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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่บร ิหารงานพัฒนาชุมชนและนักว ิชาการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
ครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๕

ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชัน
้ 4

ผู้มาประชุม

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑. นางกชพร ปร ิปุณนัง

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

3. นางกาญจนา รัตนเมกุล

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

2. นายโดมทอง ดิเรกศิลป์
4. นางธัญสินี แก้วศิร ิ
5. นางสุณิสา บุญเกื้อ

6. นางธิดารัตน์ ขยันตรวจ
7. นางสาววารุณี ด้วงสงค์
8. นางจรัสพร บุญเง ิน
9. นางดาราณี ผิวขาว

10. นางสาวภัทรวดี ศิร ิโสดา
11. นายประมอญ ชมภู

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ประธาน

ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แทน พัฒนาการอาเภอเมืองชัยภูมิ
พัฒนาการอาเภอบ้านเขว้า

พัฒนาการอาเภอคอนสวรรค์

พัฒนาการอาเภอเกษตรสมบูรณ์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ แทน พัฒนาการอาเภอหนองบัวแดง
พัฒนาการอาเภอจัตุรส
ั

12. นายสิร ิว ิชณ์ ศิร ิวัฒนโชติกุล นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แทน พัฒนาการอาเภอบาเหน็จณรงค์
13. นางมะลิ พิชญานุพงศ์

พัฒนาการอาเภอภูเขียว

15. นายกิจจา นิรภูมิ

พัฒนาการอาเภอคอนสาร

14. นางสาวโสภาวดี ผ่องแผ้ว
16. นางสาวรุง่ นภา พลปัถพี
๑7. นางอรอุมา รุจาคม

๑8. นายเดช ชวนชัยภูมิ

๑9. นายรังสิมันต์ จันทร์ศิร ิ

20. นางสุดารัตน์ หาญสกุล

21. นายไตรจักร ศร ีนพรัตน์

22. นายเศรษฐา ชยันตรดิลก
23. นายณัฐวุฒิ ศร ีว ิจารย์

พัฒนาการอาเภอแก้งคร้อ
พัฒนาการอาเภอภักดีชุมพล
พัฒนาการอาเภอเนินสง่า

พัฒนาการอาเภอหนองบัวระเหว

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ แทน พัฒนาการอาเภอเทพสถิต
พัฒนาการอาเภอบ้านแท่น
พัฒนาการอาเภอซับใหญ่

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

24. นางสาวสุณิสา โม่งประณีต นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
25. นายยงยุทธ คุ้มผล

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

27. นายสมบูรณ์ บุญโฉม

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

26. นายปราโมทย์ ชานาญ
๒8. นายพชร ชัยภักดี

29. นางสาวมยุร ินทร์ พันสนิท
30. นางสาวศิวพร ศร ีสุข

31. นายกรว ิชญ์ พรหมสีลาย

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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ผู้ไม่มาประชุม

1. นางสาวณัฐฏ์ภรณ์ พันธ์ชย
ั
๒. นางสาวชลิดา ลอยครบุร ี

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

3. นางสาวตร ีทิพยนิภา พงษ์พันธ์ นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสงวน มะเสนา

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

3. นางสาวนีรยา โพธิบุร ี

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

2. นางสาวธีรานุช สิงหวศิน
4. นายรุง่ รุจ จีพ
่ ิมาย

5. นางสาวสุพัตรา ฉัตรรักษา
6. นางสาวศิร ิรัตน์ ศร ีสุรต
ั น์
7. นายพลภัทร พาสว่าง

8. นายนราว ิชญ์ พรมโชติ

9. นางสาววรัญญา สีลาสม

10. นางธัญชิตา ศิร ิวัฒนโชติกุล

11. นางสาวนพรดา พรมเมืองเก่า
12. นางสาวอนุสรา เทพศิร ิ

ไปราชการ

ลาพักผ่อน
ลาคลอด

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน

ก่อนวาระการประชุม

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
1. กรมการพั ฒนาชุ มชน ได้ แจ้งรายชื่อผู้ ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพั ฒนาข้ าราชการ

ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ หลั ก สู ต รพั ฒ นากรก่ อ นประจ าการ โดยให้ จัง หวั ด มอบหมาย
สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด ดาเนินการมอบวุฒิบัตรและเข็มว ิทยฐานะ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ ผู้ผ่าน
การฝึกอบรมฯ ตามความเหมาะสม
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ โดยส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ชัย ภู มิ ได้ ก าหนดจั ด พิ ธ ี ม อบวุ ฒิ บั ต ร

และเข็ ม ว ท
ิ ยฐานะ แก่ ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นากรก่ อ นประจ าการ ในการประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่

