รายงานการประชุมผูอ
้ านวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอาเภอ/นักว ิชาการ
ประจาเดือน กรกฎาคม 2565
ครัง้ ที่ ๗/25๖๕

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจต
ิ ร

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
โทร. 0 5661 1089 ต่อ 101

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cdd_ad_min@hotmail.com
http://phichit.cdd.go.th/

รายงานการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอาเภอ/นักว ิชาการ
ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
ครัง้ ที่ 7/2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจต
ิ ร

ผู้มาประชุม
1. นายศุภชัย

สุพรรณทอง

พัฒนาการจังหวัดพิจต
ิ ร

2. นางสาวโสภิต

ภูร ิสวัสดิ์

ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

3. นางเพียงใจ

ยาดี

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

4. นางสาวกาญจนา

แก้วเกษ

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

5. นางสาวจันทร์นิภา

รุง่ อินทร์

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

6. นายธวัช

พะโยม

พัฒนาการอาเภอเมืองพิจต
ิ ร

7. นางสาวตีรนรรถ

อ่อนตา

พัฒนาการอาเภออาเภอตะพานหิน

8. นายสมจิตร

มะลิลา

พัฒนาการอาเภอบางมูลนาก

9. นางสาวภัชร ี

บุญม่วง

พัฒนาการอาเภอโพธิป
์ ระทับช้าง

10. นางสาวประอรรัตน์ รอดบารุงโชติสิน

แทนพัฒนาการอาเภอโพทะเล

11. นางสมใจ

เพชรล้อมทอง

พัฒนาการอาเภอวังทรายพูน

12. นายชาญณรงค์

กันภัย

พัฒนาการอาเภอวชิรบารมี

13. นางสาวอนุสรา

ชืน
่ เทศ

พัฒนาการอาเภอดงเจร ิญ

14. นางพรรณทิพา

มหาธร

พัฒนาการอาเภอบึงนาราง

15. นางสาวอภิรดา

วรศิร ิ

พัฒนาการอาเภอทับคล้อ

16. นายสุวัจชัย

ปาลี

พัฒนาการอาเภอสามง่าม

17. นางสาวนันทนัช

วงศ์ประเสร ิฐ

พัฒนาการอาเภอสากเหล็ก

18. นางสาวนิตยา

เร ืองสุข

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

19. นางชนกวนันท์

กล่อมจิตต์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

20. นางสาวลักขณา

กล่อมกมล

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

21. นางสาวกัญญาว ีร์

นวสมบัติ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

22. นางมาลี

พรหมมินทร์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

23. นางสาวฐานิตา

พันตารักษ์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

24. นางบุศย์ร ินทร์

นามวงษ์ลือ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

25. นางสุธพ
ี ร

ศร ีสกุล

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

26. นายธนวัตน์

สุจต
ิ ร

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

27. นางสมบูรณ์

อินทรหัน

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

28. นางสาวอิสร ิยาภรณ์ ไพเราะ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

29. นางไพวัลย์

พรพ่วง

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

30. นางสาวเสาวนิจ

ทะสุด

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

31. นางสาวอาทิตยา

รวดเร็ว

เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีปฏิบัติงาน

1. นางทิพวัลย์

กลั่นแสง

ลาผักผ่อน

2. นางสาวมิรน
ั ตร ี

ศร ีสาอางค์

ลากิจ

1. นางสาววนัสนันท์

ชัยประสิทธิ์

นักว ิชาการการเง ินและบัญชี

2. นายณฐพรรณ

บุรารักษ์

นิติกร

3. นายสุเมธ

กองพิกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่ อที่ประชุ มพร้อม นายศุ ภชัย สุ พรรณทอง พั ฒนาการจังหวัดพิ จิตร

ประธานการประชุม ฯ

ได้ดาเนินการกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรอื่ ง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ขอขอบคุ ณ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งาน พั ฒ นาการอ าเภอทุ ก อ าเภอ ที่ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น

การดาเนินงานเป็นอย่างดี อาทิ เช่น
สร้างบ้านแก่ผู้ยากไล้

1) ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด พิ จิ ต รร่ว มกั บ ว ท
ิ าลั ย สงฆ์ พิ จิ ต ร ระดมทุ น เพื่ อ

2) การประชุมกรมการจังหวัดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 25695 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

พิจต
ิ ร แจ้งเกี่ยวกับการประเมินข้าราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 2 เร อื่ งรับ รองรายงานการประชุ ม ครั้ง ที่ 6/2565 วั น พุ ธ ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2565
ณ ห้ องประชุมสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดพิจต
ิ ร

ตามที่ มี ห นั ง สื อจั ง หวั ดพิ จิ ตร ที่ พจ 0019/ว2814 ลงวั นที่ 18 กรกฏาคม 2565

เพื่ อพิ จารณารับ รองความถู ก ต้ องรายงานการประชุ ม ครัง้ ที่ 6/2565 ในวั น พุ ธ ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2565

พร้อมทั้งให้ แจ้งข้อแก้ ไขรายงานการประชุ ม ภายในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีท่านใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 แผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

3.1 แผนปฏิบัติการประจาเดื อน สิงหาคม 2565 ของสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดพิจต
ิ ร

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรอื่ งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

4.1 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

4.1.1 การแต่ งตั้ ง (ย้าย) พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

กรมการพั ฒนาชุ มชน มีคาสั่งแต่ งตั้ ง (ย้าย) พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

นายเติ มพล ทองสุ ทธิ์ ตาแหน่งนิติกร สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร ิหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ระดั บ จั ง หวั ด จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ไป ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการบร ิหารกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตร ี
ระดั บจั ง หวั ด จั ง หวั ด นนทบุ ร ี และแต่ งตั้ งให้ นายณฐพรรณ บุ ร ารัก ษ์ นิ ติ กร ส านั ก ง านเลขานุ ก าร
คณะอนุ ก รรมการบร ิหารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ีระดั บ จั ง หวั ด จั ง หวั ด ลพบุ ร ี มาด ารงต าแหน่ ง นิ ติ ก ร

