รายงานการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการ
ประจาเดือน มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 6/2564

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 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
ประจาเดือนมิถุนายน 2564
ครั้งที่ 6/2564
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจติ ร

ผู้มาประชุม
1. นายพงศ์ศักดิ์
2. นายวีระชัย
3. นางสาวกาญจนา
3. นางเพียงใจ
4. นายธีรพงศ์

5. นางโสภา
6. นายสมจิตร
7. นายธวัช
8. นางสาวชิดชนก
9. นางสมใจ
10. นางสาวอนุสรา
11. นางพรรณทิพา
12. นางสาวอภิรดา
13. นายสุวัจชัย
14. นางสาวนันทนัช
15. นายชาญณรงค์
16. นางสาวภัชรี
17. นางสุธีพร
18. นางสาวนิตยา
19. นางสาวอิสริยาภรณ์
20. นางมาลี
21. นางสาวฐานิตา

สอาดบุญเรือง
ศรีรัตนพงษ์
แก้วเกษ
ยาดี
เปรมปรี

บุญยืน
มะลิลา
พะโยม
ทัศนา
เพชรล้อมทอง
ชื่นเทศ
มหาธร
วรศิริ
ปาลี
วงศ์ประเสริฐ
กันภัย
บุญม่วง
ศรีสกุล
เรืองสุข
ไพเราะ
พรหมมินทร์
พันตารักษ์

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมน
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอบึงนาราง รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอโพทะเล
พัฒนาการอาเภอเมืองพิจิตร
พัฒนาการอาเภออาเภอตะพานหิน
แทนรักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอวชิรบารมี
พัฒนาการอาเภอวังทรายพูน
พัฒนาการอาเภอดงเจริญ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอบึงนาราง
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอทับคล้อ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสามง่าม
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอสากเหล็ก
พัฒนาการอาเภอบางมูลนาก
พัฒนาการอาเภอโพธิ์ประทับช้าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

22. นางบุศย์รินทร์
23. นางสุชาดา
24. นายธนวัตน์
25. นางสมบูรณ์
26. นางไพวัลย์
27. นางสาวเสาวนิจ
28. นางทิพวัลย์
29. นางสาวมิรันตรี
30. นางสาวอาทิตยา
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวลักขณา

นามวงษ์ลือ
อินทรสมบูรณ์
สุจิตร
อินทรหัน
พรพ่วง
ทะสุด
กลั่นแสง
ศรีสาอางค์
รวดเร็ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กล่อมกมล

ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ประธานในที่ประชุม
ได้ดาเนินการเปิดประชุมตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 วาระสาคัญจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร
ครั้งที่ 6/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมารับตาแหน่งใหม่
(1) นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ตาแหน่ง ปลัดจังหวัดพิจิตร
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
(2) นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหงวัดพิจิตร
ตาแหน่งเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
(3) นายวัฒนา เจริญจิตร ตาแน่ง นายอาเภอโพทะเล
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
รักษาการในตาแหน่ง นายอาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
(4) นายสุภโชค ศิลปะคุณ ตาแหน่ง นายอาเภอสามง่าม
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รักษาการในตาแหน่ง นายอาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
(5) นายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร ตาแหน่ง นายอาเภอวชิรบารมี
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

