รายงานการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการ
ประจาเดือน มีนาคม 2564
ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจติ ร

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

ระเบียบวาระการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการ
ประจาเดือนมีนาคม 2564
ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจติ ร
ผู้มาประชุม
1. นายพงศ์ศักดิ์
2. นายวีระชัย
3. นางสาวกาญจนา
4. นายธีรพงศ์

5. นางโสภา
6. นายสมจิตร
7. นายธวัช
8. นางไพเราะ
9. นางสมใจ
10. นางสาวอนุสรา
11. นางพรรณทิพา
12. นางสาวอภิรดา
13. นายสุวัจชัย
14. นางสาวนันทนัช
15. นายชาญณรงค์
16. นางสาวภัชรี
17. นางสุธีพร
18. นางสาวอิสริยาภรณ์
19. นางสาวชนกวนันท์
20. นางสาวฐานิตา
21. นางบุศย์รินทร์
22. นางสุชาดา
23. นายธนวัตน์
24. นางสมบูรณ์
25. นางไพวัลย์

สอาดบุญเรือง
ศรีรัตนพงษ์
แก้วเกษ
เปรมปรี

บุญยืน
มะลิลา
พะโยม
ขวัญอ่อน
เพชรล้อมทอง
ชื่นเทศ
มหาธร
วรศิริ
ปาลี
วงศ์ประเสริฐ
กันภัย
บุญม่วง
ศรีสกุล
ไพเราะ
กล่อมจิตต์
พันตารักษ์
นามวงษ์ลือ
อินทรสมบูรณ์
สุจิตร
อินทรหัน
พรพ่วง

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมน
พัฒนาการอาเภอบึงนาราง รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอโพทะเล
พัฒนาการอาเภอเมืองพิจิตร
พัฒนาการอาเภออาเภอตะพานหิน
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอวชิรบารมี
พัฒนาการอาเภอวังทรายพูน
พัฒนาการอาเภอดงเจริญ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอบึงนาราง
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอทับคล้อ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสามง่าม
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสากเหล็ก
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอบางมูลนาก
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

26. นางสาวเสาวนิจ
27. นางทิพวัลย์
28. นางสาวมิรันตรี
29. นางสาวอาทิตยา
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางเพียงใจ
2. นางมาลี
3. นางสาวนิตยา

ทะสุด
กลั่นแสง
ศรีสาอางค์
รวดเร็ว

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ยาดี
พรหมมินทร์
เรืองสุข

ลาพักผ่อน
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ประธานในที่ประชุม
ได้ดาเนินการเปิดประชุมตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ข้อราชการ/ข้อสั่งการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
1.1 แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมารับตาแหน่งใหม่
1) นางบุษราคัม หวังศิริจิตร ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานจังหวัดพิจิตร
ต าแหน่ ง เดิ ม ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) นางเทียนทอง อัศวะมหาศักดา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง
3) นางวลัชณัฏฐ์ กุลสิริอิทธิกร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
4) นายประไพ สวนกูล ตาแหน่ง ขนส่งจังหวัดพิจิตร
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
5) นายทวนชัย เลี้ยงสุข ตาแหน่ง ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่าบัว
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาเจ้าพระยา
6) นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล ตาแหน่ง ผู้ อานวยการโครงการส่ งน้าและบารุงรักษา
ดงเศรษฐี ตาแหน่งเดิม นายช่างชลประทาน ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง
สานักงานชลประทารที่ 3
1.2 แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปรับตาแหน่งใหม่
1) นายวิโรจน์ พรหมอยู่ ตาแหน่งอัยการจังหวัดพิจิตร สานักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
ย้ายไปดารงตาแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 แผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
3.1 แผนปฏิบัติการประจาเดือนเมษายน 2564 ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.1.1 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
1) ข้าราชการรักษาราชการแทน ณ จังหวัดอื่น จานวน 3 ราย ให้ดารง
ตาแหน่งตามที่รักษาราชการแทน
(1) นางสาวตีรนรรถ อ่อนตา จังหวัดกาแพงเพชร
(2) นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ จังหวัดนครสวรรค์
(3) นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ จังหวัดนครสวรรค์
2) ข้าราชการดารงตาแหน่ง ณ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร จานวน
2 ราย
(1) นายชาญณรงค์ กันภัย ดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอบางมูลนาก
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563
(2) นางสาวภัชรี บุญม่วง ดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.2 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่งย้ายข้าราชการมาดารงตาแหน่ง ณ จังหวัดพิจิตร
จานวน 1 ราย คือ นางสาวสุภาพร ศิลาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ สานักงานพัฒนาชุ มชน
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มาดารงตาแหน่ง ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เดินทางมารายงานตัว ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ตามคาร้องของตนเอง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2
4.1.3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 (งบยุทธศาสตร์กรม)