ที่ ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการบร ิหารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ีระดั บ จั ง หวั ด จั ง หวั ด พิ จิ ต ร
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 กรมการพัฒนาชุมชนให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการคัดเลือกบุคคล

เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น อาสาพั ฒ นา (อสพ.) รุ ่น ที่ 74 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุ ล าคม 2565 ถึ ง

30 กั นยายน 2566) จัง หวั ดพิ จิตร ได้ รบ
ั จัดสรรจานวน 3 อั ตรา กาหนดรับสมั ครตั้ ง แต่ วั นที่ 1-9 สิ ง หาคม
2565 ในส่ วนที่เกี่ ยวข้ องกั บอาเภอคือจังหวัดจะมี คาสั่งแต่ งตั้ งให้ พัฒนาการอาเภอทุกท่านเป็นคณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.3 การติ ดตามคั ดเลื อกหน่ วยงาน/บุ คลากร ตามประกาศแรงจู งใจการท างาน ปี 2565
วันที่

เวลา

อาเภอ

17 สิงหาคม 2565

09.00-12.00 น.

สพอ. โพทะเล

19 สิงหาคม 2565

09.00-12.00 น.

สพอ. ดงเจรญ
ิ

22 สิงหาคม 2565

09.00-12.00 น.

สพอ.ตะพานหิน

23 สิงหาคม 2565

09.00-12.00 น.

สพอ.ทับคล้อ

24 สิงหาคม 2565

09.00-12.00 น.

สพอ. วชิรบารมี

26 สิงหาคม 2565

09.00-12.00 น.

สพอ. สากเหล็ก

13.00-16.30 น.
13.00-16.30 น.
13.00-16.30 น.
13.00-16.30 น.
13.00-16.30 น.
13.00-16.30 น.

สพอ. บึงนาราง
สพอ. บางมูลนาก
สพอ.โพธิป
์ ระทับช้าง
สพอ.วังทรายพูน
สพอ. สามง่าม

สพอ. เมืองพิจต
ิ ร

แนวทางการติ ดตาม

1. กิ จกรรมตามมาตรการเสร ิมสร้างแรงจู งใจการทางานพิจารณาคัดเลือกประเภทหน่วยงาน
ได้แก่

1. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอใสสะอาดต้นแบบ

2. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินกิจกรรมา 5ส ต้นแบบ
3. หน่วยงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การ

4. หน่วยงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ประเภทบุคคล ได้แก่

1. นักพัฒนาดีเด่น ได้แก่

- กลุ่มงานบร ิหาร ได้แก่ พัฒนาการอาเภอ
- กลุ่มงานปฏิบัติการ ได้แก่ พัฒนากร

- กลุ่มสนับสนุน ได้ แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุ มชนอาเภอที่รบ
ั ผิดชอบงานการเง ิน
การพัสดุ

ขับเคลื่อนงาน

2. ข้ า ราชการต้ น แบบการน าค่ า นิ ย มองค์ ก าร ABC DEF และ S&P ไปใช้ ใ นการ
3. บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จร ิยธรรม (คนดีศร ี พช.พิจต
ิ ร)
4. สุดยอดนักเร ียนรูใ้ นระบบ e-learning
5. บุคคลแต่งกายผ้าไทยดีเด่น

ว ิธีการนาเสนอ โดยเอกสาร หร ือ Power Point และข้อซักถามโดยกรรมการ

2. กิจกรรมตามตัวชีว้ ัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/25965

3. ติดตามนิเทศพัฒนากรก่อนประจาการ รุน
่ ที่ 120 (อ.โพทะเล อ.ทับคล้อ อ.เมืองพิจต
ิ ร)
มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

4 .1 .4 .1 สรุ ปผ ลกา รเ บิ ก จ่ า ย ง บ ปร ะ มา ณ ปร ะ จ า ปี 25 65 ไ ต รม าส 3 - 4

(งบยุทธศาสตร์) ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 (เอกสารแนบ 4.1.4.1)

สรุ ป ผ ลการ เบิ ก จ่ า ยง บปร ะ มาณ ปร ะ จ าปี 25 65 ไ ตรม าส 3 - 4

(งบยุทธศาสตร์) ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ได้ รบ
ั จัดสรร 7,297,140 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,043,390 บาท
คิดเป็นร้อยละ 55.41 ผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 ลาดับแรก
บาท คิดเป็นร้อยละ 71.34
บาท คิดเป็นร้อยละ 63.81
คิดเป็นร้อยละ 69.06

1. อาเภอวังทรายพูน ได้ รบ
ั จัดสรร 231,925 บาท เบิกจ่ายแล้ว 165,465
2. อ าเภอวชิ รบารมี ได้ ร บ
ั จั ดสรร 389,535 บาท เบิ กจ่ายแล้ ว 270,895
3. อาเภอโพทะเล ได้ รบ
ั จัดสรร 694,510 บาท เบิกจ่ายแล้ ว 479,770 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.4.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2565 ไตรมาส 1 - 2 (งบลงทุน)

ข้อมูล ณ 22 กรกฎาคม 2565 อาเภอที่ยังเบิกจ่ายไม่ครบ ได้ แก่ (เอกสารแนบ 4.1.4.2)

1. อาเภอโพทะเล ขนาด 1 ไร่ 1 แปลง และขนาด 3 ไร่ 5 แปลง

มติที่ประชุม รับทราบ

4.1. 4.3 สรุป ผลการเบิ ก จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2565 ไตรมาส 3 (งบบร ิหาร)

ข้อมูล ณ 22 กรกฎาคม 2565 ผลการเบิกจ่าย 3 อันดั บแรก (เอกสารแนบ 4.1.4.3)
1. อาเภอวังทรายพูน
2. อาเภอสามง่าม
3. อาเภอโพทะเล

มติที่ประชุม รับทราบ

ณ 22 กรกฎาคม 2565

4.1.4.4 ลูกหนี้เง ินยืมที่เกินกาหนดส่งใช้เง ินยืมและใกล้ครบกาหนดส่งใช้เง ินยืม ข้อมูล
ครบกาหนด

(1) อาเภอเมือง

- โครงการค่ าจัดเก็ บข้ อมู ลความจาเป็นพื้ นฐาน (จปฐ.) จานวนเง ิน 164,480 บาท

ครบกาหนดส่งใช้วันที่ 29 มิถุนายน 2565

- โครงการสร้างความเข้ ม แข็ ง โครงการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน(กข.คจ.)