(6) นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี ตาแหน่ง นายอาเภอดงเจริญ
ต าแหน่ ง เดิ ม หั ว หน้ า กลุ่ ม งานบริ ห ารงานปกครอง ที่ ท าการปกครอง
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
รักษาการในตาแหน่ง นายอาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
(7) นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ ตาแหน่ง นายอาเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
รักษาการในตาแหน่ง นายอาเภอบึงนาราง
ตาแหน่งเดิม ป้องกันจังหวัดนนทบุรี
2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปรับตาแหน่งใหม่
(1) นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ตาแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
3) ข้อราชการ/ข้อสั่งการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
(1) ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พิ จิ ต ร กล่ า วชมเชยการด าเนิ น งานโครงการ
โคก หนอง นา โมเดล ผลเป็ น ไปตามคาดหมาย ขอความร่ว มมื ออ าเภอที่ยัง อยู่ ร ะหว่า งดาเนิน การ ขอให้
เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
(2) ผ้าไทยจังหวัดพิจิตร ดาเนินการได้ดี ปรากฏในระดับผู้บริหาร ขอขอบคุณ
ทุกอาเภอที่ขับเคลื่อนมาถึงจุดนี้
(3) 3 เดือนท้ายของปีงบประมาณ เป็นช่วงจัดเก็บกิจกรรมต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ
(4) เน้นย้าเพื่อขอความร่วมมือ
- การก่ อ หนี้ ผู ก พั น (งบประจ า) ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
ยอดเบิกจ่าย 80.17 % ลาดับที่ 58 จากทั้งหมด 77 หน่วยงาน
- การก่ อ หนี้ ผู ก พั น (งบลงทุ น ) ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
ยอดเบิกจ่าย 90.89 % ลาดับที่ 27 จากทั้งหมด 31 หน่วยงาน
4) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จัดทาหนังสือ คืน“ปู”สู่สาคร และส่งให้สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร จานวน 100 เล่ม ขอความร่วมมือสนับสนุน ในราคาเล่มละ 189 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 แผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
3.1 แผนปฏิบัติการประจาเดือน กรกฎาคม 2564 ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.1.1 การแต่งตั้งข้าราชการ
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร มี ค าสั่ ง อนุ ญ าตให้ ข้ า ราชการราย นายธี ร พงศ์ เปรมปรี
ต าแหน่ ง พั ฒ นาการอ าเภอบึ ง นาราง รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น
การบริหารงานพัฒนาชุมชน ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และจังหวัดได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการราย นางเพียงใจ ยาดี ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมช น รักษาการใน
ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนอีกตาแหน่งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.2 การจัดทาข้อตกลง ณ ต้นรอบการประเมินครั้งที่ 2/2564
การจั ดทาข้อตกลง ณ ต้นรอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 ขอให้ อาเภอ
ที่ยงั ไม่จัดทารายละเอียดส่งจังหวัดให้ส่งภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด กิ จ กรรมซึ่ ง มี ก ารรวมกลุ่ ม ของบุ ค คลที่ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก

มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.1.4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 (งบยุทธศาสตร์กรม)

4.1.4.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 (งบลงทุน)

4.1.4.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 (งบเงินกู้)

4.1.4.4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 ไตรมาส 1-2 (งบบริหาร)

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 สรุปผลการส่งงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาเดือน มิถุนายน 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.6 กาหนดส่งงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาเดือนกรกฎาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.2.1 การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.1 ผลการดาเนินการยุทธการพิชิตยาเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีชีวิตใหม่ เนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาปี 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน
ตามที่จังหวัดพิจิตร แจ้งให้อาเภอดาเนินการขับเคลื่อนยุทธการพิชิตภัยยาเสพ
ติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาปี 2564 ของกรมการ
พัฒนาชุมชน ในกิจกรรมพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกับพลังสตรี Re X—ray หมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน รายงานผลการดาเนินงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
อาเภอจัดกิจกรรมและรายงานผลการดาเนินการให้จังหวัดทราบ ดังนี้
1) อาเภอโพธิ์ประทับช้าง ดาเนินการ ณ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่ น ดิ น
บ้านปมประดู่ หมู่ที่ 3 ตาบลดงเสือเหลือง
2) อาเภอเมืองพิจิตร
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านลาชะล่า หมู่ที่ 2 ตาบลหัวดง
- หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวัดหงส์ หมู่ที่ 3 ตาบลย่านยาว