4.1.3.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 (งบลงทุน)

4.1.3.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 (งบเงินกู้)

4.1.3.4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 ไตรมาส 1-2 (งบบริหาร)

มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.4 สรุปผลการส่งงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาเดือน มีนาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 กาหนดส่งงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาเดือนเมษายน 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.2.1 การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1) ผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2564
ตามที่ จังหวัดพิจิตร ขอให้อาเภอดาเนินการตรวจสุขภาพหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุน
แม่ของแผ่นดิน (ปี 2547-2563) พร้อมทั้งนาเข้าข้อมูลผลการตรวจสุขภาพในเว็บไซต์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ของกรมการพัฒนาชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 นั้น ซึ่งอาเภอได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอขอบคุณทุกอาเภอที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
2) ผลการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ได้ ส่ ง สรุ ป ผลการประชุ ม มอบนโยบายของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยและคณะ เมื่อวัน เสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดพะเยา โดยมีประเด็นและ
ข้อสั่งการ/ขอความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้
- ขอความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริม ประสานความร่วมมืออย่างบูรณาการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้มแข็ง
เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๔.๓.๑ โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ตั วชี้ วั ด รายได้ จ ากการจ าหน่ า ยผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ มชน OTOP ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ตามที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนดให้ ร ายได้ จากการจาหน่า ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุมชน
OTOP เป็ น ตัวชี้วัดตามค ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการกรมการพั ฒนาชุ มชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
โดยได้กาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
จั งหวัดพิจิ ตร มีย อดจัดเก็บรายได้จากการจาหน่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
จานวน 760,734,871 บาท ตามตัวชี้วัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดเป็นจานวนเงิน
836,808,358 บาท
ผลการจัดเก็บรายได้จากการจาหน่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2 จานวน
476,651,400 บาท เป้าหมายตามตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดเป็นจานวนเงิน 524,316,540 บาท
ทั้ ง นี้ รวมผลการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า หนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รายอ าเภอ (รด.4) ตั้ ง แต่
เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 – มี น าคม ๒๕๖4 ในระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล กลาง มี ผ ลการจ าหน่ า ยจ านวน
537,922,483 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.59 ของเป้าหมายไตรมาสที่ 1 – 2

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.2 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
1. พื้นที่เป้าหมาย 135 แปลง/ครัวเรือน ๑๐ อาเภอ 50 ตาบล
2. งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗,๕๑๓,๒๐๐ บาท
3. ผลการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
3.1 ลงนามในสัญญาจ้างปรับขุดพื้นที่ครบแล้ว จานวน ๑๓๕ แปลง วงเงินรวม
6,460,000 บาท
๓.๒ ทา PO ในระบบ GFMIS แล้ว รวม ๑๒๗ แปลง จานวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๘ แปลง (อาเภอดงเจริญ) จานวน ๘ แปลง จานานเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท

