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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่บร ิหารงานพัฒนาชุมชนและนักว ิชาการพัฒนาชุมชน
ครัง้ ที่ 4/๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชัน
้ 4

ผู้มาประชุม

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑. นางกชพร ปร ิปุณนัง

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

๓. นายปร ีชา สนิทไทย

พัฒนาการอาเภอเมืองชัยภูมิ

๒. นางสุณิสา บุญเกื้อ

4. นางสาววารุณี ด้วงสงค์
5. นางจรัสพร บุญเง ิน
6. นางดาราณี ผิวขาว

7. นายกัณตภณ หมื่นจิตร
8. นายประมอญ ชมภู

9. นางสาวปุญญิสา คานาค
10. นางมะลิ พิชญานุพงศ์

11. นางสาวโสภาวดี ผ่องแผ้ว
๑2. นายกิจจา นิรภูมิ

๑3. นางสาวรุง่ นภา พลปัถพี
๑4. นางอรอุมา รุจาคม

๑5. นายเดช ชวนชัยภูมิ
๑6. นางยุพิน ทว ีทรัพย์

๑7. นางสุดารัตน์ หาญสกุล

๑8. นายไตรจักร ศร ีนพรัตน์

๑9. นายเศรษฐา ชยันตรดิลก
20. นายยงยุทธ คุ้มผล

21. นายสมบูรณ์ บุญโฉม

๒2. นางสาวชลิดา ลอยครบุร ี
23. นายพชร ชัยภักดี

๒๔. นางสาวมยุร ินทร์ พันสนิท
๒๕. นางสาวศิวพร ศร ีสุข
ผู้ไม่มาประชุม

ประธาน

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอบ้านเขว้า

พัฒนาการอาเภอคอนสวรรค์

พัฒนาการอาเภอเกษตรสมบูรณ์
พัฒนาการอาเภอหนองบัวแดง
พัฒนาการอาเภอจัตุรส
ั

พัฒนาการอาเภอบาเหน็จณรงค์
พัฒนาการอาเภอภูเขียว

พัฒนาการอาเภอแก้งคร้อ
พัฒนาการอาเภอคอนสาร

พัฒนาการอาเภอภักดีชุมพล
พัฒนาการอาเภอเนินสง่า

พัฒนาการอาเภอหนองบัวระเหว
พัฒนาการอาเภอเทพสถิต

พัฒนาการอาเภอบ้านแท่น
พัฒนาการอาเภอซับใหญ่

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

1. นายโดมทอง ดิเรกศิลป์

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ไปราชการ

๓. นางสาวสุณิสา โม่งประณีต

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒. นางสาวณัฐฏ์ภรณ์ พันธ์ชย
ั

4. นายปราโมทย์ ชานาญ
5. นายณัฐวุฒิ ศร ีว ิจารย์
ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพงษ์ศักดิ์ พุทไธสง

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ไปราชการ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ไปราชการ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ลาพักผ่อน

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ไปราชการ
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2. นายรังสิมันต์ จันทร์ศิร ิ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

4. นางสาวพรว ิไล ผลพูน

นักพัฒนาชุมชน

3. นางสาววรัญญา สีลาสม
5. นางสาวศุภรัตน์ ศุภมาตย์
6. นายภัทรพล จงรัง้ กลาง

7. นางธัญชิตา ศิร ิวัฒนโชติกุล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน

เรมิ่ ประชุ มเวลา 09.๐๐ น.
ก่ อนวาระการประชุ ม
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กั บ นางสาววารุณี ด้ วงสงค์ พัฒนาการอาเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี ย้ายมาดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เมื่อที่ประชุ มพร้อมแล้ว นางกชพร ปร ิปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ประธานการประชุ ม

กล่าวเปิดการประชุม ครัง้ ที่ ๔/2565 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรอื่ งประธานแจ้งให้ ที่ประชุ มทราบ

1. การแต่ งตั้ งข้าราชการประเภทอานวยการ ระดั บสูง กรมการพัฒนาชุ มชน

กระทรวงมหาดไทย ได้ มี คาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ข้ าราชการให้ ดารงตาแหน่ ง ประเภทอ านวยการ

ระดั บสูง ตาแหน่งพัฒนาการจังหวัด จานวน 17 ราย ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 774/2565 ลงวันที่

25 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยกาหนดให้ข้าราชการที่ได้รบ
ั การแต่งตั้ง มอบหมายงานในหน้าที่ให้เร ียบร้อย แล้ว
เดิ นทางไปรายงานตั วเพื่ อปฏิ บัติราชการตามคาสั่ ง ในวั นที่ 4 เมษายน 2565 จัง หวั ดชัยภู มิ มี ข้ าราชการ
ที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งตามคาสั่งดังกล่าวฯ จานวน 2 ราย คือ