1.2 การขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้น ที่
แพร่ระบาด ปี 2564 โดยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ตามที่ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร แจ้ ง ให้ อ าเภอด าเนิ น การตรวจสุ ข ภาพกองทุ น แม่
ของแผ่ น ดิ น พร้ อ มบั น ทึ ก ผลการตรวจสุ ข ภาพกองทุ นแม่ ข องแผ่ นดิ น ลงในเว็ บ ไซต์ก รมการพั ฒ นาชุมชน
(หัวข้อบริการภายใน : ระบบรายงานข้อมูล Online : กองทุนแม่ของแผ่น ดิน : รายงานผลการตรวจสุขภาพ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และอาเภอได้บันทึกผลการตรวจสุขภาพ
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน 272 หมู่บ้าน/ชุมชน มีผลการประเมิน ระดับ A
จานวน 72 หมู่บ้าน/ชุมชน ระดับ B จานวน 188 หมู่บ้าน/ชุมชน และระดับ C จานวน 12 หมู่บ้าน/ชุมชน
ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งรายชื่อพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชน
แพร่ระบาด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 เพื่อให้จังหวัด/อาเภอ
ใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระบาด โดยกรมการพัฒนาชุมชน
ได้เปรียบเทียบข้อมูลการแพร่ระบาดปี 2564 กับผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2564
จังหวัดพิจิตร มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดปี 2564 จานวนทั้งสิ้น 28 หมู่บ้าน/
ชุมชน ในพื้นที่ 11 อาเภอ 22 ตาบล (ยกเว้นอาเภอดงเจริญ)

เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ในพื้ น ที่
แพร่ระบาด ปี 2564 โดยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้อาเภอที่มีหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดปี 2564 ดาเนินการ ดังนี้
1. X-RAY หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้มีหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดินของกรมการพัฒนาชุมชน อยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดปี 2564
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกัน
3. รายงานผลการดาเนินงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การดาเนินการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล
จั งหวัดพิจิ ตร ขอให้ อาเภอดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดาเนินการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนและการประสานแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นระดั บ อ าเภอ
และต าบล พ.ศ. 2562 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564) ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร
ที่ พจ 0019/ ว 01 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 โดยขอความร่วมมือให้ทุกอาเภอ ดาเนินการจัดทาแบบรายงาน
1,2,3 แบบประเมินแผนพัฒนาตาบล รูปเล่มแผนพร้อมไฟล์ ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๔.๓.๑ โครงการภายใต้ แผนฟื้น ฟูเ ศรษฐกิจและสังคมของประเทศโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ดาเนินการ ๔
อาเภอ ๔ ตาบล ๑๖ ครัวเรือน/แปลง
ผลการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ ๒5 มิถุนายน ๒๕๖๔ )
กิจกรรมที่ 2 ขุดปรับแปลงพื้นที่
ที่

อำเภอ

รวม
แปลง

รวม
งบประมำณ

จัดซื้อวัสดุทำสื่อกำรเรียนรู้
ประจำศูนย์ฯ

กำรเบิกจ่ำย
จำนวน
แปลง

งบประมำณ

คิดเป็น
ร้อยละ

ส่งคืนเงิน

งบ
ประมำณ

กำรเบิกจ่ำย

คิดเป็น
ร้อยละ

1 โพธิ์ประทับช้ำง

1

45,200

1

22,800.00

100

22,400.00

-

-

-

2 วชิรบำรมี

1

45,200

1

38,000.00

100

7,200.00

-

-

-

3 วังทรำยพูน

1

1,040,000

1

94,812.57

100

945,187.43

50,000

-

-

4 สำมง่ำม

13

2,052,800

13

1,026,029.52

100

1,026,770.48 50,000

50,000

100

รวม

16

3,183,200

16

1,181,642.09

100

2,001,557.91 100,000

50,000

50

อำเภอ

รวม
(แปลง)

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุทำกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครัวเรือน
HLM แปลงขนำด 1 ไร่ และ 3 ไร่