จานวนเง ิน 34,200 บาท ครบกาหนดส่งใช้วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
(2) อาเภอสากเหล็ก

- โครงการประชุ มเชิงปฏิบัติการบร ิหารจัดการหนี้ "สานึกดี แผนดี บร ิหารหนี้

ได้ " และโครงการประชุ มเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้ นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิ น จานวนเง ิน 29,500
บาท ครบกาหนดส่งใช้วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

(3) อาเภอทับคล้อ

- โครงการค่ าจั ดเก็ บข้ อมู ลความจ าเป็ นพื้ นฐาน (จปฐ.) จ านวนเง น
ิ 62,520 บาท

ครบกาหนดส่งใช้ 16 กรกฎาคม 2565

(4) อาเภอวชิรบารมี
- โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุ มชนตามหลักธรรมาภิบาล จานวนเง ิน

10,375 บาท ครบกาหนดส่งใช้วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
(5) อาเภอดงเจร ิญ

- โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุ มชนตามหลักธรรมาภิบาล จานวนเง ิน

18,675 บาท ครบกาหนดส่งใช้วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
(6) อาเภอโพทะเล

-โครงการประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี,

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง จานวนเง ิน 17,230 ครบกาหนดส่งใช้วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
ใกล้ครบกาหนด

(1) อาเภอโพทะเล

- โครงการประชุ มเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้ นกล้ากองทุนแม่ของ

แผ่นดิน จานวนเง ิน 3,100 บาท ครบกาหนดส่งใช้วันที่28 กรกฎาคม 2565

- โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุ มชนตามหลักธรรมาภิบาล จานวนเง ิน

24,900 บาท ครบกาหนดส่งใช้วันที่31 กรกฎาคม 2565
(2) อาเภอเมือง

- โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุ มชนตามหลักธรรมาภิบาล จานวนเง ิน

29,050 บาท ครบกาหนดส่งใช้ 29 กรกฎาคม 2565
ค่าติดตามคณะทางานขับเคลื่อน
28 กรกฎาคม 2565

- โครงการประชุ มคณะท างานขั บเคลื่ อน ,ประชุ มคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรอง ,
- คณะอนุ กรรมการกลั่ นกรอง จ านวนเง น
ิ 27,180 บาท ครบก าหนดส่ งใช้วั นที่

(3) อาเภอตะพานหิน
- โครงการ Mobile Clinic สร้ า งสุ ขกองทุ น ชุ มชนตามหลั กธรรมาภิ บาล

จานวนเง ิน 6,225 บาท ครบกาหนดส่งใช้วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
(4) อาเภอสากเหล็ก

- โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนฯ จานวนเง ิน 11,080 บาท ครบ

กาหนดส่งใช้วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.1.5 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

4.1.5.1 สรุ ปผลการเบิ ก จ่ายเง ินกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตร ี (เอกสารแนบ 4.1.5.1)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดพิจต
ิ ร จานวน
เง ิน 12,614,056.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.18 แยกเป็นดั งนี้
ละ 80.20
ละ 100

งบบร ิหาร ได้ รบ
ั จัดสรร 2,369,210 บาท เบิกจ่าย 1,900,066.40 บาท คิดเป็นร้อย
งบเง ินอุดหนุน ได้รบ
ั จัดสรร 1,196,000 บาท เบิกจ่าย 1,196,000 บาท คิดเป็นร้อย
งบเง น
ิ ทุ นหมุ นเว ย
ี น ได้ ร บ
ั จั ดสรร 9,550,000 บาท เบิ กจ่าย 9,518,000 บาท ส่ งคื นให้ สกส.

32,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด

1. อาเภอบางมูลนาก เบิกจ่ายได้ 1,132,020 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.71

2. อาเภอโพธิป
์ ระทับช้าง เบิกจ่ายได้ 1,089,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.43
3. อาเภอบึงนาราง เบิกจ่ายได้ 1,045,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.15

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.1.5.2 ฐานข้อมูลการเพิ่มจานวนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา (เอกสารแนบ 4.1.5.2)

ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2564 มี ส มาชิ ก ประเภทบุ ค คลธรรมดาขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว

165,925 คน เป้าหมายการเพิ่มสมาชิกในปีงบประมาณ 7,267 คน ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีสมาชิก
เพิ่ ม 6,057 คน คงเหลื อ เป้ า หมายที่ ต้ อ งหาสมาชิ ก เพิ่ ม 1,210 คน รวมสมาชิ ก ประเภทบุ ค คลธรรมดา
ของจังหวัดมีทั้งหมดจานวน 171,982 คน ผลการสมัครสมาชิกสูงสุด
1. อาเภอตะพานหิน

เพิ่มสมาชิกได้ 1,022 คน

422 คน

3. อาเภอดงเจร ิญ

เพิ่มสมาชิกได้

คิดเป็นร้อยละ 111.45

เพิ่มสมาชิกได้

270 คน

คิดเป็นร้อยละ 101.89

2. อาเภอบึงนาราง

คิดเป็นร้อยละ 109.61

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.1.5.3 สรุปภาพรวมลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 (เอกสารแนบ 4.1.5.3)
4.1.5.3.1 จังหวัดพิจต
ิ ร มีลูกหนี้คงเหลือ ปล่อยกู้ปี 2556 – 2564