บร ิหารงานพั ฒ นาชุ ม ชนประจ าเดื อ นพฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวั น ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มทุ่ งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด ชัยภู มิ โดยมี นางสงวน มะเสนา ผู้ ตรวจราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้มอบวุฒิบัตรและเข็มว ิทยฐานะ จานวน 8 ราย ตามรายชือ
่ ดังต่อไปนี้
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสู ตรพัฒนากรก่ อนประจาการ รุน
่ ที่ ๑๑๗

๑. นายรุง่ รุจ จี่พิมาย ตาแหน่ง นั กว ิชาการพั ฒนาชุ มชนปฏิ บัติการ สานั กงานพั ฒนาชุ มชน

อาเภอเนินสง่า (ปฏิบัติหน้าที่อาเภอภักดีชุมพล) จังหวัดชัยภูมิ

๒. นางสาวธีรานุช สิงหวศิน ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชน

อาเภอบ้านแท่น (ปฏิบัติหน้าที่อาเภอจัตุรส
ั ) จังหวัดชัยภูมิ

๓. นางสาวนี รยา โพธิบุร ี ตาแหน่ง นั กว ิชาการพั ฒนาชุ มชนปฏิ บัติการ สานั กงานพั ฒนาชุ มชน

อาเภอหนองบัวแดง (ปฏิบัติหน้าที่อาเภอคอนสาร) จังหวัดชัยภูมิ
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ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการ รุน
่ ที่ ๑๑๘

๑. นายกรว ิชญ์ พรหมสีลาย นักเร ียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ผู้ได้รบ
ั คัดเลือกเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการพลเร ือนสามัญและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอเทพสถิต (ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

๒. นางสาวสุพัตรา ฉั ตรรักษา ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชน

อาเภอแก้งคร้อ (ปฏิบัติหน้าที่อาเภอคอนสาร) จังหวัดชัยภูมิ

๓. นางสาวศิร ิรัตน์ ศร ีสุรต
ั น์ ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชน

อาเภอภูเขียว (ปฏิบัติหน้าที่อาเภอจัตุรส
ั ) จังหวัดชัยภูมิ

4. นายพลภัทร พาสว่าง ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชน

อาเภอซับใหญ่ (ปฏิบัติหน้าที่อาเภอภูเขียว) จังหวัดชัยภูมิ

5. นายนราว ชิ ญ์ พรมโชติ ดารงตาแหน่ ง นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนปฏิ บั ติก าร ส านั ก งาน

พัฒนาชุมชนอาเภอซับใหญ่ (ปฏิบัติหน้าที่อาเภอเกษตรสมบูรณ์) จังหวัดชัยภูมิ

2. ชมรมพั ฒ นาการอ าเภอ มอบช่อ ดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี กั บ ข้ า ราชการย้ า ยมาสั ง กั ด

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 2 ราย ดังนี้

1) นางกาญจนา รัตนเมกุ ล ตาแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานส่ ง เสร ิมการพั ฒ นาชุ ม ชน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

2) นางธัญสิ นี แก้ วศิ ร ิ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานสารสนเทศการพั ฒ นาชุ ม ชน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท

แก่พัฒนากรใหม่ จานวน 8 ราย ดังนี้

“การเป็นข้าราชการไม่รวยเหมือนอาชีพอื่น ทางานราชการได้ ต้องมีเป้าหมายในใจ เพื่อทาให้

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้ประชาชนเป็นสุข ได้รบ
ั การดูแล ลงพื้นที่ให้กาลังใจ พบปะพูดคุย สาหรับ
คนด้อยโอกาส เข้าไปรับฟังปัญหา เพื่อให้เกิดความสุขทางด้านจิตใจ”

เมื่อที่ประชุ มพร้อมแล้ว นางกชพร ปร ิปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ประธานการประชุ ม

กล่าวเปิดการประชุม ครัง้ ที่ 5/2565 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรอื่ งประธานแจ้งให้ ที่ประชุ มทราบ

แนะน าข้ า ราชการย้ า ยมาสั ง กั ด ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จ านวน 2 ราย

ตามคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 480/2565 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

1) นางกาญจนา รัตนเมกุ ล ตาแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ มงาน (นั ก ว ชิ าการพั ฒนาชุ มชน

ช านาญการพิ เ ศษ) กลุ่ ม งานส่ ง เสร ิมการพั ฒ นาชุ ม ชน ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ย้ายมาดารงตาแหน่ ง ผู้ อานวยการกลุ่ ม งาน (นั ก ว ชิ าการพั ฒนาชุ มชนชานาญการพิ เศษ) กลุ่ ม งานส่ งเสร ิม
การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