1) นายธีรว ิทย์ กู้เกียรติ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ตารงตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดปัตตานี

2) นางสาวพุ ท ธิม าลย์ เชีย รพิ ม าย ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานส่ ง เสร ิมการ

พัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดารงตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดยโสธร
มติที่ประชุม : รับทราบ
2. การแต่ งตั้ งข้าราชการประเภทว ิชาการ ระดั บชานาญการพิเศษ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 432/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม

พ.ศ. 2565 เรอื่ ง ย้ายและเลื่อนข้าราชการ โดยได้ แต่ งตั้ งผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้ได้ รบ
ั คัดเลือกให้เข้า
รับการประเมิ นผลงาน เพื่ อเลื่ อนขึ้ นแต่ งตั้ ง ให้ ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ ปฏิ บัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภท

ว ิชาการ ระดั บชานาญการพิเศษ ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
(นั กว ิชาการพั ฒนาชุ มชนชานาญการพิเศษ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 73 ราย โดยจังหวัด
ชัยภู มิ มี ข้าราชการในสังกั ดสานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดชัยภู มิ ที่ได้ รบ
ั การแต่ งตั้ ง จานวน 1 ราย คื อ นาง
สุ ณิสา บุญเกื้ อ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงาน (นักว ิชาการพัฒนาชุ มชนชานาญการ) กลุ่มงานประสานและ

สนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุ มชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่ มงาน
(นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการพิ เ ศษ) กลุ่ ม งานประสานและสนั บสนุ นการบร ิหารงานพั ฒ นาชุ ม ชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดารงตาแหน่งนักว ิชาการพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ
กรมการพั ฒ นาชุ มชน ได้ มี ค าสั่ ง กรมการพั ฒ นาชุ มชน ที่ 211/๒๕๖5 ลงวั น ที่

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 เรอื่ ง การบรรจุ และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ให้ ดารงตาแหน่งนักว ิชาการพัฒนาชุ มชน
ปฏิบัติการ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 50 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5

จังหวัดชัยภูมิ มีข้าราชการที่ได้รบ
ั การบรรจุแต่งตั้งตามคาสั่งดังกล่าว จานวน 2 ราย ดังนี้

1) นายรัง สิ มั นต์ จันทร์ศิ ร ิ ตาแหน่ ง นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนปฏิ บัติก าร ส านั ก งาน

พัฒนาชุมชนอาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

2) นายพงษ์ ศั ก ดิ์ พุ ทไธสงค์ ตาแหน่ ง นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนปฏิ บัติก าร ส านั ก งาน

พัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่บร ิหารงานพัฒนาชุมชน ครัง้ ที่ 3/๒๕6๕

เมื่ อวั น อั ง คารที่ 1 มี นาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่ านระบบ Cisco Webex Meetings

ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชัน
้ 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่ มงานประสานและสนั บสนุนการบร ิหารงานพั ฒนาชุ มชน ได้ จัดทารายงานการประชุ ม ฯ

ครัง้ ที่ 3/2565 จานวน 22 หน้ า ซึ่งรายงานการประชุ มฯ ดั งกล่ าว ได้ แจ้งให้ อ าเภอรับทราบแล้ วทางเว็ บไซต์

ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจัง หวั ด ชัย ภู มิ และแอปพลิ เ คชัน ไลน์ ก ลุ่ ม จัง หวั ด ส่ ง หนั ง สื อ ทั้ ง นี้ ขอให้ ต รวจสอบ
รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว หากมี ข้ อ แก้ ไ ขโปรดแจ้ง ให้ ก ลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น การบร ิหารงาน
พัฒนาชุมชน ทราบ เพื่อแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม : รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรอื่ งติ ดตามและสื บเนื่องจากการประชุ มครัง้ ที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565
3.1 กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

3.1.1 โครงการส่งเสร ิมการขับเคลื่อนการดาเนินงานผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนชัยภูมิ

นายพชร ชั ย ภั ก ดี นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า

ตามหนังสื อจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0019/ ว 3264 ลงวันที่ 29 ตุ ลาคม 2564 ได้ แจ้ง เรอื่ ง โครงการส่ งเสร ิม
การขั บเคลื่ อนการดาเนิ นงานผู้ นาจิตอาสาพั ฒ นาชุ มชนชัยภู มิ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อเป็ นสถานที่บ่ม เพาะ

ภาวะผู้ นา ทักษะชีว ิต ทักษะอาชีพ การพั ฒนาคุณภาพชีว ิตประชาชน และการบร ิหารจัดการชุ มชน เพื่ อการ
พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน เป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรูก
้ ารจัดการความรูด
้ ้ านการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมตาม

บร ิบทของแต่ ละภูมิสังคม และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสื่ อสารสังคมด้ านการดาเนิ นกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง

กับงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยกาหนดให้อาเภอรายงานการขับเคลื่อนโครงการฯ ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
เรมิ่ รายงานเดื อน พฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565 และขอให้ อาเภอดาเนินการจัดตั้ งและเปิดศู นย์ผู้นา
จิตอาสาพัฒนาชุ มชนระดั บอาเภอและให้ขยายผลทุกตาบล ตามหนังสื อสั่งการที่ ชย 0019/ว 3264 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2564 ซึง่ จังหวัดชัยภูมิ ได้ กาหนดประชุ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่ ประธานศู นย์ผู้นาจิตอาสา
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 5 เมษายน 2565
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3.1.2 การติ ดตามเง ินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสั ญญา โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน

(กข.คจ.) ปี 2564

นางสาวชลิ ด า ลอยครบุ ร ี นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า

รายงานผลการดาเนิ นงานภารกิ จสาคั ญของกรมการพั ฒนาชุ มชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภารกิ จ
สาคัญที่ ๕ เรอื่ ง การติดตามเง ินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ) ปี ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

การติ ด ตามเง น
ิ ทุ น ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งช าระคื น เง น
ิ ยื ม ตามสั ญ ญา โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความ

ยากจน (กข.คจ.) ปี ๒๕๖๔

เป้าหมาย : สามารถติ ดตามเง ินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคื นเง ินยืมตามสั ญญา โครงการแก้ ไข

ปัญหาความยากจน (กข.คจ) ได้คืนมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของจานวนเง ินยืมตามสัญญา ฯ ปี ๒๕๖๔
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มติ ที่ประชุ ม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 ข้อสั่งการของพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
เร ียบร้อยแล้ว

1. กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตัดยอดตัวชีว้ ัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2565
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการจากการประชุมกระทรวงมหาดไทย

- การบู รณาการการขจัดความยากจนและพั ฒนาคนทุ กช่วงวั ยอย่างยั่ง ยืน กั บกองทุน

พัฒนาเด็กชนบท โดยให้เด็กอยู่ในครัวเร ือน TPMAP เป็นงบจังหวัดและรองบกรมฯ Re x-ray ปี 2564 - 2565
3. การขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย เน้นย้าการดาเนินงานแก้ ไขปัญหา

ความยากจนทุกมิติแบบพุ่งเป้า ตามกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP โดยให้เร่งดาเนินการดังนี้
- เตร ียมบันทึกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายปี 2565 ในระบบ TPMAP
- จัดทา Family Folder

- ดาเนินการจัดทาแบบจัดเก็บข้อมูลครัวเร ือน (ศจพ.3) และแบบสรุปแผนครัวเร ือน (ศจพ.4)

4. โครงการที่ดาเนินการเร ียบร้อยแล้ว ขอให้ ดาเนินการบันทึก BPM ให้ ถึงขั้นตอนที่ 5 เนื่องจาก

ตอนนี้ทาได้ถึงขั้นตอนที่ 4

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรอื่ งเสนอให้ที่ประชุมทราบ
5.๑ กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

5.1.1 ตั ว ชี้วัดและค่ าเป้าหมายการประเมิ นผลการปฏิบัติราชการ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565

รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 31 กั นยายน 2565) 1. ตัวชีว้ ัดงบประมาณ 2. ตัวชีว้ ัดนโยบายของกรม
นายพชร ชั ย ภั ก ดี นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนด ตั ว ชี้วั ด และค่ า เป้ าหมายการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ร าชการ ปี ง บประมาณ

พ.ศ. 2565 รอบการประเมินที่ 1 (1 เมษายน 2565 – 31 กั นยายน 2565) 1. ตั วชีว้ ัดงบประมาณ ตั วชีว้ ัดที่ 6
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ โดยวัดรายได้
ที่เพิ่มขึ้นของการจาหน่ายออนไลน์ ร้อยละ 15 ขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้

1. บันทึกยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่องการจาหน่ายออนไลน์ในระบบรายงาน

ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน สาหรับการวัดผลการปฏิบัติราชการไตรมาส 3 - 4 เรมิ่ รายงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2565
ผู้ประกอบการ OTOP

2. ส่ ง เสร ิม สนั บ สนุ น และติ ดตามการจ าหน่ า ยสิ นค้ า ผ่ า นระบบออนไลน์ ข อง

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.1.2 โครงการคาราวาน OTOP ออนไลน์สู้ภัยโคว ิด

นายพชร ชั ย ภั ก ดี นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า

จัง หวั ดชัยภู มิ โดยส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ดชัยภู มิ ได้ จัดทาโครงการคาราวาน OTOP ออนไลน์ สู้ ภั ย

ซึ่ง เป็ น โครงการที่ ไ ม่ ใช้ง บประมาณของทางราชการ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เพิ่ ม ช่อ งทางการตลาด