กิจกรรมที่ 5 สำหรับแปลง CLM ขนำด 15 ไร่
5.1 จัดซื้อวัสดุสร้ำงฐำนกำรเรียนรู้

ที่
1 โพธิ์ประทับช้ำง

1

20,000

เบิกจ่ำย
แล้ว
20,000

2

วชิรบำรมี

1

20,000

20,000

100.00

-

-

3

วังทรำยพูน

1

-

-

-

705,000

315,000

4

สำมง่ำม

13

240,000

240,000

100.00

705,000

-

รวม

16

280,000

280,000

100.00

1,410,000

315,000

งบประมำณ

คิดเป็น
งบประมำณ
ร้อยละ
100.00
-

เบิกจ่ำย
แล้ว
-

คิดเป็น
ร้อยละ
-

5.2 จัดซื้อวัสดุประจำฐำนกำร
เรียนรู้

-

เบิกจ่ำย
แล้ว
-

คิดเป็น
ร้อยละ
-

-

-

-

-

-

180,000

-

-

22.34 360,000

-

-

งบประมำณ

44.68 180,000
-

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา
โมเดล” พื้นที่ดาเนินการ ๑๐ อาเภอ ๕๐ ตาบล ๑๓๕ ครัวเรือน/แปลง (ข้อมูล ณ ๒5 มิถุนายน ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิ ต ตามหลักทฤษฎีใ หม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ลุ่มน้าน่าน
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิ ต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ในพื้นที่ลุ่มน้าน่าน โดยจังหวัดพิจิตร
ได้รับพื้นที่ จานวน 2 อาเภอ 7 หมู่บ้าน จานวน 98 แปลง แยกเป็นพื้นที่ 1 ไร่ จานวน 70 แปลง พื้นที่ 3 ไร่
จานวน 24 แปลง รายละเอียดดังนี้
1) อาเภอวังทรายพูน จานวน 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 16 ตาบล
หนองปลาไหล
2) อาเภอสามง่าม จานวน 1 ตาบล 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,5,11,16,18
และ 19 ตาบลหนองโสน