2) นางธัญสินี แก้วศิร ิตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ (นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ)

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอภูเว ียง จังหวัดขอนแก่น ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
มติที่ประชุม : รับทราบ

4
ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่บร ิหารงานพัฒนาชุมชน ครัง้ ที่ ๔/๒๕6๕

เมื่ อวั นศุ ก ร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ทุ่ ง ดอกกระเจียว ชั้น 4

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่ มงานประสานและสนั บสนุนการบร ิหารงานพั ฒนาชุ มชน ได้ จัดทารายงานการประชุ ม ฯ

ครัง้ ที่ ๔/2565 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 ม ครัง้ ที่ ๔/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
3.1 กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

3.1.1 โครงการส่งเสร ิมการขับเคลื่อนการดาเนินงานผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนชัยภูมิ

ตามหนั ง สื อจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ที่ ชย 0019/ ว 3264 ลงวั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2564

เรอื่ ง โครงการส่ ง เสร ิมการขั บเคลื่ อนการดาเนิ นงานผู้ นาจิตอาสาพั ฒ นาชุ ม ชนชัยภู มิ โดยมี วั ตถุ ประสงค์

เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นา ทักษะชีว ิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีว ิตประชาชน และการบร ิหาร

จัดการชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน เป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรูก
้ ารจัดการความรูด
้ ้ านการพัฒนาชุ มชน
ที่เหมาะสมตามบร ิบทของแต่ ละภูมิสังคม และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสื่ อสารสังคมด้ านการดาเนินกิ จกรรมต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน

โดยก าหนดให้ อ าเภอรายงานการขั บ เคลื่ อ นโครงการฯ ทุ ก วั น ที่ 20 ของทุ ก เดื อ น

เรมิ่ รายงานเดื อน พฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565 อาเภอที่รายงานการจัดตั้ งศู นย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุ มชน
ระดับตาบล แล้วดังนี้

1. อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จานวน 11 ตาบล (ครบ)
2. อาเภอจัตุรส
ั

3. อาเภอซับใหญ่

จานวน 9 ตาบล (ครบ)

จานวน 3 ตาบล (ครบ)

4. อาเภอบาเหน็จณรงค์ จานวน 7 ตาบล (ครบ)
5. อาเภอภักดีชุมพล

6. อาเภอเมืองชัยภูมิ

จานวน 4 ตาบล (ครบ)
จานวน 6 ตาบล

7. อาเภอหนองบัวระเหว จานวน 5 ตาบล (ครบ)

อาเภอที่รายงานภาพถ่ายกิจกรรม คือ อาเภอเมืองชัยภูมิ
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

5
3.2 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

3.2.1 การติดตามเง ินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา โครงการแก้ ไขปัญหา

ความยากจน (กข.คจ.) ปี 2564 สรุปผลการติดตามการชาระคืนเง ินยืม ฯ

6

7

8

9

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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ระเบียบวาระที่ 4 ข้อสั่งการของพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

มอบหมายให้ พั ฒ นาการอ าเภอทุ ก อ าเภอด าเนิ น การศึ ก ษารายละเอี ย ดข้ อ สั่ ง การตาม

ระเบียบวาระประชุม ครัง้ ที่ 5/2565 หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบ
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรอื่ งเสนอให้ที่ประชุมทราบ
5.๑ กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

5.1.1 โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖5 (OTOP Product

Champion : OPC) ระดับจังหวัด

กรมการพัฒนาชุ มชน กาหนดดาเนินโครงการคั ดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

ปี พ.ศ. ๒๕๖5 (OTOP Product Champion : OPC)ระดั บจังหวั ด ในระหว่ างวั นที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565
และจังหวัดชัยภูมิ ได้ดาเนินการดังนี้

1. กาหนด Road map ในการดาเนินการคัดสรร

2. จั ด ท าค าสั่ ง คณะกรรมการฯ จ านวน 3 ชุ ด เพื่ อ ด าเนิ น การโครงการคั ด สรรสุ ด ยอด

หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖5
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กรมได้ แจ้งเป้าหมายการรับสมัครผลิ ตภั ณฑ์ เข้ าร่วมการคั ดสรรให้ จังหวัดดาเนิ นการ และ

จัง หวั ดได้ ดาเนิ นจัดสรรเป้ า หมายให้ แต่ ล ะอ าเภอรับผิ ดชอบดาเนิ นการ โดยก าหนดเพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2562
อาเภอละ 2 กลุ่ม

ขอให้อาเภอดาเนินการดังนี้

1. เตร ียมความพร้อมผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ให้มีความพร้อม

