฬาแห่ งชาติ ประจาปี 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อาเภอ จังหวัดพิจิตร เมื่อเสร็จสิ้น
ภารกิจจะเดินทางมาร่วมประชุมกับเรา
2. มาตรการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ 7 วั น อั น ตราย
ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงนี้ท่านใดที่เป็นข้าราชการ ช่วงปีใหม่นี้ขอความร่วมมือ
เลี่ยงการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลาเนาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กระจายไปทั่ว ในขณะนี้
ไม่ห้ามที่จะกลับบ้านแต่เป็นห่วง หากท่านเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงนี้ เมื่อกลับมาต้องรายงานตัว ระมัดระวัง
ตนเอง ระมัดระวังคนใกล้ตัว ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T) ดังนี้
D – Distancing
- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M – Mask rearing - สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
H – Hand washing - ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ
T – Testing
- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (เฉพาะกรณี)
T – Thaichana
- ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ
ขอให้ช่วยกัน ประชาสั มพันธ์ ทุกจังหวัด ต้องเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม เราต้อง
ทาความเข้าใจแก่ประชาชนในการตั้งโรงพยาบาลสนาม หากท่านป่วยไม่มีใครรับท่าน และไม่มีจังหวัดไหน
รับท่านแน่นอน เราจึงจาเป็นต้องมีโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ เพื่อกักตัว และตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค
ขอฝากประชาสัมพันธ์
3. ขอขอบคุณที่ร่วมเชียร์ขวัญใจกาชาด จังหวัดพิจิตรร่วมสมทบทุน 7,500 บาท
4. ขอขอบคุณ ความร่ ว มมือของทุก ๆ อาเภอในการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน
มกราคม 2564 อย่างน้อยทา PO หรือคู่สัญญาได้ โดยเฉพาะโครงการ โคก หนอง นา โมเดล
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 แผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
3.1 แผนปฏิบัติการประจาเดือนธันวาคม 2563 ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.1.1 ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า รั บ การประเมิ น ผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ประเภท
วิ ช าการ ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ ซึ่ ง คาดว่ า จะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ รั ก ษาราชการแทนพั ฒ นาการอ าเภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ดังนี้
1) นายสุ วั จ ชั ย ปาลี ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ
(ผู้ ช่ว ยผู้ อานวยการกลุ่ มงาน) กลุ่ มงานยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาชุ มชน ส านักงานพัฒ นาชุ มชนจั งหวั ด พิ จิ ต ร
ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสามง่าม สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

2) นางไพเราะ ขวัญอ่อน ตาแหน่งนักวิชาการพัฒ นาชุมชนชานาญการ
(ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอวชิรบารมี สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
3) นางพรรณทิพา มหาธร ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิ ษณุโลก
ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอบึงนาราง สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
4) นางสาวอภิรดา วรศิ ริ ตาแหน่งนักวิช าการพัฒ นาชุมชนช านาญการ
(ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการกลุ่ ม งาน) กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชน ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอทับคล้อ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
5) นางสาวอนุสรา ชื่นเทศ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการกลุ่ ม งาน) กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชน ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอดงเจริญ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
6) นางสาวนั น ทนั ช วงศ์ ป ระเสริ ฐ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งาน
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ) กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สานักงาน
พัฒ นาชุมชนจั งหวัดพิจิ ตร ให้ รั กษาราชการแทนพั ฒ นาการอาเภอ (นักวิช าการพัฒ นาชุมชนช านาญการ)
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 ค าสั่ งแต่ งตั้ งพั ฒนาการอ าเภอ (นั กวิ ชาการพั ฒนาชุ ม ชนช านาญการ
ให้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒ นาชุมชนมีคาสั่งแต่งตั้งพัฒ นาการอาเภอ (นักวิช าการพัฒนา
ชุ ม ชนช านาญการ ให้ รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น การบริ ห ารงาน
พัฒนาชุมชน คือ นายธีรพงศ์ เปรมปรี ตาแหน่งพัฒ นาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒ นาชุมชนช านาญการ)
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบึงนาราง ให้รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงาน (นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ) กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 รางวัลกิจกรรมโครงการ 10,000 ก้าว ชาว พช.สุขภาพดี
บุ คลากรจังหวัดพิจิตร ได้รับการคัดเลื อกรับรางวัล การประกวดภาพถ่ า ย
โครงการ 10,000 ก้าว ชาว พช.สุขภาพดี รางวัลเป็นเงินสดคนละ 500 บาท จานวน 4 ราย คือ
1) นางเพียงใจ ยาดี
2) นางสาวนันทนันช วงศ์ประเสริฐ
3) นางสุธีพร ศรีสกุล
4) นางสาวตีรนรรถ อ่อนตา
มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.4 คาสั่งแต่งตั้งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่งแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ให้ดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.1.5.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 ไตรมาส 1
(งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน)

มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.5.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1

มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.6 สรุ ปผลการส่งงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาเดือน ธั นวาคม
2563

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.7 กาหนดส่งงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาเดือนมกราคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.2.1 การประเมินผลการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้อาเภอดาเนินการตามแนวทางการดาเนินกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุ มชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเมื่อดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ ว เสร็ จ ให้ ร ายงานสรุ ป ประเมิ น ผลโครงการ
พร้อมภาพประกอบส่งจังหวัด นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประเมิ น ผลกิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
จังหวัดพิจิตร จึงขอความร่วมมืออาเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ ดาเนินการประเมินผลการ
ด าเนิ น กิ จ กรรม/โครงการ (ส่ ว นที่ 1 และส่ ว นที่ 2) พร้ อ มไฟล์ ภ าพกิ จ กรรม ส่ ง ให้ ก ลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน ทาง E-mail : plan_pichit@hotmail.com เพื่อบันทึกผลการดาเนินงานในระบบรายงานผล
การบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) ต่อไป

รายชื่อกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที/่ โครงการ
๑. การเผยแพร่และ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน

ที/่ กิจกรรม
๑. ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบฟอร์ม
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

-

๒. การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. สร้างความมั่นคงด้าน 1. สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
อาชีพและรายได้ ตามหลัก ในระดับหมูบ่ ้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ



-









3. พัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

1. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่





2. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน :
สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน :
การจัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน :
การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับหมู่บ้าน
5. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน :
การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพใน
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า
6. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ
“โคก หนอง นา โมเดล”
7. ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง :
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผล
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน (ศอช.จ.)
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล





-



-



-



-



-















3. พัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดทาและประสาน
แผนพัฒนาตาบล

5. ส่งเสริมการพัฒนา
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการ
กลไกและโครงสร้างดูดซับ อาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและ ร้านอาหาร)
การกระจายรายได้
กลับสู่ท้องถิ่น

หมายเหตุ

ที/่ โครงการ
6. ส่งเสริมกระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ชุมชนท่องเที่ยวด้วย
แนวคิดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ที่นักท่องเที่ยว
ลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
7. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสูย่ ุค 4.0
8. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาผ้าไทย
9. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนเพื่อเกษตรกรและ
แหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อ
การเข้าถึงแหล่งทุน

9. โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนเพื่อเกษตรกรและ
แหล่งสินเชื่อภาครัฐ
เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน

ที/่ กิจกรรม

แบบฟอร์ม
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผูจ้ ดั โปรแกรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น
และ
การทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์





2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่นักท่องเที่ยวลง
มือปฏิบัติ (D-HOPE)
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0









1. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย





1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน





2. ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้
"สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุน
การดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็น
ต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้









4. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตโดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯ
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุข
กองทุนชุมชน





















6. พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สู่มาตรฐาน SMART Saving Group
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
การรับรู้และเข้าใจการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
10. โครงการส่งเสริมและ 1. เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่
พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ ของแผ่นดินระดับอาเภอ
ของแผ่นดิน

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

ที/่ โครงการ

ที/่ กิจกรรม

10 โครงการ

2. เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุน
แม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
3. สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตน้ แบบหนุนเสริม
สัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุม่ เสีย่ งและผูผ้ ่าน
การบาบัด
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บา้ น
ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
29 กิจกรรม













24

27

หมายเหตุ

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการเกี่ยวกับการ
ยกระดับศักยภาพและการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 แผนพัฒนาภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
(ยกเว้นอาเภอบึงนาราง และดงเจริญ)
ขอขอบคุ ณ ทุ ก อ าเภอที่ ร ายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบครุ ภั ณ ฑ์ โ ครงการ
ที่ได้รับงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ให้จังหวัดทราบ
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้อาเภอติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินต่าง ๆ
ให้ เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ของโครงการ รวมถึงการบริห ารจัดการดูแลบารุงรักษาให้ เ ป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๔.๓.๑ การดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่เป้าหมาย

ที่

พื้นที่เป้าหมาย

กิจกรรมที่ 2
HLM
CLM
สร้างพื้นที่
เรียนรู้
ชุมชนต้นแบบ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
(CLM )
ระดับตาบล
1 ไร่ 3 ไร่ 15 ไร่ และพัฒนา
พื้นที่ครัวเรือน
ต้นแบบ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
(HLM )
ระดับครัวเรือน

กิจกรรมที่ 3
สร้างงาน
สร้างรายได้
รายเดือน

งบประมาณ
กิจกรรมที่ 4
กระตุ้น
การบริโภค
ภาคครัวเรือน
และเอกชน
(HLM)
ระดับ
ครัวเรือน

กิจกรรมที่ 5
บูรณาการ
ร่วมพัฒนา
พื้นที่ระดับ
ตาบล
รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น