ของผู้ ผลิต ผู้ ประกอบการ OTOP ตลอดจนเพิ่มทักษะ และความรู ้ ความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP
ในด้ านการจาหน่ายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ สาหรับในเดื อน กุมภาพันธ์ กาหนดลงพื้นที่ Live สด จาหน่าย
สินค้าโดยทีมนักการตลาด ดังนี้

1. วันที่ 21 เมษายน ณ ที่ว่าการอาเภอบาเหน็จณรงค์
2. วันที่ 28 เมษายน ณ ที่ว่าการอาเภอภูเขียว
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ขอให้ อาเภอดาเนินการ แจ้งประสานกลุ่ม OTOP ทุกกลุ่มนาสิ นค้า OTOP มารวบรวม

ณ ที่ ว่ าการอาเภอ ตั้ ง แต่ เวลา 08.30 – 10.00 น. โดยจะดาเนิ นการ LIVE สดโดยที ม นั ก การตลาด เวลา
12.00 - 13.00 น. ทาง Facebook โอ้โห OTOP ชัยภูมิ OTOP ชัยภูมิ
มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ

5.๑.๓ โครงการคั ด สรรสุ ด ยอดหนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ทย ปี พ.ศ. ๒๕๖5 ( OTOP

Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

นายพชร ชั ย ภั ก ดี นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า

กรมการพั ฒนาชุ มชน กาหนดดาเนิ นโครงการคั ดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิ ตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖5
(OTOP Product Champion : OPC)ระดับจังหวัด โดยมีTime line การดาเนินงาน ดังนี้

1. เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 เตร ียมการจัดทาคาสั่ง ประชุมคณะทางานฯ

2. เดื อ นเมษายน - พฤษภาคม 2565 ด าเนิ น การรับ สมั ค ร/คั ด สรรระดั บ จัง หวั ด

ส่งผลิตภัณฑ์พร้อมผลการพิจารณาให้กรมการพัฒนาชุมชน

3. เดือนกรกฎาคม 2565 คัดสรรระดับประเทศ
4. เดือนสิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดสรร

เพื่อให้การดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเร ียบร้อย ขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งผู้ประกอบการ OTOP เตร ียมความพร้อมเข้ารับการคัดสรร ดังนี้

1.1 ก ลุ่ มผู้ ผลิ ต ผู้ ประ กอบการ OTOP ที่ ผ่ านการลง ทะ เบี ย นเป็ น ผู้ ผลิ ต/

ผู้ประกอบการOTOPปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖4 และบุคคลทั่วไปของจังหวัด

1.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ที่ ส่ ง คั ด สรรฯ ต้ อ งผ่ า นการขออนุ ญ าตและการรับ รอง

มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด เช่น อย. และหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกาหนดของกฎหมายระบุไว้ ต้ องผ่านการ

รับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่ อนวันสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ เช่น มผช, มอก, ฮาลาล, คิว (OmarK),
GAP, GMP, HACCP และมาตรฐานเกษตรอิ นทร ีย์ เป็นต้ น ทั้งนี้ ใบรับรองต้ องไม่หมดอายุก่อนวันรับสมั คร
คัดสรรฯ ในระดับจังหวัด

1.3 ผู้ประกอบการ 1 กลุ่ม/ราย สามารถส่งได้ 2 ผลิตภัณฑ์

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.๑.๔ การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

นางสาวชลิดา ลอยครบุร ี นักว ิชาการพัฒนาชุ มชนชานาญการ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี ตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ
ที่ ชย 0019/ว 700 ลงวั นทึ่ 9 มี นาคม 2565 ประเด็ นเน้ นย้ามอบหมายให้ สานั กงานพั ฒนาชุ ม ชนอาเภอ
ดาเนินการ ดังนี้

1. ประกาศวาระชุ มชน “การส่ งเสร ิมการออมภาคประชาชน” ประจาปี 2565 ในระดั บ

อ าเภอ เพื่ อ ส่ ง เสร ิมการออมของประชาชน เป็ น การสร้า งหลั ก ประกั น และสร้า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ แ ก่ ส มาชิก

ในครัว เร ือน โดยมี เ ป้ า หมายการด าเนิ นงานวาระชุ ม ชน ส่ ง เสร ิมให้ ค รัว เร ือนยากจนเป้ า หมายของระบบ
TPMAP มิติด้านรายได้ มีการออมอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนครัวเร ือนยากจนเป้าหมาย

2. การส่ ง เสร ิมการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต อย่ า งน้ อ ยคนละ 1 กลุ่ ม

“1 พั ฒนากร 1 กลุ่ มออมทรัพย์เพื่ อการผลิต ” ให้ แล้ วเสร็จตามเป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ให้ รายงานให้ จงั หวัดทราบ จานวน 2 ครัง้ ได้ แก่ ครัง้ ที่ 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และครัง้ ที่ 2
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
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3. ติดตาม ส่งเสร ิมและสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีอยู่เดิ ม

ในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ เน้นหนักการรณรงค์ การประหยัดและการออมอย่างต่ อเนื่อง โดยรณรงค์รบ
ั สมาชิก

เพิ่ มขึ้ นอย่างน้ อยร้อยละ 10 ของสมาชิกที่มีอยู่ และสมาชิกมี การออมเง ินเพิ่ มขึ้ นด้ วยเง ินสั จจะ อย่างน้ อ ย

ร้อยละ 10 ของเง ินสัจจะเดิมที่สมาชิกมีอยู่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ

การผลิ ต จั ง หวั ด จึ ง ได้ ส รุ ป ผลการด าเนิ น งานผลการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต 1 พั ฒ นากร
1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ แจ้งเพิ่มเติมว่า ขอให้ดาเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1

พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หากทาได้มากกว่า ๑ กลุ่มก็ถือว่าเป็นผลงานของตนเอง
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

5.1.5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการMobile Clinic ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางสาวชลิดา ลอยครบุร ี นักว ิชาการพัฒนาชุ มชนชานาญการ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า

การขับเคลื่อนกิ จกรรม Mobile Clinic กิ จกรรมประเมินศั กยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุน
แก้ ไข ปั ญ หาความยาก จน ข อให้ ส านั กง านพั ฒนาชุ มชนอ าเภอ ด า เนิ นกา รบั น ทึ ก ข้ อมู ลใน ร ะ บ บ
ww.cddhealthyfund.com ซึ่ง ในขณะนี้ สานั ก งานทุ นชุ มชน ได้ ข ยายเวลาในการบั นทึก ข้ อมู ลในระบบ ฯ
ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เนื่องจากระบบมีปัญหากาลังดาเนินการปรับปรุง
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
๕.๑.6 การคัดสรรกิ จกรรมพัฒนาชุ มชนดี เด่ น ประจาปี 2565

นางสาวศิ ว พร ศร ีสุ ข นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ แจ้ง ให้ ที่ประชุ ม ทราบว่ า

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนดแนวทางการดาเนิ นงานคั ดสรรกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชนดี เด่ น ประจาปี ๒๕๖5
โดยมี วั ตถุประสงค์ เพื่ อสรรหาและคั ดสรรหมู่ บ้านเศรษฐกิ จพอเพี ยง “อยู่ เ ย็น เป็ นสุ ข ” ดี เ ด่ นระดั บจังหวัด
ประจาปี ๒๕๖5 รวมถึ งผู้ นาอาสาพั ฒนาชุ มชน (ผู้ นา อช.) กลุ่ ม/องค์ กรชุ มชน และตาบลเข้ มแข็ งตามหลั ก

ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียงต้ นแบบ

เป็นที่ประจักษ์ แก่ สาธารณชน เพื่ อเข้ ารับโล่ รางวัลในส่ วนกลาง โดยการดาเนิ นงานคั ดสรรกิ จกรรมพั ฒ นา

ชุ มชนดี เด่ น ประจาปี ๒๕๖5 และพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุ ข” และกิ จกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่นของอาเภอ ที่มีคุณสมบัติตามแนวทางการคัดสรรฯ เข้ารับการคัดสรรระดับจังหวัด ดังนี้
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จานวน ๑ หมู่บ้าน
2) ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน จานวน ๒ คน (ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน)

3) กลุ่ ม /องค์ ก รชุ ม ชน ที่ มี ส่ ว นส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จ

พอเพียงต้นแบบเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน จานวน ๑ กลุ่ม

4) ตาบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๑ ตาบล

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพี ยง “อยู่เย็น เป็นสุ ข” รวมทั้งกิ จกรรมพัฒนาชุ มชนดี เด่ นที่อาเภอ
คัดเลือกจะต้องผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน(มชช.) แล้ว
ขอให้อาเภอดาเนินการดังนี้

1. ตามหนั ง สื อ ที่ ชย0019/ว 634 ลงวั น ที่ 2 มี น าคม 2565 เร อื่ ง การด าเนิ นงาน

คัดสรรกิ จกรรมพัฒนาชุ มชนดี เด่ น ประจาปี 2565 ให้ อาเภอส่งทะเบียนรายชือ
่ กลุ่มเป้าหมายในการคั ดสรร

กิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชนดี เ ด่ น ประจ าปี 2565 ให้ จัง หวั ด ภายในวั น ที่ 11 มี น าคม 2565 นั้ น อ าเภอที่ ส่ ง
กลุ่มเป้าหมายในการคัดสรรแล้ว
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1) อาเภอเมืองชัยภูมิ
2) อาเภอเนินสง่า