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จานวน 558 โครงการ เป็นเง ินทั้งสิ้ น 59,787,679.90 บาท

ยังไม่ถึงกาหนด 58,602,314.61 บาท เกินกาหนด 1,185,365.29 บาท หนี้เกินกาหนดคิดเป็นร้อยละ 1.98

ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จานวน 521 โครงการ เป็นเง ินทั้งสิ้น 50,805,699.35 บาท

ยังไม่ถึงกาหนด 46,490,731.68บาท เกิ นกาหนด 3,450,246.17บาท หนี้เกิ นกาหนดคิ ดเป็นร้อยละ 6.79
ดาเนินคดี 8 โครงการ เป็นเง ิน 864,721.51 บาท

ผลการบร ิหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีลดลง

1. อาเภอวชิรบารมี บร ิหารจัดการหนี้ลดลงได้รอ
้ ยละ 1.26
2. อาเภอดงเจร ิญ

บร ิหารจัดการหนี้ลดลงได้รอ
้ ยละ 1.52

3. อาเภอสากเหล็ก บร ิหารจัดการหนี้ลดลงได้รอ้ ยละ 2.91
4.1.5.3.2 จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ปล่ อ ยกู้ ให้ สมาชิ ก ในปี ง บประมาณ 2565 จ านวน 57 โครงการ

เป็นเง ิน 9,518,000 บาท รับชาระหนี้ 55,990 บาท ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มี ลูกหนี้ คงเหลื อ เป็นเง ิน
ทั้งสิ้น 8,932,570 บาท

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.1.5.4 รายชือ
่ ลูกหนี้เกิ นกาหนดชาระ ปี 2556 - 2564 (เอกสารแนบ 4.1.5.4)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จังหวัดพิจต
ิ รมีหนี้เกินกาหนดชาระทั้งหมด 247

โครงการ เป็นจานวนเง ินทั้งสิ้น 3,450,246.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.79 ของลูกหนี้คงเหลือทั้งหมด
อาเภอที่มีหนี้เกินกาหนดชาระสูงสุด
1. อาเภอสามง่าม

หนี้เกินกาหนด 595,915.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.02

3. อาเภอวังทรายพูน

หนี้เกินกาหนด 149,924.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.55

2. อาเภอโพธิป
์ ระทับช้าง หนี้เกินกาหนด 541,365.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.03

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

5.1.5.5 รายงานผลการดาเนินคดี ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี (เอกสารแนบ 4.1.5.5)

สรุปผลการดาเนินคดี ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีของจังหวัดพิจต
ิ ร ข้อมู ลเดื อน

กรกฎาคม 2565 จานวน 8 โครงการ เป็นเง ินทั้งสิ้น 864,721.51 บาท แยกเป็นดังนี้
1. อาเภอเมืองพิจต
ิ ร

จานวน 1 โครงการ

เป็นเง ิน 180,000 บาท

3. อาเภอโพทะเล

จานวน 1 โครงการ

เป็นเง ิน 128,000 บาท

2. อาเภอตะพานหิน

จานวน 2 โครงการ

4. อาเภอโพธิป
์ ระทับช้าง จานวน 2 โครงการ
5. อาเภอวังทรายพูน

จานวน 2 โครงการ

เป็นเง ิน 231,730.45 บาท
เป็นเง ิน 202,800 บาท

เป็นเง ิน 122,191.06 บาท

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ
5.1.5.6 การบร ิหารจัดการหนี้เกินกาหนด กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

จังหวัดดาเนินการจัดส่งหนังสือเตือนลูกหนี้เกินกาหนด กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ดังนี้
อาเภอ

จานวน(กลุ่ม)

ยอดเง ินต้นคงเหลือ

ผลการดาเนินการ

1. สามง่าม

17

2,135,381.36

ออกหนังสือเตือนครัง้ ที่ 1 - 2

2. โพธิป
์ ระทับช้าง

25

2,719,235.66

ออกหนังสือเตือนครัง้ ที่ 1

3. ตะพานหิน

25

3,037,665.58

ออกหนังสือเตือนครัง้ ที่ 1

4. บึงนาราง

21

2,087,813.29

ออกหนังสือเตือนครัง้ ที่ 1

5. ทับคล้อ

3

174,317.89

ออกหนังสือเตือนครัง้ ที่ 1

6. วังทรายพูน

7

507,614.45

ออกหนังสือเตือนครัง้ ที่ 1

รวม

98

10,662,028.23

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

(โครงการ)

(บาท)

4.1.6)

4.1.6 สรุ ปผลการส่ งงานของส านั กงานพั ฒนาชุ มชนอ าเภอ ประจาเดื อนกรกฎาคม 2565 (เอกสารแนบ

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.1.7)

4.1.7 ก าหนดการส่ งงานของส านั กงานพั ฒนาชุ มชนอ าเภอ ประจ าเดื อนสิ งหาคม 2565 (เอกสารแนบ

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุ มชน

4.2.1 การประเมินผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย

งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดพิ จต
ิ ร ได้ จด
ั สรรงบประมาณเพื่ อดาเนินกิ จกรรมตามแผนการปฏิ บัติงานและ

แผนการใช้จ่า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 โดยให้ อ าเภอ

ประเมิ นผลและสรุ ปผลการดาเนิ นงานตามโครงการ/กิ จกรรมพร้อมภาพถ่ ายกิ จกรรม ส่ งจังหวัด ภายใน 7 วั น
หลังดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ นั้น

ความก้ าวหน้ าการรายงานตามแบบประเมิ นผลการดาเนิ นกิ จกรรมตามแผนการปฏิ บัติงานและ

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 – 4 เอกสารแนบ 4.2.1

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.2.2 ความก้ าวหน้ าภารกิ จส าคั ญ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประจาปี ง บประมาณ