๔. แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
๔.๑ ติดตามการปรับรูปแปลงพื้นที่เป้าหมาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้รูปแบบ “โคกหนอง นา โมเดล
๔.๒ พัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการใช้งานด้วยการนาศาสตร์พระราชาและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ด้านการฟื้นฟูดิน ด้านการบริหารจัดการน้า ด้านการใช้ประโยชน์ป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่เรียนรู้ ให้เกิดความ
ต่อเนื่อง ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนและนอกชุมชน
๔.๓ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของผู้ แ ทนครอบครั ว พั ฒ นา
30 ครัวเรือน/ครัวเรือนอื่นที่สนใจ กลุ่มองค์กรชุมชน/เครือข่ายชุมชน และหน่ายงานภาคีอื่น ๆ เชื่อมโยงกับ
พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (ลงแขก)
๔.๔ สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สาธิตการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถให้บริการประชาชนได้
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หมู่บ้านเป้าหมายได้รับการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน
๖. ตัวชีว้ ัดกิจกรรม
๖.๑ มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๑๓๕ แห่ง
๖.๒ ร้อยละ 80 ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้บริการประชาชนได้
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.3 โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
1. พื้นที่เป้าหมาย ๑๖ แปลง/ครัวเรือน ๔ อาเภอ ๔ ตาบล
๒. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,925,200 บาทบาท
๓. ผลการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
๓.๑ ลงนามในสัญญาจ้างปรับขุดพื้นที่ และทา PO ในระบบ GFMIS แล้ว
จานวน ๑๔ แปลง (พื้นที่ HLM)
- อาเภอสามง่าม ๑๒ แปลง (ปรับขุดพื้นที่แล้ว ๗ แปลง)
- อาเภอโพธิ์ประทับช้าง ๑ แปลง
- อาเภอวชิรบารมี ๑ แปลง
๓.๒ พื้นที่ CLM ขนาด ๑๕ ไร่ อาเภอสามง่ามและวังทรายพูน อยู่ระหว่างการ
ทาราคากลาง

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.4 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕6๔
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ก าหนดด าเนิ น การทอดผ้ า ป่ า สมทบกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทฯ
ประจ าปี ๒๕6๔ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕6๔ ณ หอประชุ ม จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ศาลากลางจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
อาเภอเมืองพิจิตร จึงขอความร่วมมือสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการ ดังนี้
๑. คัดเลือกเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและ
ด้อยโอกาส อาเภอละ 2 คน พร้อมแจ้งกาหนดมารายงานตัวเพื่อรับเงินทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุ ม จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ศาลากลางจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๒. จัดทาเอกสารเพื่อประกอบการรับทุนฯ ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
๓. แจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอทุ ก คนและผู้ น ากลุ่ ม องค์ ก รเครื อ ข่ า ย
ตามจานวนเป้าหมายฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

๔. นาองค์ผ้าป่าของแต่ละอาเภอมาตั้ง ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ในวัน ศุกร์ที่
๒ เมษายน ๒๕6๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. (โดยขอความร่ ว มมื อ แจ้ ง ยอดเงิ น ผ้ า ป่ า ให้ จั ง หวั ด ทราบเบื้ อ งต้ น
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔)
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓.5 การมอบทุ น อุ ปการะเด็ ก โครงการสานฝั น ปั นสุ ข เพื่ อน้ อง กองทุ น พั ฒนา
เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทาโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) เพื่อช่วยเหลือ
เด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นครั ว เรื อ นยากจนและด้ อ ยโอกาส และเด็ ก ในครั ว เรื อ นที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
จังหวัดพิจิตร ได้รับการจัดสรรทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด
ถึงหกปี จานวน ๓๙ ทุน ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
กิจ กรรมที่ ๑ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒ นาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดสรรทุนอุปการะเด็ก
ตามจานวนเด็กที่ได้รับทุนอุปการะในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และพิจารณาเพิ่มเติม รวมเป็น ๒๐ ทุน
กิจ กรรมที่ ๒ ปันรัก ปันสุ ข กองทุนพัฒ นาเด็กชนบทในพระราชูป ถัมภ์ส มเด็ จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) จัดสรรทุนอุปการะเด็กในครัวเรือน
ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จานวน ๑๙ ทุน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓.6 การดาเนินการตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.7 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่ 5 ผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เป็นการประกวดผลการดาเนินงาน
ระดับตาบล ดาเนินการเดือนพฤษภาคม 2564 ระยะเวลา 3 วัน โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยมีวิธีการ
คั ด เลื อ ก ต าบลที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานดี เ ด่ น ผ่ า นกระบวนการของผู้ ต รวจราชการกรม (เขตตรวจราชการ
18 เขตตรวจ) จะได้รั บการจัดสรรงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อนาไปพัฒนาตาบล
โดยต้องผ่านกระบวนการ ดังนี้
กระบวนการพัฒนาด้วยกลไกตาบล
- กระบวนการเรี ยนรู้จากการประชุ มเชิ งปฏิบั ติ การ ระยะเวลาด าเนิ นการ
3 วัน ดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- การพัฒนาหมู่บ้าน/ตาบล โดยคัดเลือก 1 หมู่บ้าน ภายใต้คติพจน์ (Motto)
หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ดาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564