3) อาเภอเกษตรสมบูรณ์
4) อาเภอหนองบัวแดง
5) อาเภอซับใหญ่

6) อาเภอภักดีชุมพล
7) อาเภอแก้งคร้อ

8) อาเภอบาเหน็จณรงค์
๙) อาเภอบ้านเขว้า

2. ศึกษาแนวทางในการดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖5

สแกน QR Code (https://drive.google.com/file/d/1uselk1w28_cMrVSwXdmBdUptRfbNUwG/view?usp=sharing)
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

5.1.7 การจัดเก็ บรายงานผลการดาเนินการน้อมนาแนวพระราชดาร ิของสมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ ม าร ี สร้างความมั่ นคงทางอาหาร สู่ ปฏิ บัติการปลู กผั ก
สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการอื่น ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสาวศิ ว พร ศร ีสุ ข นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ แจ้ง ให้ ที่ประชุ ม ทราบว่ า

จังหวัดชัยภูมิ ขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย

1) การน้ อมนาแนวพระราชดาร ิของสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิร าชเจ้ากรมสมเด็ จพระเทพ

รัต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม าร ี สร้า งความมั่ น คงทางอาหาร สู่ ป ฏิ บั ติ ก าร 90 วั น ปลู ก ผั ก สวนครัว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 (ต่อเนื่อง)

2) โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจาปี 2565

3) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยกรมการพั ฒนาชุ มชนได้ พิจารณาปรับระบบการจัดเก็ บรายงานผลการดาเนิ นงาน

ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 เป็ น ระบบรายงาน Plant for Good Report ผ่ า น Google Drive

แบบ Real-Time โดยดึ งฐานข้อมูลรายงานผลของจังหวัดจากระบบรายงานเดิ ม และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ลิงก์รายงานผลการดาเนินงานโครงการอื่น ๆ ผ่าน Dashboard Google Data Studio
ขอให้อาเภอดาเนินการดังนี้

๑. บั น ทึ ก รายงานผลการด าเนิ น งานการน้ อ มน าแนวพระราชด าร ิของสมเ ด็ จ

พระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มาร ี สร้างความมั่ นคงทางอาหาร

สู่ ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ เป็นไปตาม

แนวทางปลูกผักสวนครัว รอบ ๒ อย่างต่ อเนื่ อง ในระบบรายงาน Plant for Good Report แบบ Real-Time
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

2. บันทึกรายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจาปี ๒๕๖๕

ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และในระบบรายงาน Plant for Good Report แบบ Real-Time ให้ แ ล้ ว เสร็จ
ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
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3. รายงานผลความก้ าวหน้าการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพี ยง

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ และรายงานผลการดาเนินงานในระบบรายงาน Plant for Good Report
แบบ Real-Time

QR Code คู่มือบันทึกข้อมูลฯ Plant for Good Report

QR Code Dashboard Google Data Studio Plant for Good Report

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายยงยุ ท ธ คุ้ ม ผล นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ แจ้ ง ระเบี ยบวาระของกลุ่ ม งาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ข้อที่ ๑ - ๕ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ต
ิ ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ สู่

“โคก หนอง นา โมเดล” ขอความร่วมมืออาเภอ ดาเนินการดั งนี้

1.1 รายงานข้ อ มู ล เร อื่ งร้อ งเร ียนเกี่ ย วกั บ โครงการตามพระราชก าหนดให้ อ านาจ

กระทรวงการคลั งกู้ เง ินเพื่ อแก้ ไขปัญหา เยียวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสั งคม ที่ ไ ด้ รบ
ั ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา

พ.ศ. 2563

ตามหนั ง สื อ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ที่ ชย 0019/ 99 ลงวั น ที่

15 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จงั หวัดรายงานข้อมูลเรอื่ งร้องเร ียนโครงการตาม

พระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลั งกู้ เง ินเพื่ อแก้ ไขปัญหา เยียวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสั งคมที่
ได้ รบ
ั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา

พ.ศ.2563 ตามมติ คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่

16 มิ ถุ น ายน 2563 ได้ เ ห็ น ชอบให้ ใช้ก ลไกศู น ย์อ านวยการต่ อ ต้ า นการทุ จ ร ิตแห่ ง ชาติ (ศอตช.) ภายใต้

คณะกรรมการอานวยการต่ อต้ านการทุจร ิตแห่ งชาติ ในการเฝ้าระวังการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณตาม พระราช
ก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั ง กู้ เง น
ิ ฯ โดยส านั ก งาน ป.ป.ท. ได้ ร บ
ั มอบหมายให้ ส่ ง เสร ิม สนั บ สนุ น
ตรวจสอบ ติ ดตามและเฝ้าระวังการใช้จา่ ยงบประมาณ และรายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานและเรอื่ ง

