รายงานการประชุมผูอ
้ านวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอาเภอ/นักว ิชาการ
ประจาเดือน กันยายน 2564
ครัง้ ที่ 9/2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจต
ิ ร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
โทร. 0-5661-1089 ต่อ 101

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

ระเบียบวาระการประชุม ผู้อานวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอาเภอ/นักว ิชาการ
ประจาเดือนกันยายน 2564
ครัง้ ที่ 9/2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ ร ีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดพิจต
ิ ร

ผู้มาประชุม

1. นายพงศ์ศักดิ์

สอาดบุญเร ือง

พัฒนาการจังหวัดพิจต
ิ ร

2. นายว ีระชัย

ศร ีรัตนพงษ์

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

3. นางสาวกาญจนา

แก้วเกษ

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมน

4. นางเพียงใจ

ยาดี

ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

5. นางสาวจันร์นิภา

รุง่ อินทร์

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและ
สนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

6. นางโสภา

บุญยืน

พัฒนาการอาเภอโพทะเล

7. นายสมจิตร

มะลิลา

พัฒนาการอาเภอเมืองพิจต
ิ ร

8. นายธวัช

พะโยม

พัฒนาการอาเภออาเภอตะพานหิน

9. นางไพเราะ

ขวัญอ่อน

พัฒนาการอาเภอวชิรบารมี

10. นางสมใจ

เพชรล้อมทอง

พัฒนาการอาเภอวังทรายพูน

11. นางสาวอนุสรา

ชืน
่ เทศ

พัฒนาการอาเภอดงเจร ิญ

12. นายชาญณรงค์

กันภัย

พัฒนาการอาเภอบางมูลนาก

13. นางสาวภัชร ี

บุญม่วง

พัฒนาการอาเภอโพธิป
์ ระทับช้าง

14. นางพรรณทิพา

มหาธร

พัฒนาการอาเภอบึงนาราง

15. นางสาวอภิรดา

วรศิร ิ

พัฒนาการอาเภอทับคล้อ

16. นายสุวัจชัย

ปาลี

พัฒนาการอาเภอสามง่าม

17. นางสาวนันทนัช

วงศ์ประเสร ิฐ

พัฒนาการอาเภอสากเหล็ก

18. นางสุธพ
ี ร

ศร ีสกุล

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

19. นางสาวนิตยา

เร ืองสุข

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

20. นางสาวอิสร ิยาภรณ์ ไพเราะ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

21. นางสาวลักขณา

กล่อมกมล

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

22. นางมาลี

พรหมมินทร์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

23. นางชนกวนันท์

กล่อมจิตต์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

24. นางสาวฐานิตา

พันตารักษ์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

25. นางบุศย์ร ินทร์

นามวงษ์ลือ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

26. นางสุชาดา

อินทรสมบูรณ์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

27. นายธนวัตน์

สุจต
ิ ร

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบต
ั ิการ

28. นางสมบูรณ์

อินทรหัน

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

29. นางไพวัลย์

พรพ่วง

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

30. นางสาวเสาวนิจ

ทะสุด

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

31. นางทิพวัลย์

กลั่นแสง

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

32. นางสาวอาทิตยา

รวดเร็ว

เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีปฏิบัติงาน

ศร ีสาอางค์

เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวมิรน
ั ตร ี

ลาคลอด

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ประธานในที่ประชุม
ได้ดาเนินการเปิดประชุมตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรอื่ ง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจต
ิ ร ปฏิบัติหน้าที่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 2 เร อื่ งรับ รองรายงานการประชุ ม ครั้ง ที่ 8/2564 วั น อั ง คารที่ 31 สิ ง หาคม 2564
ณ ห้ องประชุ มสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดพิจต
ิ ร
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 แผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

3.1 แผนปฏิบัติการประจาเดื อน ตุลาคม 2564 ของสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดพิจต
ิ ร

(ไม่มี)
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรอื่ งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

4.1 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

4.1.1 ประกาศรายชื่ อ บุ ค คลเข้ า รับ การประเมิ น ผลงานเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต่ ง ตั้ ง

ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น การบร ิหารงานพั ฒ นาชุ ม ชน (นั ก ว ชิ าการ
พัฒนาชุ มชนชานาญการพิเศษ)

กรมการพั ฒนาชุ มชนแจ้ง ประกาศรายชื่อบุ คคลเข้ ารับการประเมิ นผลงาน

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่ งตั้ งให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุ มชน
(นักว ิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ) คือ นางสาวจันทร์นิภา รุง่ อินทร์ ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงาน

ประสานและสนั บสนุนการบร ิหารงาน พั ฒนาชุ มชน จังหวัดลาพู น รักษาการในตาแหน่ งผู้ อานวยการกลุ่ มงาน
ประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิจต
ิ ร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 พนักงานราชการเฉพาะกิ จ ตาแหน่งนักพัฒนาชุ มชน

สานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวั ดพิ จิตร มี พนั กงานราชการเฉพาะกิ จ ตาแหน่ ง

นักพัฒนาชุ มชน กาหนดระยะเวลาการจ้าง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กั นยายน 2565 มารายงานตัว
เพื่อปฏิบัติราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จานวน 5 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.1.3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 (งบยุทธศาสตร์กรม)

4.1.3.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 ไตรมาส 1-4 (งบบร ิหาร)

มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.4 สรุปผลการส่งงานของสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ ประจาเดื อน กั นยายน 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 กาหนดส่ งงานของสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ ประจาเดื อน ตุลาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุ มชน

4.2.1 การจัดเก็ บข้ อ มู ลประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามนโยบายและแผนปฏิ บัติราชการ

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ของกรมการพัฒนาชุ มชน ระยะกึ่ งแผน

ด้ วยกรมการพัฒนาชุ มชน ได้ ว่าจ้างมหาว ิทยาลัยศิ ลปากร เป็นที่ปร ึกษาประเมินผล

การดาเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
ระยะกึ่ ง แผน เพื่ อ ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ความพึ ง พอใจของประชาชนจากการด าเนิ น งานตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของกรมการพัฒนาชุมชน ในระยะกึ่งแผน รวมทั้งศึกษาตั วอย่างความสาเร็จและ

ปัจจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จโดยคณะผู้ประเมินอิสระ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี ของกรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ดในการบรรลุเป้าหมายตาม
พันธกิจ

คณะที่ ป ร ึกษาประเมิ น ผลการด าเนิ น งานฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ

ไพว ิทยศิร ิธรรม อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาว ิทยาลัยศิลปากร และคณะ ได้กาหนดแผนการจัดเก็ บข้ อมูล
ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 จัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยดาเนินงาน ได้แก่ เอกสารการดาเนิ นงาน

ทะเบียน รายงาน ฯลฯ และจัดเก็ บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ จานวน 8 โครงการ ใน 4 ประเด็ นการ
พัฒนา ดังนี้

ประเด็นการพัฒนา
เรอื่ งที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชน
พึ่งตนเองได้

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมบร ิหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ.)
2. โครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการส่งเสร ิมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เรอื่ งที่ 2 ส่งเสร ิมเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

5. โครงการยกระดับเกษตรกรรุน
่ ใหม่และผู้ประกอบการ/
ว ิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน
6. โครงการพัฒนากระบวนการการบร ิหารจัดการชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เรอื่ งที่ 3 เสร ิมสร้างทุนชุมชน
ให้มีธรรมาภิบาล
เรอื่ งที่ 4 เสร ิมสร้างองค์กร

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบร ิหารกองทุนเพื่อเกษตรกร
และแหล่งสินเชือ
่ ภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
8. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

ให้มีขีดสมรรถนะสูง
เครอื่ งมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ได้ แก่ แบบสอบถาม การสั มภาษณ์ และการสนทนากลุ่มโดยทีมว ิจัยในพื้นที่
และทางระบบออนไลน์

เพื่ อให้ ก ารดาเนิ นงานดั ง กล่ าวเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ จัง หวั ดพิ จิตร จึง ขอให้

อาเภอมอบหมายสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการ ดังนี้

1. จัดทาข้ อมู ลผู้ ตอบแบบสอบถาม และผู้ ให้ สัมภาษณ์ เป้าหมายในแต่ ละโครงการ

(ส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ภายในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

2. แจ้งผู้ ตอบแบบสอบถามเป้าหมายตามโครงการ สแกน QR Code เพื่ อเข้ าร่วม

กลุ่มไลน์ เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยทีมนักว ิจัยได้ส่งแบบสอบถามแบบออนไลน์ในกลุ่มแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

4.2.2 การตรวจสอบผลสั ม ฤทธิแ
์ ละประสิ ทธิภ าพการดาเนิ นงานโครงการภายใต้

แผนงานบูรณาการส่งเสร ิมการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
ด้ านการเพิ่มศั กยภาพภาคการท่องเที่ยวและบร ิการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