- กระบวนการคั ด เลื อ กของผู้ ต รวจราชการกรม โดยแบ่ ง การประกวด
18 เขตตรวจราชการๆ ละ 1 หมู่บ้าน ดาเนินการเดือนพฤษภาคม 2564
- การประกวดสุดยอด “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง” ดาเนินการเดือนพฤษภาคม 2564
- โครงการขยายผลภายใต้คติพจน์ (Motto) หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแล
ได้ทั้งตาบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีดังนี้
- มีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนชุมชน
- มีกลยุทธ์ในการบูรณาการบริหารจัดการชุมชน
- มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการพึ่งตนเอง
- มี ห มู่ บ้ า นที่ มี ขี ด ความสามารถในการสร้ า งความมั่ น คงทางด้ า นอาหาร
ดูแล คนในชุมชนได้ทั้งตาบล ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นที่ตาบลเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓.8 การดาเนินงาน “น้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี สู่ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร 90 วั น ปลู ก ผั ก สวนครั ว
เพื่อสร้างความ มั่นคงทางอาหาร รอบ 2
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนก าหนดการรายงานผลการด าเนิ นงาน “น้ อมน าแนว
พระราชดาริฯ ในโปรแกรม Plant For Good โดยจังหวัดแจ้งคู่มือและแนวทางรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว
ภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน ตามหนังสือแจ้งจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0019/ว 933 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.4.๑ การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนการด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดพิจิตร ได้รับอนุมัติงบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,861,250 บาท
โดยให้จังหวัดดาเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ดังนี้
ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 (7,315,600 บาท)
ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 (12,345,075 บาท)
ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 (17,603,163 บาท)
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 (22,861,250 บาท)
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 มียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,694,576.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.03

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.4.2 การเพิ่มจานวนสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1) สมาชิกประเภทองค์กร ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564
ที่

อาเภอ/จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ฐานข้อมูลประเภทองค์กร
กพสอ./ กพสต. กพสม. รวม
กพสจ.
1
16
135 152
1
12
91
104
1
10
84
95
1
11
97
109
1
7
98
106
1
5
80
86
1
4
57
62
1
4
56
61
1
4
51
56
1
5
40
46
1
5
55
61
1
5
51
57
1
1
13
88
895 996

สมัครเป็น
สมาชิกแล้ว

คงเหลือ

หมายเหตุ

152
104
95
109
106
86
62
61
56
46
61
57
1
996

-

ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ

2) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564
ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5

เมืองพิจิตร
ตะพานหิน
บางมูลนาก
โพทะเล
โพธิ์ประทับ
ช้าง
6 สามง่าม
7 วังทรายพูน
8 ทับคล้อ
9 วชิรบารมี
10 สากเหล็ก
11 ดงเจริญ
12 บึงนาราง

รวม

การเพิ่มสมาชิก ปี 2563
การเพิ่มสมาชิก ปี 2564
สตรีตาม สมัครแล้ว คงเหลือ เป้าหมาย สมัคร รวมสมาชิก
เพิ่มขึ้น
ทะเบียน
เพิ่ม
ทั้งสิ้น
ปี
2564
ราษฎร์
ร้อยละ 6
48,116 28,854 19,262 1,156 1,781 30,635
30,225 21,631 8,594
516
552 22,183
20,598 16,425 4,173
250
504 16,929
26,145 16,935 9,210
553
275 17,210
18,538 13,398 5,140
308
183 13,581
18,205
10,716
19,070
12,740
9,868
8,559
11,839