2. เข้ าร่ว มประชุ ม การชี้แจงการดาเนิ นการคั ดสรรฯ ร่ว มกั บคณะกรรมการคั ดสรรฯ/คณะทางาน/

คณะท างานสนั บ สนุ น ฯ ในวั น ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม พญาแล ชั้ น 5
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

3. ด าเนิ น การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการหนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ระดั บ อ าเภอ ร่ว มกั บ

คณะกรรมการเคร ือข่าย OTOP อาเภอ (จังหวัดมีงบประมาณจัดสรรให้)

4. ดาเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าร่วมการคัดสรรฯ ในระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2565

5. นาส่งผลิตภัณฑ์ที่รบ
ั ลงทะเบียนให้จงั หวัด ในรวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2565

6. จังหวัดดาเนินการพิจารณาคัดสรรฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และขอให้อาเภอมอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ที่รบ
ั ผิดชอบงาน OTOP ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการคัดสรรฯ ณ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ : ๑. จังหวัดสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ให้อาเภอ ๆ ละ 1 ป้าย และ X-starnd อาเภอละ 1 ป้าย
2. สนับสนุนเอกสารใบสมัครให้อาเภอ

มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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5.1.2 การประดิ ษฐ์ผีเสื้ อเพื่ อนาไปประดั บในนิ ทรรศการเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้าสิ ร ิกิ ติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565

รัฐบาลได้ กาหนดจัดงานเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้า สิ ร ิกิ ติ์พ ระบรมราชินี น าถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยกาหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บร ิเวณถนนราชดาเนินกลาง
ซึ่ง การจัดนิ ทรรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ จะนาผี เ สื้ อ ที่ ประดิ ษ ฐ์จากผ้ าไหม ผ้ าฝ้ าย หร ือผ้ าตามอั ตลั ก ษณ์
ของจังหวัด ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนหน่วยราชการ ร่วมกั นประดิ ษฐ์ผีเสื้อที่ทาจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หร ือ

ผ้ าตามอั ตลั ก ษณ์ ข องจัง หวั ด ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ดชัยภู มิ ร่ว มกั บศู นย์ก ารค้ า โรบิ นสั นไลฟ์สไตล์
ชัยภู มิ จัดกิ จกรรม “ประดิ ษฐ์ผีเสื้ อเพื่ อแม่ ” เพื่ อให้ ประชาชนทั่วไป ได้ รว่ มกั นแสดงออกถึ งความจงรักภักดี

(Walk in) เข้าร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หร ือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ในระหว่างวันที่ 2 – 8
พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ลานกิ จกรรม ชั้น 1 ศู นย์ก ารค้ าโรบินสั นไลฟ์สไตล์ ชัยภู มิ

และได้ มีหนัง สื อจังหวัดชัยภู มิ ที่ ชย 0019/262 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 แจ้งให้ อาเภอ มอบหมายให้
เจ้า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชน และคณะกรรมการพั ฒ นาสตร ีอ าเภอ/ตาบล เข้ า ร่ว มกิ จ กรรมการประดิ ษ ฐ์ผี เ สื้ อ
ดังกล่าว โดยขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้

1. ประชาสั ม พั น ธ์แ ละเผยแพร่กิ จ กรรมให้ ป ระชาชนทั่ วไปรับ ทราบ และประสาน

คณะกรรมการพัฒนาสตร ีเข้าร่วมกิจกรรม

2. อาเภอขยายผลและจัดกิ จกรรมประดิ ษฐ์ผีเสื้ อ ให้ ประชาชนในอาเภอได้ มีส่วนร่วมกั บ

กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิกิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในครัง้ นี้
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
๕.๑.๓ การคัดสรรกิ จกรรมพัฒนาชุ มชนดี เด่ น ประจาปี 2565

กรมการพัฒนาชุ มชน กาหนดแนวทางการดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุ มชนดีเด่น

ประจาปี ๒๕๖5 เพื่ อเข้ ารับโล่ รางวั ล ในส่ ว นกลาง โดยการดาเนิ นงานคั ด สรรกิ จกรรมพั ฒ นาชุ ม ชนดี เ ด่ น

ประจาปี ๒๕๖5 และพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ของอาเภอ 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 า นเศรษฐกิ จ

พอเพียงต้นแบบเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน จานวน ๑ กลุ่ม

4) ตาบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๑ ตาบล
ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพี ยง “อยู่เย็น เป็นสุ ข” รวมทั้งกิ จกรรมพั ฒนา

ชุมชนดีเด่นที่อาเภอคัดเลือกจะต้องผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน(มชช.) แล้ว