ร้องเร ียนโครงการตามพระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลั ง กู้ เง ินฯ ดั งกล่ าว ต่ อคณะรัฐมนตร ีและ

คณะกรรมการอานวยการต่อต้านการทุจร ิตแห่งชาติ ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบโครงการ คือ
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดชัยภู มิ จึงขอความร่วมมื อให้ สานั กงานพั ฒนาชุ มชน

อาเภอที่มีพื้นที่เป้าหมาย รายงานข้อมูลสถิติและพฤติ การณ์โดยสรุปเกี่ ยวกั บเรอื่ งร้องเร ียนหร ือเบาะแสการ
ทุจร ิตหร ือความผิ ดปกติ ในการดาเนิ นงานโครงการตามพระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลั งกู้ เง น
ิ ฯ

ตามแบบแจ้ ง ข้ อ มู ล เร อื่ งร้อ งเร ียนที่ ก าหนด ส่ ง ให้ ก ลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน ทางไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ nattawutsevi@gmail.com หร ือ Line ID : NATTAWUT ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน
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1.2 ขอความร่ว มมื อ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอที่ มี พื้ น ที่ เ ป้ า หมายด าเนิ น

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประสานและดู แลภาคี เคร ือข่าย รักษาและดาเนิ นการโครงการพั ฒนาพื้ นที่ต้นแบบการพัฒ นาคุณภาพชีว ิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อย่างต่อเนื่อง

1.3 ขอความร่ว มมื อ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอที่ มี พื้ น ที่ เ ป้ าหมายขั บเคลื่ อน

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ให้ เป็นศู นย์เร ียนรูโ้ คก หนอง นา พั ฒนาชุ มชน เป็นศู นย์เร ียนรูท
้ ี่มีกิจกรรมอย่างต่ อเนื่ อง มี การศึ กษาดูงาน

ของผู้ ที่ ส นใจ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ส ร้า งการรับ รู ผ
้ ลส าเร็จ ของโครงการ ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น Line,

Facebook, YouTube, แผ่นพับ เป็นต้น เป็นประจาทุกเดือน

1.4 ขอความร่วมมือสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประสานครัวเร ือนต้ นแบบ จัดให้

มีหนังสือตรวจเยี่ยมภายในแปลงโคก หนอง นา ทั้งระดับตาบล และระดับหมู่บ้าน และให้จด
ั ทาบัญชีรายรับ –
รายจ่าย เพื่อจะได้ทราบถึงผลการดาเนินงานโครงการ ในเรอื่ งของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
2. การขจัดความยากจนและพั ฒนาคนทุ ก ช่ว งวั ยอย่างยั่งยืนตามหลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ

พอเพียง จังหวัดชัยภูมิ

1) ผลความก้าวหน้าการขจัดความยากจนฯ ของครัวเร ือนเป้าหมายที่ผ่าน Re X-ray ครัง้ ที่ 1

จานวน 5,849 ครัวเร ือน

๒) ผลความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลครัวเร ือนเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook ปี 2565
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ขอความร่วมมื อทุกอาเภอ ได้ เร่งรัดการบันทึกข้ อมู ลฯ ให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๕

เนื่องจากต้องนาเสนอต่อที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๕

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มเติมว่าพัฒนาการอาเภอมีแผนบร ิหารจัดการอย่างไร
โดยมีพัฒนาการอาเภอแก้งคร้อ พัฒนาการอาเภอซับใหญ่ พัฒนาการอาเภอจัตุรส
ั พัฒนาการอาเภอ

บ าเหน็ จ ณรงค์ พั ฒ นาการอ าเภอเทพสถิ ต พั ฒ นาการอ าเภอภู เ ขี ย ว พั ฒ นาการอ าเภอหนองบั ว แดง

พัฒนาการอาเภอบ้านเขว้า พัฒนาการอาเภอเมืองชัยภูมิ ได้ชแ
ี้ จงรายละเอียดการดาเนินการบันทึกข้อมูลให้ ที่
ประชุมทราบเร ียบร้อยแล้ว

นายยงยุทธ คุ้มผล นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้

มี ข้ อสั่ ง การให้ อาเภอนาเสนอผลความก้ าวหน้ าครัว เร ือนยากจนในที่ ประชุ ม กรมการจัง หวั ด ประจาเดื อ น

เมษายน ๒๕๖๕ (ให้ อ าเภอคอนสวรรค์ น าเสนอ) ส าหรับ อ าเภอที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ น าเสนอผลความก้ า วหน้ าของ