พ.ศ. 2565 ตามที่ กรมการพั ฒนาชุ มชน ได้ จัดทาภารกิ จสาคั ญ จานวน 8 ประเด็ น เพื่อเป็นเครอื่ งมื อ ในการ
กากั บ ติ ดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาชุมชนให้ เกิ ดผลสั มฤทธิเ์ ชิงนโยบาย เชิงภารกิ จ และเชิงพื้นที่
ความก้ าวหน้าภารกิ จสาคัญของกรมการพัฒนาชุ มชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม
2565 ดังนี้

ระดับ

ภารกิจที่

ตัวชีว้ ัด

1

การขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

4

2

การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

4

3

การบร ิหารการส่งเสร ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

5

4

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

5

5

การติดตามเง ินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา ปี 2564

5

6

การบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1

7

การบร ิหารงานตามมาตรการส่งเสร ิมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

4

8

การพัฒนาบร ิการดิจท
ิ ัลสาหรับประชาชนและส่งเสร ิมการใช้ประโยชน์

4

ความก้าวหน้า

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
แพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”
ค่าคะแนนเฉลี่ย

รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดแนบท้ายนี้

4.00
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.2.3 ความก้ าวหน้าตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมิน

ที่ 2 ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กั นยายน 2565) ระหว่ างพั ฒ นาการจัง หวั ด และ
พัฒนาการอาเภอ

ตามที่จงั หวัดพิจต
ิ ร ได้ จด
ั ทาบันทึกข้อตกลงตั วชีว้ ัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ

การประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กั นยายน 2565) ระหว่างพัฒนาการจังหวัด และพั ฒนาการ
อาเภอ เพื่อให้อาเภอได้ทราบความก้ าวหน้าการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดดังกล่าว

ความก้ าวหน้ าตั วชีว้ ัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิ บัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) ระหว่างพัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอาเภอ เอกสารแนบ

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.2.4 ความก้ าวหน้ าการดาเนิ นการสนั บสนุนกิ จกรรมการดาเนิ นงานของเคร ือข่ ายกองทุนหมู่ บ้านและชุ มชนเมื อง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

อาเภอ

จานวน

จานวน

ตาบล

อาเภอ

ผลการดาเนินงาน
รวม

งบประมาณ

แผนขอรับ
การสนับสนุน

โอนเง ินแล้ว






60,000





12

65,000





1

8

45,000





5

1

6

35,000





วังทรายพูน

4

1

5

30,000





ทับคล้อ

4

1

5

30,000






1

เมือง

16

1

17

90,000

2

ตะพานหิน

13

1

14

75,000

3

บางมูลนาก

10

1

11

4

โพทะเล

11

1

5

โพธิป
์ ระทับช้าง

7

6

สามง่าม

7
8

เอกสาร
ล้างหนี้






9

วชิรบารมี

4

1

5

30,000



10

สากเหล็ก

5

1

6

35,000





11

บึงนาราง

5

1

6

35,000







12

ดงเจร ิญ

5

1

6

35,000







13

จังหวัด

25,000





รวม

89

12

101

590,000
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.3 กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุ มชน

4.3. 1 ก า รพั ฒน า พื้ น ที่ เ ร ยี น รู ้ ต้ นแ บบ “ โ คก ห นอ ง น า พั ฒ นา ชุ มช น ” ด้ ว ย

“พิจต
ิ ร Model 3P + 1M”
ตามหนั ง สื อ จัง หวั ด พิ จิ ต ร ที่ พจ 0019/ว 2837 ลงวั น ที่ 19 กรกฎาคม 2565
จังหวัดส่งแนวทางการพัฒนาพื้นที่เร ียนรูต
้ ้ นแบบ ฯ ด้ วย “พิจต
ิ ร Model 3P + 1M” เพื่อให้อาเภอดาเนินการ
ขั บเคลื่ อน “พิ จิตร Model 3P + 1M” ตามแนวทางขั บเคลื่ อน ฯ และรายงานผลการขั บเคลื่ อน ฯ ให้ จังหวั ด

ทราบทุกวันที่ ๒๕ ของเดื อน โดยเรมิ่ รายงานผลครัง้ แรกในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และดาเนินการให้
แล้วเสร็จ ภายวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.3.2 ก า ร ด า เ นิ น ก า ร น้ อ ม น า แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ร ขิ อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ้ า

กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ

ขอให้ทุกอาเภอดาเนินการรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน น้อมนาแนวพระราชดาร ิ ฯ สร้างความ

มั่ นคงทางอาหาร สู่ ปฏิ บัติการปลู กผั กสวนครัวเพื่ อ สร้างความมั่ นคงทางอาหาร ประจาปี งบประมาณประมาณ

พ.ศ. 2565 อย่า งต่ อเนื่ องให้ ครบทุ ก ครัว เร ือน และบั นทึ ก ผลการด าเนิ นงาน ฯ ในระบบรายงาน Plant for
Good Report แบบ Real-Time ภายในวั นที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หนั ง สื อ จัง หวัดพิ จิตร ที่ พจ 0019/
ว 2544 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565)

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.3.3

การจัดกิ จกรรม “เฉลิ มพระเกี ยรติ ส มเด็ จพระนางเจ้าสิ ร ิกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 และวันแม่แห่งชาติ
ประจาปี 2565”

สานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดพิ จิตร ร่วมกั บคณะกรรมการพั ฒนาสตร ีจังหวัดพิ จิตร

กาหนดจัดกิ จกรรม “เฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้าสิ ร ิกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 และวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2565” ในวัน
อั ง คารที่ 9 สิ ง หาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุ มจั ง หวั ด พิ จิ ต ร ศาลากลางจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
เอกสารแนบ 4.3.3

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.3.4 การด าเนิ น โครงการศู นย์ ผู้ น าจิ ต อาสาพั ฒ นาชุ มชน ประจ าปี ๒๕๖๕
ตามหนังสื อจังหวัดพิ จต
ิ ร ที่ พจ 0019/ว 539 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งให้