โดยกาหนดดาเนินกิจกรรมในวันที่ 6 - 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 และขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้

1. ศึกษาแนวทางในการดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖5
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2. จัง หวั ด จะด าเนิ น การจัด ประชุ ม เพื่ อ รับ รองผู้ ผ่ า นการประเมิ น ตามระบบมาตรฐาน

การพัฒนาชุ มชน (มชช.) ปี 2564 และสรุปผลการผู้สมัครฯ ปี 2565 ให้ คณะกรรมการฯ ระดั บจังหวัดทราบ
ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
๕.๑.๔ กิจกรรมวันต้ นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2565

กรมการพัฒนาชุ มชน ได้ รบ
ั แจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ให้ จด
ั กิ จกรรมวันต้ นไม้ประจาปี

ของชาติ พ.ศ. 2565 ตามโครงการและกิ จกรรมปลูกต้ นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกี ยรติ เนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิ ธบ
ี รมราชาภิ เษก ภายใต้ ชื่อ “รวมใจไทย ปลู ก ต้ นไม้ เพื่ อ แผ่ นดิ น ” สื บสานสู่ 100 ล้ านต้ น

ในวั นอาทิ ตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วั นว สิ าขบู ช า) หร ือวั นที่ เห็ นสมควร โดยร่ว มกั นป ลู ก ต้ นไม้ บร ิเวณ
หน่ ว ยงาน หร ือสถานที่ อื่ น ที่ เ ห็ น สมควร ซึ่ง สามารถขอรับ การสนั บ สนุ น กล้ า ไม้ จ ากหน่ ว ยเพาะช ากล้ าไม้
สังกัดกรมป่าไม้ ในพื้นที่ทุกแห่ง โดยขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้

๑. จัดกิ จกรรมวันต้ นไม้ ประจาปีของชาติ พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

(วั นว สิ าขบู ชา) หร ือวั นที่ เห็ นสมควร โดยร่ว มกั นปลู กต้ นไม้ บร ิเวณหน่ วยงาน หร ือสถานที่ อื่นที่ เห็ นสมควร

๒. สรุปผลการจัดกิ จกรรม ตามข้ อ 1 พร้อมภาพถ่ ายตามแบบสรุปผล ส่ งให้ กรมการพั ฒนา

ชุมชนทราบ ภายในวันวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รว่ มกิจกรรมวันต้นไม้ประจาปีของชาติรว่ มลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ตาม

โครงการและกิ จกรรมปลู ก ต้ นไม้ และปลู ก ป่ าเฉลิ ม พระเกี ยรติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธ ีบ รม

ราชาภิ เษก ภายใต้ ชื่อ “รวมใจไทย ปลู กต้ นไม้ เพื่ อแผ่ นดิ น ” สื บสานสู่ 100 ล้ านต้ น โดยให้ ผู้รว่ มกิ จกรรม
วันต้นไม้ประจาปีของชาติ ร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.๑.๔ การดาเนินกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดเป้าหมายให้จงั หวัดชัยภูมิ

ดาเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จานวน 79 หมู่บ้าน โดยจัดสรรดาเนินการแล้ว
ในไตรมาส 1 จานวน 30 หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการ
ในไตรมาส ๓ จานวน ๒๐ หมู่บ้าน

ขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้

1. คัดเลือกปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ หมู่บ้านละ 5 คน และคัดเลือกผู้แทนครัวเร ือน

เป้าหมาย หมู่บ้านละ 20 คน/ครัวเร ือน โดยพิจารณาครัวเร ือน ดังนี้

1.1 ครัวเร ือนยากจนที่ระบบ TPMAP ที่พัฒนาได้

1.2 ครัวเร ือนที่มีรายได้น้อย (ตามข้อมูล จปฐ.) สามารถ พัฒนาได้
1.3 ครัวเร ือนที่พ้นโทษจากกรมราชทัณฑ์

1.4 ครัวเร ือนที่มีความสนใจในการฝึกปฏิบัติอาชีพ

และขอเน้นย้าให้ อาเภอพิจารณาครัวเร ือนยากจนในหมู่บ้านที่ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้ว ที่สามารถพัฒนาได้
เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอันดับแรก

2. ดาเนิ นการบั นทึ ก ข้ อ มู ล ปราชญ์ ชุ ม ชนด้ านอาชีพ (แบบ บร.1) และข้ อ มู ล ครัว เร ือน

สัมมาชีพชุมชน (แบบ บร.2) ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน http://report2.cdd.go.th/
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
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ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1) โครงการ “สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน”

ดาเนินการระดับหมู่บ้าน จานวน 30 หมู่ บ้าน งบประมาณที่ได้รบ
ั จัดสรร หมู่บ้าน ละ 24,000 บาท