ครัวเร ือนยากจน ได้แก่ อาเภอเมืองชัยภูมิ อาเภอคอนสวรรค์ อาเภอหนองบัวแดง อาเภอจัตุรส
ั อาเภอหนอง
บัวระเหว อาเภอเทพสถิต อาเภอบ้านแท่น อาเภอภูเขียว อาเภอเนินสง่า และอาเภอซับใหญ่ ซึง่ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดชัยภูมิ เสนอว่า ให้นาเสนอเป็นคลิปว ิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว Best Practice สัมภาษณ์ครัวเร ือนต้นแบบ
ส่ งเสร ิมกิ จกรรมทุกมิ ติแบบพุ่ งเป้า ส่ งเสร ิมอาชีพอะไร รายได้ เพิ่ มขึ้ นอย่างไร ช่วยเหลื อแล้ วมี ผลแตกต่ าง
อย่างไร มีความรูส
้ ึกอย่างไร ได้ตอบแทนอะไรกับชุมชนบ้าง

ทั้งนี้ ขอให้อาเภอได้เตร ียมข้อมูล ทา script เตร ียม story board ความยาวไม่เกิน ๕ นาที
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
3. ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการขับเคลื่อนตั วชีว้ ัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1)

การจัดทาหลักฐานเชิงประจักษ์ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ด
ั
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มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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4. ตัวชีว้ ัดตามภารกิจสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

ผลการขั บเคลื่ อนตั ว ชี้วั ดภารกิ จส าคั ญของกรมการพั ฒ นาชุ มชน 8 ภารกิ จ การจัดทา

หลักฐานเชิงประจักษ์ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด
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มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5. การด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

๑) การประเมินโครงการ/กิจกรรม

๒) การตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลพื้นที่ในระบบ BPM ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน

ขอให้อาเภอเร่งดาเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบฯ ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
๕.๓. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
พัฒนาชุ มชน”

5.3.1 โครงการร ิเรมิ่ สร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน “๑ คน ๑ นวัตกรรมงาน
นางสาวมยุร ินทร์ พันสนิท นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

จังหวัดชัยภู มิ โดยสานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดชัยภู มิ กาหนดดาเนิ นโครงการร ิเรมิ่ สร้างสรรค์ การพั ฒนา

นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน “1 คน 1 นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน” เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยการนาแนวคิด ว ิธีการ และรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการองค์การ

(Organization Development) การเนิ นงาน (Work Process) และการให้ บ ร ิการ (Service Delivery)
เพื่ อการพั ฒ นาประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผ ล และคุ ณภาพของการปฏิ บัติงานของบุ คลากรในสั งกั ดส านั กงาน

พั ฒนาชุ มชนจังหวัดชัยภู มิ และเพื่ อส่งเสร ิมการพั ฒนาองค์ การสู่ ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้ นให้ ส่วนราชการ

สร้างนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีความคล่องตั ว มีประสิ ทธิภาพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิเ์ พื่อส่งมอบ
บร ิการที่ดีให้กับประชาชน

ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการ แจ้งบุคลากรในสังกัด จัดทาข้อเสนอการ

พัฒนานวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน “1 คน 1 นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน” ตามแนวทางที่กาหนด และรวบรวม
ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมฯ ส่งให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 2๑ เมษายน 256๕
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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5.3.2 การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิ น

อยู่ระหว่างจัดทาประกาศผลการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด

มติที่ประชุม : รับทราบ
5.๔ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
5.๔.1 ผลการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ

- ผลการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ (งบบร ิหารและงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุ มชน)

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ส านั ก งานพั ฒนาชุ ม ชนจังหวัดชัยภู มิ ข้ อ มู ล ณ วั นที่ 31 มี นาคม 2565

(เวลา 14.30 น.) งบประมาณรับจัดสรรงบบร ิหาร/งบยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 20,036,390.00 บาท ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่าย+PO) 19,816,592.82 บาท คงเหลือ 219,797.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.90

- ผลการเบิกจ่ายงบเง ินกู้ “โคก หนอง นา โมเดล” สานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (เวลา 14.30 น.) งบประมาณจัดสรรงบดาเนินงาน/งบลงทุน รับจัดสรรรวม
งบประมาณ 37,627,503.10 บาท ผลการเบิกจ่าย+PO 37,627,503.10 บาท คงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

มติ ที่ประชุ ม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรอื่ งอื่น ๆ

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เชิญชวนให้ถ่ายภาพการแต่งกายด้วยชุด

ผ้าไทย ณ เทศกาลชมทุ่งบัวแดง บึงละหาน อาเภอจัตุรส
ั โดยมีรางวัลชนะเลิศ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท อันดับ ๒
จานวน ๕,๐๐๐ บาท และอันดับที่ ๓ จานวน ๓,๐๐๐ บาท
ร้านจาหน่ายสินค้า OTOP ณ ทุ่งบัวแดง

มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

วรัญญา สีลาสม

(นางสาววรัญญา สีลาสม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

สุณิสา บุญเกื้อ

(นางสุณิสา บุญเกื้อ)

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