จัง หวั ดพิ จิตร ได้ ส่ ง รายงานการตรวจสอบผลสั ม ฤทธิแ
์ ละประสิ ทธิภ าพการ

ดาเนิ นงานโครงการภายใต้ แผนงานบู รณาการส่ งเสร ิมการพัฒนากลุ่ มจังหวัดภาคเหนื อตอนล่าง 2 ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ด้ า นการเพิ่ ม ศั ก ยภาพภาคการท่ อ งเที่ ย วและบร ิการของกลุ่ ม จัง หวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ของสานักงานการตรวจเง ินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)

ข้ อ ต ร วจพบ และ ข้ อ เสนอแ นะ ที่ เกี่ ยวข้ อง กั บ ส านั กงานพั ฒนาชุ มชน

โครงการส่งเสร ิมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยวดั งนี้

ข้ อตรวจพบที่ 1 ผลการดาเนิ นงานโครงการภายใต้ แผนงานบู รณาการส่ งเสร ิมการ

พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ด้ านการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบร ิการส่ วนใหญ่ไม่เกิ ดผลสั มฤทธิ์
ข้อเสนอแนะที่ 9 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดาเนินการ ดังนี้

1) พิจารณานาแนวทางการจัดทาโครงการหมู่ บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มาว ิเคราะห์เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อน

การท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP รวมถึงประสานความร่วมมือกับสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เพื่อสร้าง การรับรู ้ การประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

2) กรณี ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด ซื้ อ ตามโครงการ ให้ พิ จ ารณาทบทวนการสนั บ สนุ น

ครุภัณฑ์ ที่เกิ ดจากโครงการแล้ วนาไปใช้ประโยชน์ ไม่ คุ้มค่ า ใช้ประโยชน์ ไม่ ตรงตามวัตถุประสงค์ หร ือไม่มีการ

ใช้ ป ระโยชน์ ไปให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ว สิ าหกิ จ ชุ ม ชน กลุ่ ม อาชีพ อื่ น ที่ มี ค วามจ าเป็ น และมี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะน า
ทรัพย์สินของรัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเกิดความคุ้มค่าของการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณแผ่นดิน

3) ก าชับให้ เ จ้าหน้ าที่ ผู้ ร บ
ั ผิ ดชอบของหน่ ว ยงาน ติ ดตามประเมิ นผลการใช้

ประโยชน์จากครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินต่ าง ๆ โดยให้มีการจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิแ
์ ละใช้เป็นข้อมูลสาหรับพิจารณาอนุมัติให้ มีการดาเนินโครงการในลักษณะ
เดียวกันในครัง้ ต่อไป

และหนังสื อสั่ งการที่เกี่ ยวข้อง

ข้ อตรวจพบที่ 3 การดาเนิ นโครงการบางส่ วนไม่ เป็นไปตามระเบียบ แนวทาง
ข้ อ เสนอแนะที่ 2 สั่ ง การให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด พิ จิ ต ร เร่ง รัด

ดาเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 1617 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรอื่ ง ซักซ้อม
แนวทางปฏิ บัติเ กี่ ยวกั บการบร ิหารทรัพ ย์สินที่ ไ ด้ ม าขากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวั ดและกลุ่ มจังหวัด

ร ว ม ถึ ง ให้ ด า เนิ นก า ร จั ด ท าสั ญ ญา ยื ม พั สดุ ที่ ไ ด้ จา กง บป ร ะ มาณ จั ง หวั ด / กลุ่ มจั ง หวั ด ต า ม แ บ บที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนดอย่างเคร่งครัด

ข้ อเสนอแนะที่ 3 สั่ ง การให้ ส านั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนจังหวั ดพิ จิตร ดาเนิ นการ

ขอใช้ที่ดินของวัดโดยให้ เป็นไปตามมติ คณะกรรมการพิ จารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจา (พศป.)

ในการประชุมครัง้ ที่ 27/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เรอื่ งการดาเนินการกันเขตที่ดินจัดประโยชน์
และ การจั ด ท าสั ญญาเช่ า หน่ วยงานราชการ และ ตามหนั งสื อส านั กงานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ

ที่ พศ 0005/4914 ลงวั นที่ 4 มิ ถุนายน 2563 เรอื่ ง แจ้ง มติ ม หาเถรสมาคมเกี่ ยวกั บก าหนดอายุ สัญญา
เช่าที่ดินวัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินศาสนสมบัติกลาง และวัดร้างสาหรับส่วนราชการ และรัฐว ิสาหกิจเช่า