ระยะเวลาการดาเนินการ : ดาเนินการในไตรมาส ที่ 1 ( พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564) หมู่บ้านละ 1 วัน

ที่

อาเภอ

จานวนหมู่บ้าน

ดาเนินการแล้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(พฤศจิกายน –

เป้าหมายทั้งหมด

ในไตรมาสที่ ๑

(หมู่บ้าน)

ธันวาคม ๒๕๖๔)

เป้าหมายดาเนินการ ในไตรมาส ๓
(เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕)

จานวนหมู่บ้าน

รวมงบประมาณ

(หมู่บ้าน)

(บาท)

1

เมืองชัยภูมิ

13

5

๓

72,000

2

บ้านเขว้า

5

2

๑

24,000

3

คอนสวรรค์

4

2

๑

24,000

4

เกษตรสมบูรณ์

8

3

๑

24,000

5

หนองบัวแดง

6

2

2

48,000

6

จัตุรส
ั

6

2

๑

24,000

7

บาเหน็จณรงค์

5

2

๑

24,000

8

หนองบัวระเหว

3

1

1

24,000

9

เทพสถิต

4

2

๑

24,000

10

ภูเขียว

8

3

๑

24,000

11

บ้านแท่น

2

1

1

24,000

12

แก้งคร้อ

6

2

2

48,000

13

คอนสาร

4

1

1

24,000

14

ภักดีชุมพล

2

1

1

24,000

15

เนินสง่า

2

1

1

24,000

16

ซับใหญ่

1

0

๑

24,000

79

๓๐

๒0

๔๘0,000

รวม

15

ทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมาย จังหวัดชัยภูมิ
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมหลัก สร้างและพัฒนาผูน
้ าสัมมาชีพชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