1 อำเภอสำมง่ำม
2 อำเภอวังทรำยพูน
อำเภอโพธิ์ประทับ
3
ช้ำง
4 อำเภอวชิรบำรมี
5 จังหวัดพิจิตร

4
-

8
-

1
1

2,102,800
1,090,000

-

240,000
-

885,000
885,000

1

-

-

45,200

-

20,000

-

1

-

-

45,200

20,000

-

6

8

2

3,283,200

2,592,000
2,592,000

281,200
281,200

280,000

1,770,000

7,925,200

4,307,800
3,055,000

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.2 การดาเนินงาน“น้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจาครัวเรือน
กรมการพัฒนาชุมชน ขอให้จังหวัดคัดเลือกอาเภอโดดเด่นครบทั้ง 5 กระบวนงาน
หรืออาเภอละ 1 กระบวนงาน และดาเนินการจัดจัดมหกรรมแสดงผลความสาเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผัก
ประจาครัวเรือนระดับจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นาอาสา
พัฒนาชุมชน

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.4 การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โครงการ “OTOP City 2020”
ระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.4.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดพิจิตร ได้รับอนุมัติงบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,861,250 บาท โดยให้
จังหวัดดาเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 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)
ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 มียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,308,841.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.72

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.4.2 การเพิ่ ม จ านวนสมาชิ ก ของกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด พิ จิ ตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4.3 รายงานสถานะลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร ปี 2556 – 2563
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร มี ลู ก หนี้ ค้ า งช าระ ปี 2556-2563 ณ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563
รวมทั้ ง สิ้ น 446 โครงการ เป็ น เงิ น 48,680,315.92 บาท รั บ ช าระหนี้ ( 1 ต.ค. - 24 ธ.ค.2563)
จานวน 1,233,236.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.53 ปัจจุบัน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีหนี้ค้างชาระ
คงเหลือ 444 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 47,447,619.58 บาท
ลูกหนี้คงเหลือ
ลูกหนี้คงเหลือ
รับชาระ
คิดเป็น
ณ 1 ต.ค. 2563
ณ 24 ธ.ค. 2564
ปีงบประมาณ
จานวนเงิน
ร้อยละ
โครงการ จานวนเงิน
2556-2559
157 13,735,752.27
88,850.91 0.65 157 13,646,901.36
2560
79 7,866,634.66
149,094.44 1.90
79 7,718,080.22
2561
60 6,764,301.32
144,554.60 2.14
58 6,619,746.72
2562
75 8,671,101.67
133,495.39 1.54
75 8,537,606.28
2563
75 11,642,526.00
717,241.00 6.16
75 10,925,285.00
รวม
446 48,680,315.92 1,233,236.34 2.53 444 47,447,619.58
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3 )
1) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (27 พ.ย.63- 25 มี.ค.64)
2) ลูกหนี้รายเดิมผิดนัดชาระที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ตามประกาศ (ฉบับที่ 2) จะต้อง
มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 120 วัน
3) จานวนลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศฯ (ฉบับที่ 3)
ที่

อาเภอ

ลูกหนี้ ปี 2556 - 2559
โครงการ

1 เมืองพิจติ ร

1

ลูกหนี้ ปี 2560

โครงการ
จานวนเงิน
180,000.00

2 ตะพานหิน

1

จานวนเงิน

ลูกหนี้ ปี 2561
โครงการ

จานวนเงิน

ลูกหนี้ ปี 2562
โครงการ

จานวนเงิน

200,000.00

3 บางมูลนาก

2

4 โพทะเล

1

79,000.00

5 โพธิป์ ระทับช้าง

4

510,800.00

1

91,641.00

6 สามง่าม

11

1,217,184.70

2

59,443.26

7 วังทรายพูน

1

57,500.00

1

71,550.00

1

ลูกหนี้ ปี 2563
โครงการ

จานวนเงิน

8 ทับคล้อ

300,000.00

2

41,088.00

5

1,000,000.00

6

1,079,000.00

2

179,036.00

4

483,117.00

11

1,264,594.00

1

173,000.00

2

369,775.00

17

1,874,892.96

2

129,050.00

1

89,000.00

1

89,000.00

0

10 สากเหล็ก

1

164,897.00

1

11 ดงเจริญ

รวม

2

100,000.00

9 วชิรบารมี

12 บึงนาราง

1

จานวนเงิน
180,000.00

โครงการ

1
41,088.00

55,490.00

รวมลูกหนี้ ปี 2556 2563

0
7
25

526,005.00

4

490,582.00

2,570,489.70

9

913,216.26

3

96,578.00

5

605,933.00

12

1,952,892.00

164,897.00
-

11

1,016,587.00

54

6,139,108.96

หมายเหตุ

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.5 การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

ทิพวัลย์ กลั่นแสง
(นางทิพวัลย์ กลั่นแสง)
บันทึกรายงานการประชุม

นันทนัช สุขประเสริฐ
(นางสาวนันทนัช สุขประเสริฐ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