11,504
7,955
12,532
9,027
6,858
6,377
8,778

6,701
2,761
6,538
3,713
3,010
2,182
3,061

234,619 160,274 74,345

402
166
392
223
181
131
184

138
184
3
132
164
164
189

11,642
8,139
12,535
9,159
7,022
6,541
8,967

คิดเป็น
ร้อยละ
(ของ
เป้าหมาย)
154.07
106.97
201.60
49.73
59.42
34.33
110.84
0.76
59.19
90.60
125.19
102.71

4,461 4,269 164,543 95.70

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.3 รายงานสถานะลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร ปี 2556 – 2564
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร มี ลู ก หนี้ ค้ า งช าระ ปี 2556-2564 ณ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563
รวมทั้งสิ้น 529โครงการ เป็นเงิน 61,275,270.92 บาท รับชาระหนี้(1 ต.ค.2563 - 28 ก.พ. 2564)
จานวน 2,555,322.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 ปัจจุบัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีหนี้ค้างชาระ
คงเหลือ 516 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 58,719,948.06 บาท
ลูกหนี้คงเหลือ
ลูกหนี้คงเหลือ
รับชาระปี 2564 คิดเป็น
ณ 1 ต.ค. 2563
ณ 28 ก.พ. 2564
ปีงบประมาณ
จานวนเงิน
ร้อยละ
โครงการ จานวนเงิน
2556-2559
157 13,735,752.27
221,167.67 1.61 156 13,514,584.60
2560
79 7,866,634.66
325,447.31 4.14 77 7,541,727.35
2561
60 6,764,301.32
340,719.32 5.04 55 6,423,582.00
2562
75 8,671,101.67
341,251.83 3.94 70 8,329,849.84
2563
75 11,642,526.00 1,223,213.73 10.51 75 10,419,312.27
2564
83 12,594,415.00
103,523 0.82 83 12,490,892.00
รวม
529 61,275,270.92 2,555,322.86 4.17 516 58,719,948.06

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563(ฉบับที่ 3)
สรุ ป ผลการดาเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริห ารกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3) ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4.5 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว :
พักชาระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 2)
สรุปผลการดาเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชาระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.6 การด าเนินโครงการสร้ างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้า น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
1) จัดทารายงานรายได้ของครัวเรือนสัมมาชีพที่เข้าร่วมโครงการ จากการนาความรู้
ไปประกอบอาชีพ (อาชีพที่ฝึกอบรม พัฒนา ต่อยอด) โดยเริ่มรายงานได้ตั้งแต่เดือน มีนาคม-กันยายน 2564
ในแบบ บร.2 ส่วนที่ 3 : ข้อมูลการประกอบอาชีพสัมมาชีพชุมชนและรายได้ (เป็นตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด รอบ 2)
2) เตรียมความพร้อมสร้างและพัฒนาครัว เรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับอาเภอ
อาเภอละ 1 ครัวเรือน สาหรับเข้ารับการคัดเลือกเป็น ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ในเดือน
มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.7 การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4.8 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนครัวเรือนยากจนที่ประสงค์ต้องการพื้นที่ทามาหากิน
จั งหวัดพิจิ ตร ขอเชิญชวนครัว เรื อ นยากจนที่ ประสงค์ต้ อ งการพื้น ที่ เ พื่ อใช้ ใ นการ
ทามาหากินขนาด 5 ไร่ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 13 ตาบลป่ามะคาบ
อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในพื้นที่มีบ้านพัก , บ่อน้า 2 บ่อ , พื้นที่ป่าปลูก, พื้นที่ปลูกกล้วย
หากสนใจติดต่อเจ้าของพื้นที่…คุณต่อ โทร 08 9708 7782

มติที่ประชุม รับทราบ
ทิพวัลย์ กลั่นแสง
(นางทิพวัลย์ กลั่นแสง)
บันทึกรายงานการประชุม
ธีรพงศ์ เปรมปรี
(นายธีรพงศ์ เปรมปรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