ลาดับ

อาเภอ

ตาบล

หมู่ที่

ชือ
่ หมู่บ้าน

รหัสหมู่บ้าน
10 หลัก

หมายเหตุ
ดาเนินการ

1

เมืองชัยภูมิ

กุดตุ้ม

10

หนองไผ่ล้อม

3601061001

2

เมืองชัยภูมิ

ชีลอง

15

โสกน้าขาว

3601071501

3

เมืองชัยภูมิ

ซับสีทอง

1

หนองฉนวน

3601190101

ไตรมาส ๑

4

เมืองชัยภูมิ

ท่าหินโงม

5

วังน้าเขียว

3601130501

ไตรมาส ๑

5

เมืองชัยภูมิ

ท่าหินโงม

6

หินหนีบ

3601130601

ไตรมาส ๑

6

เมืองชัยภูมิ

นาฝาย

2

ห้วยชัน

3601040201

7

เมืองชัยภูมิ

บ้านค่าย

2

วังก้านเหลือง

3601050201

8

เมืองชัยภูมิ

บ้านเล่า

14

เล่า

3601081401

9

เมืองชัยภูมิ

บุ่งคล้า

10

ขวาน้อย

3601181001

10

เมืองชัยภูมิ

รอบเมือง

4

มอดินแดง

3601020401

11

เมืองชัยภูมิ

หนองนาแซง

8

หนองนาแซง

3601100801

12

เมืองชัยภูมิ

หนองไผ่

10

หนองสระ

3601121001

13

เมืองชัยภูมิ

ห้วยบง

14

ห้วยหว้าใต้

3601151401

14

บ้านเขว้า

ลุ่มลาชี

17

วังโพธิท
์ อง

3602031701

15

บ้านเขว้า

ตลาดแร้ง

8

ห้วย

3602020801

16

บ้านเขว้า

ตลาดแร้ง

14

ตลาดแร้ง

3602021401

17

บ้านเขว้า

ตลาดแร้ง

15

คลองอุดม

3602021501

18

บ้านเขว้า

ตลาดแร้ง

18

ห้วยเหนือ

3602021801

19

คอนสวรรค์

คอนสวรรค์

3

หนองชาติ

3603010301

20

คอนสวรรค์

โคกมั่งงอย

1

หนองแดงน้อย

3603070101

21

คอนสวรรค์

ช่องสามหมอ

7

ภูทอง

3603030701

22

คอนสวรรค์

โนนสะอาด

4

โนนสะอาด

3603040401

23

เกษตรสมบูรณ์

โนนกอก

7

สระ

3604060701

24

เกษตรสมบูรณ์

บ้านเดือ

3

จหมื่น

3604030301

ไตรมาส ๑

25

เกษตรสมบูรณ์

บ้านเดือ

10

ห้วยโป่ง

3604031001

ไตรมาส ๑

26

เกษตรสมบูรณ์

บ้านยาง

10

เมืองเก่า

3604011001

ไตรมาส ๑

27

เกษตรสมบูรณ์

บ้านหัน

2

โสกครอง

3604020201

ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๑

16

ลาดับ

อาเภอ

ตาบล

หมู่ที่

ชือ
่ หมู่บ้าน

รหัสหมู่บ้าน
10 หลัก

หมายเหตุ
ดาเนินการ

28

เกษตรสมบูรณ์

สระโพนทอง

5

ส้มกบ

3604070501

29

เกษตรสมบูรณ์

หนองข่า

8

กุดจิก

3604080801

30

เกษตรสมบูรณ์

หนองโพนงาม

1

หนองโพนงาม

3604090101

31

หนองบัวแดง

กุดชุมแสง

7

โชคอานวย

3605020701

32

หนองบัวแดง

หนองแวง

19

ดวงสวรรค์

3605071901

33

หนองบัวแดง

ท่าใหญ่

7

ภูนกเขียน

3605090701

ไตรมาส ๑

34

หนองบัวแดง

หนองบัวแดง

14

โนนเก่าใหญ่

3605011401

ไตรมาส ๑

35

หนองบัวแดง

วังชมภู

1

นางแดดโคก

3605110101

36

หนองบัวแดง

นางแดด

13

โนนพยอม

3605041301

37

จัตุรส
ั

บ้านกอก

16

ดงผาสุข

3606011601

38

จัตุรส
ั

บ้านขาม

11

โนนคร้อเหนือ

3606031101

39

จัตุรส
ั

ละหาน

14

โนนจาน

3606071401

40

จัตุรส
ั

หนองโดน

7

หนองพันก๊ก

3606060701

41

จัตุรส
ั

หนองบัวบาน

5

หลักศิลา

3606020501

42

จัตุรส
ั

หนองบัวใหญ่

6

ห้วยมะนาว

3606100601

ไตรมาส ๑

43

บาเหน็จณรงค์

หัวทะเล

9

โนนสังข์

37070409

ไตรมาส ๑

44

บาเหน็จณรงค์

บ้านเพชร

16

เพชรพัฒนา

3607021601

45

บาเหน็จณรงค์

บ้านตาลพัฒนา

12

ตาลพัฒนา

36070312

46

บาเหน็จณรงค์

บ้านชวน

17

ชวน

36070217

47

บาเหน็จณรงค์

โคกเรงรมย์
ิ

11

48

หนองบัวระเหว

หนองบัวระเหว

5

พนังเสื่อ

36080105

49

หนองบัวระเหว

วังตะเฆ่

8

โนนม่วง

36080208

50

หนองบัวระเหว

ห้วยแย้

14

โคกยาว

36080314

51

เทพสถิต

นายางกลัก

16

เก้าสัมพันธ์

3609031601

52

เทพสถิต

บ้านไร่

4

วังอ้ายโพธิ์

3609040401

53

เทพสถิต

บ้านไร่

14

วังกวาง

3609041401

54

เทพสถิต

ห้วยยายจิว๋

22

โนนสนธิ์

3609022201

55

ภูเขียว

โคกสะอาด

16

โคกสะอาด

3610071601

56

ภูเขียว

ธาตุทอง

3

หนองกุงใหม่

3610100301

57

ภูเขียว

บ้านแก้ง

1

แก้ง

3610040101

คลองสันติ
ธรรม

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๑

36070511
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๑

17

ลาดับ

อาเภอ

ตาบล

หมู่ที่

ชือ
่ หมู่บ้าน

รหัสหมู่บ้าน
10 หลัก

หมายเหตุ
ดาเนินการ

58

ภูเขียว

บ้านแก้ง

8

โปร่งดินดา

3610040801

59

ภูเขียว

ผักปัง

17

ธาตุงาม

3610011701

60

ภูเขียว

หนองคอนไทย

1

หนองบัวพรม

3610030101

61

ภูเขียว

หนองตูม

5

โนนทัน

3610080501

62

ภูเขียว

โอโล

13

ค้าว

3610091301

ไตรมาส ๑

63

บ้านแท่น

บ้านเต่า

6

หนองแฝก

3611040601

ไตรมาส ๑

64

บ้านแท่น

สามสวน

8