ที่
1
2
3
4
5
6
7

รำยชื่อหมู่บ้ำนภัยแล้งของ ศอญ.ที่อยู่ในพื้นที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ตำมหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นำ โมเดล" (งบเงินกู้) และอยู่ในเขตลุ่มน้ำน่ำน
จังหวัดพิจิตร
หมู่
จังหวัด อำเภอ
ตำบล
ที่
ชื่อหมู่บ้ำน
หมำยเหตุ หมำยเหตุ2
หมำยเหตุ3
พิจิตร สำมง่ำม
หนองโสน
3 ป่ำแซง
2 ปี/ครั้ง
ศอญ.
ลุ่มน้ำน่ำน (CLM)
พิจิตร สำมง่ำม
หนองโสน
5 บึงเฒ่ำ
2 ปี/ครั้ง
ศอญ.
ลุ่มน้ำน่ำน (CLM)
พิจิตร สำมง่ำม
หนองโสน
11 หนองตำเขียน
2 ปี/ครั้ง
ศอญ.
ลุ่มน้ำน่ำน (CLM)
พิจิตร สำมง่ำม
หนองโสน
16 หนองโสนใต้
2 ปี/ครั้ง
ศอญ.
ลุ่มน้ำน่ำน (CLM)
พิจิตร สำมง่ำม
หนองโสน
18 หนองกระต่อมไก่ 2 ปี/ครั้ง
ศอญ.
ลุ่มน้ำน่ำน (CLM)
พิจิตร สำมง่ำม
หนองโสน
19 หนองจิก
2 ปี/ครั้ง
ศอญ.
ลุ่มน้ำน่ำน (CLM)
พิจิตร วังทรำยพูน หนองปลำไหล 16 ทรัพย์เจริญ
ปีละ 1 ครั้ง
ศอญ.
ลุ่มน้ำน่ำน
โดยขอให้อาเภอพื้นที่เป้า หมายโครงการดังกล่าว ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งเอกสารการสมัครให้จังหวัด ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.4 โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่รับผิดชอบของกรมการ
พัฒนาชุมชนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก
หนอง นา โมเดล” จานวน 4 อาเภอ 4 ตาบล คือ
1) อาเภอโพธิ์ประทับช้าง ตาบลทุ่งใหญ่
2) อาเภอวังทรายพูน ตาบลหนองปลาไหล
3) อาเภอสามง่าม ตาบลหนองโสน
4) อาเภอวชิรบารมี ตาบลบึงบัว
โดยขอให้อาเภอพื้นที่เป้าหมาย ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสมัครเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
และชี้แจงสร้างความเข้าใจเงื่อนไข ของโครงการฯ ให้ผู้สมัครรับทราบ โดยดาเนินการบันทึกข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการในฐานข้อมูล Google sheet “ข้อมูลผู้สมัคร โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมจัดส่ง
เอกสารการสมัครเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้จังหวัดทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓.5 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กรมการพัฒนาชุมชน จัดทาแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์แบ่งปัน ๗๖ ตาบลต้นแบบ ๆ ละ
๓๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการเสริ มสร้ างและพัฒนาผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดตั้งศูนย์แบ่งปันในเรื่องการสร้างเครือข่ายและขยายผล ระดับจังหวัด
จานวน ๓๐ คน (กลุ่มเป้าหมาย 12 อาเภอ 13 ตาบล) ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยดาเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2564
เพื่อจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน 76 จังหวัด ขยายผลสู่ 878 อาเภอ ภายใต้คติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ
คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” และสร้างเครือข่ายและขยายผล ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการสร้างความมั่นคง ทางด้านอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.6 การดาเนินงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
จานวน 3 หมู่บ้าน
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๔.๓.7 การส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ”
๑) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สวมใส่
ผ้า ไทยลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริม
และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทย ลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมีล่ ายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
๒) โครงการพัฒนาทักษะการทอผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”
โครงกำรพัฒนำทักษะกำรทอผ้ำพระรำชทำน“ผ้ำมัดหมี่ลำยขอเจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรี”
(เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564)
จุดที่ 1 กลุ่มอำชีพทอผ้ำตีนจกบ้ำนสระยำยชี, กลุ่มทอผ้ำซิ่นตำและ
23 - 24 มิ.ย. 64 กลุ่มอำชีพทอผ้ำตีนจก
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองโสน
บ้ำนสระยำยชี
จุดที่ 2 กลุ่มทอผ้ำบ้ำนป่ำแดง, กลุ่มผ้ำทอศิริพันธ์, และกลุ่มทอผ้ำ
26 - 27 มิ.ย. 64 กลุ่มทอผ้ำบ้ำนป่ำแดง
พื้นเมือง บ้ำนเขำพระ
จุดที่ 3 กลุ่มทอผ้ำบ้ำนห้วยแก้ว, กลุ่มทอผ้ำไทดำและกลุม่ สตรีทอผ้ำ
27 - 28 มิ.ย. 64 กลุ่มทอผ้ำบ้ำนห้วยแก้ว
บ้ำนใหม่สำมัคคี
จุดที่ 4 กลุ่มทอผ้ำบ้ำนหนองพง และกลุม่ ทอผ้ำบ้ำนรำษฎร์ร่วมใจ
3 - 4 ก.ค. 64 กลุ่มทอผ้ำบ้ำนหนองพง
จุดที่ 5 กลุ่มทอผ้ำทองคูณ และกลุ่มทอผ้ำบ้ำนหนองนกยำง
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5 - 6 ก.ค. 64