ทุกอ าเภอ ดาเนิ นการพั ฒนาและจัดตั้ ง ศู นย์ผู้ นาจิตอาสาพั ฒนาชุ มชนเพิ่ ม ขึ้ น ครอบคลุ ม ทุก พื้ นที่ ให้ ครบทุ ก

อาเภอ ภายในเดือนมีนาคม 2565 และครบทุกตาบล ภายในเดือนกันยายน 2565 โดยให้รายงานผลการพัฒนา
และจัดตั้ งศู นย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุ มชน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดื อน จนกว่าจะดาเนินการครบทุกตาบล และ

ให้ เสร็จ สิ้ นภายในเดื อ นกั นยายน 2565 โดยสรุ ปผลการจัดส่ ง รายงานแผน/ผลการจัดตั้ ง ศู นย์ผู้นาจิตอาสา
พัฒนาชุมชน ตามเอกสารแนบ 4.3.4

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
4.3.5 โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสร ิมการสร้า งรายได้ จ ากกิ จ การอาหาร

ปลอดภัยระดั บจังหวัด กิ จกรรมเชือ
่ มโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้ จากกิ จการอาหารปลอดภัย

ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ดพิ จิตร ก าหนดดาเนิ นโครงการประชุ ม เชิง ปฏิ บัติก าร

ส่งเสร ิมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด กิจกรรมเชือ
่ มโยงช่องทางการตลาดในการสร้าง

รายได้ จ ากกิ จ การอาหารปลอดภั ย ในระหว่ า งวั น ที่ 5 – 7 สิ ง หาคม 2565 ณ บร ิเวณลานโปรโมชั่ น
(ตรงข้ า มวั ต สั น ) ศู น ย์ ก ารค้ า Tops plaza พิ จิต ร โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและ
ประชารัฐ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้า สู่กิจการอาหารปลอดภัย จานวน 20 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่ มเป้าหมายโครงการประชุ มเชิงปฏิบัติการเพิ่มศั กยภาพเคร ือข่ ายผู้ผลิ ตเกษตร

ปลอดภั ยระดั บจังหวัด และโครงการส่ งเสร ิมการพั ฒนาธุรกิ จของกลุ่ มผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการเกษตรปลอดภั ย
สู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่

สถานทีต
่ ั้ งกลุ่ม

ชือ
่ กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

133

3

ย่านยาว

ไข่เค็มไม้กวาดดอกหญ้า/ไม้กวาด/

1

กลุ่มอาชีพบ้านวัดหงษ์

2

กลุ่มบ้านชาววัง

13

2

วังสาโรง

มะยงชิดสามรส / ขนมดอกจอก /

3

กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านทุ่ง

20

6

แหลมรัง

กล้วยอบเนยแป้งกล้วย/

4

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

163/5

12

เขาทราย

ข้าวสารผักสด/

177

๕

หนองโสน

น้าพร ิกนรก

ทางมะพร้าว/เปลญวน
ปลาแดดเดียว

บ้านวังแดงเหนือ
5

กลุ่มว ิสาหกิจชุมชนคุณทิพย์ ฟาร์มปูนา
พิจต
ิ ร

ปูนา

6

กลุ่มปลูกข่าโกอินเตอร์

55

2

ทุง่ น้อย

ข่าสดอ่อน, ข่าสดแก่

7

กลุ่มปลาร้าผัดสมุนไพรอัญญาว ี

64

4

โพธิป
์ ระทับช้าง

ปลาร้าสับสมุนไพร

8

ว ิสาหกิจชุมชนน้าพร ิกไร้สารกันบูด

6

3

ห้วยพุก

9

กลุ่มข้าวปลอดสารบ้านยางตะพาย

46/8

3

บึงบัว

กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านวังทับไทร

78/1

1

วังทับไทร

10

น้าพร ิกแกง

2. กลุ่ ม เป้ าหมายโครงการประชุ ม เชิงปฏิ บัติการส่ งเสร ิมการสร้างรายได้ จากกิ จการ

อาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ .ศ.2565
ที่

ชือ
่ กลุ่ม

1

ที่อยู่

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

กลุ่มเกษตรอินทร ีย์ตาบลคลองคะเชนทร์

6

คลองคะเชนทร์

เมืองพิจต
ิ ร

ผัก/ผลไม้แปรรูป

2

กลุ่มโรงสีชุมชนบ้านห้วยห้าง

8

หนองหลุม

วชิรบารมี

ข้าวสาร

3

พร ิกแกง (นางสวาท ประคองจิตร)

5

วังทรายพูน

วังทรายพูน

พร ิกแกง

4

กลุ่มสตร ีไผ่รอบ

4

ไผ่รอบ

โพธิป
์ ระทับช้าง

ขนมไทย

5

ต้นพลวงรวมข้าว

1

หนองหญ้าไทร

สากเหล็ก

ข้าวกล้องหอม

6

ชุมชนบ้านสามง่าม

5

สามง่าม

สามง่าม

ไส้อั่ว

7

กลุ่มโรงสีชุมชนร่วมใจพัฒนาบ้านบึงประดู่

5

ทับหมัน

ตะพานหิน

ข้าวสาร

8

กลุ่มสัมมาชีพบ้านวังกร่าง

9

เนินมะกอก

บางมูลนาก

ไข่เค็ม

9

กลุ่มผลิตไข่เค็ม/ขนมเปี๊ ยะ

9

โพธิไ์ ทรงาม

บึงนาราง

ไข่เค็ม/ขนม

11

ทะนง

โพทะเล

ข้าวสารไรซ์เบอร,ี่

10

NTS FARM ฟาร์มปลอดภัย

ชาข้าวไรซ์เบอร ี่

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.3.6 การด าเนิ นกจกรรมการขั บเคลื่ อ นการด าเนิ นงานศู นย์ ผู้ น าจิ ตอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ขอให้ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละถวายเป็ น