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจต
ิ ร ได้จด
ั ทาแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะ

ของสานักงานการตรวจเง ินแผ่นดิน เสร็จเร ียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมืออาเภอ ดังนี้

1. อ าเภอเมื อ งพิ จิต ร และอ าเภอโพธิป
์ ระทั บ ช้า ง ด าเนิ น การส ารวจสภาพ

การใช้ง านครุ ภั ณฑ์ / การใช้ประโยชน์ / การบารุ ง รัก ษา และติ ดตามประเมิ นผลการใช้ประโยชน์ จ ากครุ ภั ณ ฑ์
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินต่าง ๆ

2. ส ารวจความต้ อ งการใช้ครุ ภั ณฑ์ ของกลุ่ มว สิ าหกิ จชุ มชน กลุ่ ม อาชีพ กรณี

กลุ่มเดิมไม่มีความจาเป็นใช้ครุภัณฑ์
มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

๔.๓.๑ โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ตั วชีว้ ัดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการพั ฒนาชุ มชน กาหนดให้ รายได้ จากการจาหน่ าย ผลิ ตภั ณฑ์ ชุมชน OTOP

เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ตามค ารับ รองการปฏิ บั ติ ร าชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 4
โดยก าหนดค่ า เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด รายได้ จ ากการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน OTOP รอบการประเมิ น ที่ 2

ปี ง บประมาณพ.ศ. ๒๕6 4 (๑ เมษายน – 30 กั น ยายน 256 4) จั ด เก็ บ รายได้ ในช่ ว งไตรมาส ๓ – ๔

ปี ง บประมาณพ.ศ.256๔ (เดื อ นเมษายน – กั น ยายน 256๔) ของจั ง หวั ด มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 10
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เฉพาะไตรมาส ๓ – ๔)

จัง หวั ดพิ จิตร มี ยอดจัดเก็ บรายได้ จากการจ าหน่ ายฯ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ไตรมาส 3 – 4 จานวน 283,468,716 บาท ตามตั วชี้วัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมิ นที่ 2
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดเป็นจานวนเง ิน 311,531,057 บาท

ผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอาเภอ (รด.4) เดือนกันยายน ๒๕๖4

ในระบบศู นย์ข้อมูลกลาง มี ผลการจาหน่ ายจานวน 41,401,963 บาท รวมยอดจาหน่ ายเมษายน – กั นยายน 2564
จานวน 312,744,035 คิดเป็นร้อยละ 100.39 ของเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่

“โคก หนอง นา โมเดล” รอบสอง

กรมการพัฒนาชุ มชน ได้ จด
ั สรรงบประมาณการดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

การพั ฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎี ใหม่ ประยุ กต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลุ่ มน้าน่ าน ซึ่งจังหวัดพิ จต
ิ ร
จานวนเง ิน 10,009,600 บาท (สิ บล้ านเก้ าพั นหกร้อยบาทถ้ วน) โดยขอให้ ดาเนิ นการโครงการดั งกล่ าว
ผู ก พั น สั ญ ญาให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 และด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยเง น
ิ กู้ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็จ
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓.3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุ มชน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔

โ ครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กิ จกรรม ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การ

ถอดบทเร ียนและประเมิ น ผลการพั ฒ นาหมู่ บ้า น เป้ า หมาย 10 อ าเภอ ๑๓๕ ครัว เร ือน/แปลง จ านวนเง น
ิ
1,093,500 บาท (หนึ่งล้านเก้ าหมื่นสามพันห้ าร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม รับทราบ

การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน
การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดั บหมู่บ้าน หมู่บ้านเป้าหมาย
24 หมู่บ้าน งบประมาณ 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔.๓.4

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓.5 โครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง สู่ ศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุ มชน
ด้ วยก รมก ารพั ฒนาชุ มชน ไ ด้ อนุ มั ติ ง บประ มาณกิ จกรรมตามยุ ทธศาสตร์

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ให้ จัง หวั ด พิ จิต ร ด าเนิ น การโครงการเสร ิมสร้า ง

และพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง สู่ศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะผู้นาชุ มชน

ทักษะชีว ิต ทักษะอาชีพ และคุณภาพชีว ิตให้กับคนในชุมชน ในรูปแบบการจัดการองค์ความรูด
้ ้านการพัฒนาชุ มชน
ตลอดจนเป็นแหล่งเร ียนรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุ มชน จานวน 10 คน ดาเนินการในวันพุธที่ 29 กั นยายน 2564