กลุ่มทอผ้ำทองคูณ

4.3.8 โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
1) ตัวชี้วัดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดให้รายได้จากการจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
เป็นตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยกาหนด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
(๑ เมษายน – 30 กั น ยายน 2564) จั ด เก็ บ รายได้ ในช่ ว งไตรมาส ๓ – ๔ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 256๔
(เดือนเมษายน – กันยายน 256๔) ของจังหวัด มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เฉพาะ
ไตรมาส ๓ – ๔)
จังหวัดพิจิตร มียอดจัดเก็บรายได้จากการจาหน่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ไตรมาส 3 – 4 จานวน 283,468,716 บาท ตามตัวชี้วัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมินที่ 2
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดเป็นจานวนเงิน 311,531,057 บาท
ผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอาเภอ (รด.4) เดือนมิถุนายน
๒๕๖4 ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง มีผลการจาหน่ายจานวน 51,939,249 บาท รวมยอดจาหน่ายเมษายน –
มิถุนายน จานวน 169,766,455 คิดเป็นร้อยละ 54.49 ของเป้าหมาย
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจาปี 2564
จังหวัดพิจติ ร (ข้อมูล เดือนเมษายน - กันยายน 2564 จากศูนย์ข้อมูลกลาง)
ยอดจำหน่ำย เป้ำหมำย
ปี 2563 ยอดจำหน่ำย เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน
ที่
อำเภอ
รวม
ปี 2564
2564
2564
2564
2564 2564 2564
ไตรมำส 3-4 ไตรมำส 3-4
1 เมืองพิจิตร
55,295,100 60,824,610 11,357,460 10,283,460 9,092,660
30,733,580
2 วังทรำยพูน
25,307,835 27,838,619 10,057,960 8,827,380 5,214,340
24,099,680
3 โพธิ์ประทับช้ำง 31,140,900 34,254,990 6,117,800 5,823,900 4,619,200
16,560,900
4 ตะพำนหิน
23,435,850 25,779,435 5,738,000 4,675,000 4,358,000
14,771,000
5 บำงมูลนำก
13,170,030 14,487,033 2,400,500 2,410,000 2,415,000
7,225,500
6 โพทะเล
6,180,090 6,798,099 2,383,100 1,772,400 1,178,600
5,334,100
7 สำมง่ำม
21,379,436 23,517,380 4,717,680 4,063,340 4,048,330
12,829,350
8 ทับคล้อ
32,391,700 35,630,870 4,046,448 3,959,970 7,406,140
15,412,558
861,529
677,614
9 สำกเหล็ก
2,648,250 2,913,075
953,486
2,492,629
10 บึงนำรำง
24,334,271 26,483,167 5,141,820 4,057,463 4,351,269
13,550,552
11 ดงเจริญ
19,826,110 21,808,721 3,557,000 3,718,000 3,458,000
10,733,000
12 วชิรบำรมี
28,359,144 31,195,058 5,507,952 5,395,558 5,120,096
16,023,606
รวม
283,468,716 311,531,057 61,979,206 55,848,000 51,939,249 0
0
0 169,766,455
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คิดเป็น
ร้อยละ
ของ
เป้ำหมำย
50.53
86.57
48.35
57.30
49.88
78.46
54.55
43.26
85.57
51.17
49.21
51.37
54.49

คงเหลือ
เป้ำหมำย
ยอดจำหน่ำย
30,091,030
3,738,939
17,694,090
11,008,435
7,261,533
1,463,999
10,688,030
20,218,312
420,446
12,932,615
11,075,721
15,171,452
141,764,602

4.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.4.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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๔.4.2 การเพิ่ ม จ านวนสมาชิ ก ของกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด พิ จิ ต ร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.3 รายงานสถานะลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร ปี 2556 – 2564
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4.4.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องมาตรการชั่วคราว
พักชาระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 3)
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4.4.5 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการ
เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.6 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)
ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4.7 การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ
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ทิพวัลย์ กลั่นแสง
(นางทิพวัลย์ กลั่นแสง)
บันทึกรายงานการประชุม

ธีรพงศ์ เปรมปรี
(นายธีรพงศ์ เปรมปรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