พระราชกุ ศ ล พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดี ศ ร ีสิ น ทรมหาวชิร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว

เนื่ องในโอกาสเฉลิ มพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยให้ อาเภอสนั บสนุนให้ ศูนย์ผู้นาจิตอาสา

พัฒนาชุมชนทุกแห่ง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทาความดีถวายในหลวง” และรายงานผล
การด าเนิ น กิ จกรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ภายในวั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2565 (รายละเอี ย ดตามแนวทางการจัด
กิจกรรมฯ)

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.3.7 การดาเนินงานหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
1. ผลการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ 2565

จังหวัดพิจต
ิ ร ได้กาหนดค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิ ทธิภาพในการปฏิ บัติราชการของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2565 ประเด็ นการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิ จ :
จากฐานการเกษตรและฐานชุ มชนที่เข้มแข็ง ในส่ วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดพิจต
ิ ร
จานวน ตัวชีว้ ัด 2 ได้แก่

1) ตั วชี้วัดรายได้ การจาหน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจาปี 2565 เพิ่มขึ้ นร้อยละ 6

ของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

จังหวัดพิจต
ิ ร มีเป้าหมายการจัดเก็บรายได้จากการจาหน่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เป็น

จานวนเง ิน 901,706,551 บาท

ผลการจาหน่ายสิ นค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอาเภอ (รด.4) ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

รวมยอดจาหน่ายเดื อนกั นยายน 2564 – กรกฎาคม 2565 จานวนเง ิน 783,765,306 บาท คิดเป็นร้อยละ
86.92 ของเป้าหมาย

ขอให้ ทุกอาเภอดาเนินการรณรงค์ให้ ทุกหมู่บ้าน/ชุ มชน น้อมนาแนวพระราชดาร ิฯ สร้าง

ความมั่ นคงทางอาหาร สู่ ปฏิ บัติการปลู กผั กสวนครัวเพื่ อสร้างความมั่ นคงทางอาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 อย่างต่อเนื่องให้ ครบทุกครัวเร ือน และบันทึกผลการดาเนินงาน ฯ ในระบบรายงาน Plant for Good Report
แบบ Real-Time ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม)

ที่

อำเภอ

1 เมืองพิจิ ตร
2 วังทรำยพูน
3 โพธิป์ ระทับช้ำง
4 ตะพำนหิน
5 บำงมูลนำก
6
โพทะเล
7
สำมง่ำม
8
ทับคล้อ
9
สำกเหล็ก
10
บึงนำรำง
11
ดงเจริญ
12 วชิรบำรมี
รวม

ยอดจำหน่ำย เป้ำหมำย
ปี 2564 ยอดจำหน่ำย
ปี 2565
ไตรมำส 1-4 ไตรมำส 1-4
136,226,620 144,400,217
114,688,029 121,569,311
115,055,520 121,958,851
57,048,000 60,470,880
51,685,830 54,786,980
21,997,540 23,317,392
54,280,200 57,537,012
80,065,740 84,869,684
37,984,357 40,263,418
61,109,464 64,776,032
55,671,176 59,011,447
64,854,082 68,745,327
850,666,558 901,706,551

รำยได้จ ำกกำรบันทึกข้อมูลในศูนย์ ข้อมูลกลำง
ตุลำคม
2564

พฤศจิ กำยน ธันวำคม
2564
2564

มกรำคม
2565

กุมภำพันธ์
2565

มีนำคม
2565

เมษำยน
2565

11,869,825 11,838,485 12,868,125 13,788,533 12,406,945 10,254,375 12,662,635
1,429,850 1,466,025 1,470,000 2,259,600 6,486,350 43,352,050 35,397,600
11,654,900 11,463,470 9,605,900 12,614,500 13,313,930 8,437,400 9,520,100
5,280,000 4,630,000 7,240,000 8,430,000 4,140,000 3,425,000 6,840,000
6,320,000 6,324,000 6,330,770 6,338,000 6,320,500 6,309,500 2,805,280
208,500
759,000 928,000 1,129,500 1,194,500 1,305,500 2,169,000
4,718,500 4,968,050 5,081,700 5,025,600 4,989,350 4,880,400 5,018,200
3,502,240 4,286,356 4,809,710 9,543,685 11,489,147 13,435,867 5,946,445
288,106
364,180 478,525 11,288,749 16,843,141 8,165,092
956,228
4,433,444 4,422,657 4,386,946 4,357,161 4,385,775 4,661,048 4,937,295
5,663,000 5,663,000 6,082,000 6,082,000 5,482,000 5,567,705 4,078,600
3,573,844 5,282,057 6,707,743 6,828,786 6,545,469 6,809,170 5,840,574
58,942,209 61,467,280 65,989,419 87,686,114 93,597,107 116,603,107 96,171,957

พฤษภำคม
2565

มิถุนำยน
2565

กรกฎำคม
2565

11,791,525 13,191,365 12,393,259
24,211,900 691,700
608,000
10,314,800 10,572,400 8,540,700
4,540,000 3,720,000 4,130,000
2,810,000 2,830,000 2,850,200
2,215,000 2,694,000 4,369,000
5,023,140 5,023,140 4,575,870
5,890,000 6,254,000 6,485,050
860,353
661,656
205,091
5,208,060 6,072,060 6,577,450
4,078,600 4,078,600 4,078,600
5,210,337 5,316,296 5,235,961
82,153,715 61,105,217 60,049,181

รวม

123,065,072
117,373,075
106,038,100
52,375,000
49,238,250
16,972,000
49,303,950
71,642,500
40,111,121
49,441,896
50,854,105
57,350,237
783,765,306