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศู นย์เร ียนรูแ
้ ละขั บเคลื่ อ นปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงบ้านเขาโล้ น หมู่ ที่ 6
ตาบลเขาเจ็ดลูก อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจต
ิ ร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.4.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ย

งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มติที่ประชุม รับทราบ

งบประมาณ พ.ศ.2564

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.4.2 การเพิ่มจานวนสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดพิจต
ิ ร ประจาปี

4.4.3 รายงานสถานะลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดพิจต
ิ ร ปี 2556 – 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4.4 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานตามประกาศคณะกรรมการบร ิหารกองทุ น พั ฒ นา

บทบาทสตร ี เรอื่ ง หลักเกณฑ์ ว ิธีการและเงอื่ นไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเง ินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
กองทุนพั ฒนาบทบาทสตร ี พ.ศ.2563 (ฉบั บที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบร ิหารกองทุนพั ฒนาบทบาท

สตร ี เรอื่ งมาตรการชัว่ คราว พั กชาระหนี้ให้ แก่ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี กรณีการแพร่ระบาดของโรค
ติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

มติที่ประชุม รับทราบ

(กชช.2ค) ปี 2564

4.4.5 การจัดเก็ บข้ อมู ลความจาเป็ นพื้ นฐาน(จปฐ.) และข้ อมู ลพื้ นฐานระดั บหมู่ บ้าน
จังหวัดพิจต
ิ ร ขอสรุปผลความก้ าวหน้า การจัดเก็ บข้อมูลความจาเป็นพื้ นฐาน

(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี ๒๕๖๔ ดังนี้

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. ดังนี้
เป้ า หมายจั ด เก็ บ ปี
ที่

อา เภอ

2564
(ครัว เร ือน)

จั ด เก็ บ ได้

คิ ด เป็ น ร้อ ยละ

(ครัว เร ือน)

คงเหลื อ
(ครัว เร ือน)

1

เมืองพิจต
ิ ร

24,572

24,249

98.69

2

วังทรายพูน

5,077

5,145

323

101.34 -

68

3

โพธิป
์ ระทับช้า ง

4

ตะพานหิน

394

5

บางมูลนาก

6

โพทะเล

7

สามง่า ม

9,362

9,365

100.03 -

8

ทับคล้อ

9,396

8,591

91.43

805

9

สากเหล็ก

5,472

4,756

86.92

716

10

บึงนาราง

6,837

6,858

100.31 -

21

11

ดงเจร ิญ

5,106

5,266

103.13 -

160

12

วชิรบารมี

6,574

6,600

100.40 -

124,890.00

122,036

9,698

9,304

95.94

15,635

15,643

100.05 -

11,299

11,463

101.45 -

15,862

14,796

93.28

97.71

8
164
1,066
3

26
2,854

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดั บหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. ดั งนี้
เป้า หมายจั ด เก็ บ ปี
ที่

อา เภอ

2564
(หมู่ บ้ า น)

จั ด เก็ บ ได้

คิ ด เป็น ร้อ ยละ

(หมู่ บ้ า น)

คงเหลื อ
(หมู่ บ้ า น)

1

เมืองพิจต
ิ ร

126

-

0.00

126

2

วังทรายพูน

56

60.71

22

3

โพธิป
์ ระทับช้า ง

84

0.00

84

4

ตะพานหิน

91

1

1.10

90

5

บางมูลนาก

76

65

85.53

11

6

โพทะเล

97

0.00

97

7

สามง่า ม

77

69

89.61

8

8

ทับคล้อ

56

56

100.00

9

สากเหล็ก

38

-

0.00

38

10

บึงนาราง

51

-

0.00

51

11

ดงเจร ิญ

54

6

11.11

48

12

วชิรบารมี

51

24

47.06

27

857.00

255

29.75

602

34
-

-

-

ข้ อเน้ นย้า ขอให้ อาเภอดาเนิ นการรับรองข้อมูลฯ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ ยวข้อง

ส่งจังหวัด ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4.6 การบั นทึกข้ อมู ลคณะกรรมการพั ฒนาสตร ีทุกระดั บ ในระบบศู นย์ข้อมู ลกลาง(ใหม่ )

ของกรมการพัฒนาชุ มชน

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.7 การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564)

มติที่ประชุม รับทราบ
ทิพวัลย์ กลั่นแสง

(นางทิพวัลย์ กลั่นแสง)

บันทึกรายงานการประชุม
จันทร์นิภา รุง่ อินทร์

(นางจันทร์นิภา รุง่ อินทร์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