คิดเป็น
คงเหลือ
ร้อยละ เป้ำหมำย
ของ ยอดจำหน่ำย
เป้ำหมำ
ย
85.22 21,335,145
96.55
4,196,236
86.95 15,920,751
86.61
8,095,880
89.87
5,548,730
72.79
6,345,392
85.69
8,233,062
84.41 13,227,184
99.62
152,297
76.33 15,334,136
86.18
8,157,342
83.42 11,395,090
86.92 117,941,245

2) ตั ว ชี้ วั ด ร้อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ ก ารจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP) โดยผ่ า น

ช่องทางออนไลน์ ประจาปี ง บประมาณพ.ศ. 2565 ร้อ ยละ 15 ของรายได้ จากการจ าหน่ ายผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน

(OTOP) ผ่านช่องทางออนไลน์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึง่ กาหนดค่าเป้าหมายตรงกั บตัวชีว้ ัดการปฏิบัติ
ราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

จังหวัดพิจต
ิ ร มีเป้าหมายตั วชีว้ ัดร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดย

ผ่านช่องทางออนไลน์ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไตรมาส 3 -4 เป็นจานวนเง ิน 1,152,140 บาท

ผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอาเภอ ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง เฉพาะ

รายได้ จากการจาหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP) ผ่ า นช่อ งทางออนไลน์ ไตรมาส 3 – 4 เดื อ นเมษายน –
กรกฎาคม 2565 จานวน 1,149,656 บาท คิดเป็น ร้อยละ 99.78

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ของเศรษฐกิ จพอเพียง

๔.4.๑ การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
การติ ด ตามความก้ าวหน้ าของอ าเภอในการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ตามโครงการฯ และ

กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านการประชุมศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง

วัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ (ศจพ.อ.) โดยคานึงถึง “ความอยู่รอด พอเพียง และ
ยั่งยืน” ในระบบ TPMAP

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

cddhealthfund

4.4.2 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล กองทุ น ชุ ม ชนในโปรแกรม

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.4.3 สรุปการดาเนินงานศู นย์จด
ั การกองทุนชุ มชน ปี 2565

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.4.4 สรุปผลการดาเนินงานการเตร ียมความพร้อมกองทุนแม่ของแผ่นดิ น

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.4.5 การบร ิหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
4.4.5.1 ห้ วงระยะเวลาการจัดเก็ บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

จากเดิ ม กาหนดดาเนิ นงานให้ แล้ วเสร็จภายในเดื อนพฤษภาคม 2565

ปรับเป็ น กาหนดการดาเนิ นงานให้ แล้ วเสร็จภายในเดื อน 31 กรกฎาคม 2565
4.4.5 .2 ห้ วงระยะเวลาการ ตรวจสอบและรับ รองคุ ณ ภาพการจั ด เก็ บข้ อ มู ล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
จากเดิ ม กาหนดดาเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565)
ปรับเป็น กาหนดดาเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565) รายละเอียด ดังนี้
2.1 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดั บองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ จด
ั ทาคารับรองคุณภาพข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดั บองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่งให้
อาเภอ
2.2 ตรวจสอบคุณภาพข้อมู ลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดั บอาเภอ ให้ จด
ั ทา
คารับรองคุณภาพข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอาเภอ ส่งให้จงั หวัด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖5

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.4.5.3 สรุ ป ผลความก้ า วหน้ า การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. ปี 2565 (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่
25 กรกฎาคม 2565) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.4.5.3

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ ระบบปิด ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565

4.4.6 การขับเคลื่อนงาน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565

ตามหนังสื อจังหวัดพิจต
ิ ร ที่ พจ 0019/ว 633 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัด

พิ จิต ร ได้ แจ้ง แนวทางการขั บเคลื่ อ น Big Data กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน และแพลตฟอร์ม ดิ จิทัล “ CDD Eis
พกพา” และ “Click ชุมชน”

จังหวัดพิ จิตร ขอสรุปผลรายงานจานวนผู้ ที่เข้ าถึ งหร ือใช้บร ิการ " Click ชุ ม ชน" จาก

การ เข้าร่วมกิ จกรรมหร ือการประชาสั มพันธ์แพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุ มชน” (รายงานเป็นยอดสะสม) ตั้ งแต่
เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 จานวน 8,503 ผู้ใช้บร ิการ คิดเป็นร้อยละ 196.46 ดังนี้

ที่

จังหวัด/อาเภอ

เป้าหมาย

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

จังหวัด

300

180

374

390

530

550

560

570

1

เมืองพิจต
ิ ร

668

0

160

250

500

625

740

802

2

ตะพานหิน

428

0

155

350

852

902

945

973

3

บางมูลนาก

356

0

400

434

510

550

660

710

4

โพทะเล

432

0

30

200

290

490

520

600

5

โพธิป
์ ระทับช้าง

412

0

465

532

566

569

661

676

6

สามง่าม

372

0

80

200

310

420

540

660

7 ทับคล้อ

284

0

154

322

422

522

632

712

8

วังทรายพูน

252

0

265

330

330

334

334

360

9

วชิรบารมี

204

0

22

220

280

380

452

460

10 สากเหล็ก

184

0

30

125

350

550

600

700

11 บึงนาราง

204

0

200

197

250

350

460

480

12 ดงเจร ิญ

232

0

55

320

700

800

800

800

4,328

180

2,390

3,870

5,890

7,042

7,904

8,503

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4.7 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
ต า ม ห นั ง สื อ จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร ด่ ว น ที่ สุ ด ที่ พ จ 0019/ ว 5029 ล ง วั น ที่

17 ธันวาคม 2564 จังหวัดพิจิตร ให้ อาเภอสรุปรายงานการประชาสั มพันธ์ให้ จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 15
ของทุกเดือน โดยกาหนดรายงานผ่านช่องทาง Google Sheet รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.4.7

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุ ม เวลา 13.00 น.
นายสุเมธ กองพิกุล

(นายสุเมธ กองพิกุล)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

จันทร์นิภา รุง่ อินทร์

(นางสาวจันทร์นิภา รุง่ อินทร์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