โคกสะอาด

3611020801

65

แก้งคร้อ

โคกกุง

5

หนองม่วง

3612070501

66

แก้งคร้อ

นาหนองทุ่ม

12

โนนสง่า

3612031201

67

แก้งคร้อ

หนองขาม

12

งวิ้ งาม

3612021201

68

แก้งคร้อ

หนองไผ่

1

หนองไผ่

3612100101

69

แก้งคร้อ

หนองสังข์

2

หนองพอก

3612050201

70

แก้งคร้อ

หนองสังข์

9

โคกม่วง

3612050901

71

คอนสาร

ทุ่งพระ

1

ห้วยแก้ว

3613020101

72

คอนสาร

ทุ่งพระ

2

ทุ่งพระ

3613020201

73

คอนสาร

ห้วยยาง

10

หนองหล่ม

3613041001

74

คอนสาร

ห้วยยาง

11

ปากช่อง

3613041101

ไตรมาส ๑

75

ภักดีชุมพล

บ้านเจียง

5

หนองใหญ่

3614010501

ไตรมาส ๑

76

ภักดีชุมพล

วังทอง

8

ห้วยหินฝน

3614030801

77

เนินสง่า

หนองฉิม

7

หนองโสนทอง

3615010701

78

เนินสง่า

หนองฉิม

14

หนองผักชี

3615011401

79

ซับใหญ่

ซับใหญ่

10

ซับใหญ่พัฒนา

3616011001

เป้าหมายรวมทั้งสิ้น

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๑
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5.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุ มชน

๕.๒.๑ การบันทึกข้อมูลตาบลเป้าหมายตามโครงการประชุ มเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดชัยภูมิ ได้ รบ
ั การจัดสรรงบประมาณโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล จานวน 16 อาเภอ 123 ตาบล ดาเนินการในไตรมาสที่ 2 (มกราคม -

มีนาคม 2565) โดยขอความร่วมมืออาเภอ ดาเนินการบันทึกข้อมูล “การจัดทาแผนตาบล” ตามแบบรายงาน
ที่ 1 แบบรายงานที่ 2 และแบบรายงานที่ 3 ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (ตามลิงก์ http://report2.cdd.go.th/) ดังนี้

- แบบที่ 1 จะเป็นแบบทะเบียน โดยให้ ระบุ ชื่อผู้ ประสานงาน การจัดส่ งเล่ มแผนตาบล

ให้ อปท./ อาเภอ และไตรมาสที่ได้ดาเนินการทาแผน

- แบบที่ 2 เป็ นการระบุ ข้อ มู ลโครงการที่ อ ยู่ ในแผนที่ ได้ นาไปใช้ประโยชน์ โดยให้ ระบุ

รายโครงการ ระบุข้อมูล เช่น ชือ
่ โครงการ รูปแบบโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา เป็นต้น

- แบบที่ 3 เป็นทะเบียนข้อมูลโครงการที่มีการเชือ
่ มโยงหร ือโครงการที่ขอรับสนับสนุน

งบประมาณกับ อปท. ระบุข้อมูล เช่น ชือ
่ โครงการ รูปแบบ งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา เป็นต้น
สรุปผลการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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๕.๒.๒ การด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

๑) การประเมิน/โครงการกิจกรรม

๒) บันทึกข้ อมู ลพื้ นที่ในระบบ BPM และบันทึกผลในระบบ BPM ให้ สมบู รณ์ ครบถ้ ว น

ภายใน 3 วัน หลังจากดาเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ

ทั้ ง นี้ ขอความร่ว มมื อ อ าเภอ ดาเนิ นกิ จกรรมฯ และบั นทึ ก ผลการดาเนิ นกิ จกรรมฯ ใน

ระบบ BPM ตามระยะเวลาที่กาหนด

มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
๕.๓. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ

๕.๓.๑ การขับเคลื่อนตั วชีว้ ัดระดั บความสาเร็จของการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุ มชน ได้ พัฒนารูปแบบการบร ิหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

โดยการรวบรวมฐานข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ของชุ ม ชน เพื่ อ ท าการบู ร ณาการและว เิ คราะห์ ประมวลผล ( Data
Analytics) และนาไปใช้ประโยชน์สาหรับการวางแผนชีเ้ ป้าในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนและผลิต

บร ิการได้ อย่างมี ประสิ ทธิภาพ และกาหนดตั วชีว้ ัดและเป้าหมายการขับเคลื่ อนการบร ิหารจัดการฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

มีคณะทางานสนับสนุนการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน

2

มีการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทุกฐานข้อมูล

3

สนับสนุนให้มีการจัดประชุมสร้างความรู ้ ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากระบบ Big

4

ส่งเสร ิมให้มีชอ
่ งทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ Big

5

จานวนผู้ใช้บร ิการแพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน” 6,000 ดาวน์โหลด

Data เพื่อการพัฒนาชุมชน (Big Data Literacy) ให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
Data เพื่อการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง

เพื่ อให้ ก ารดาเนิ นการขั บเคลื่ อ นตั วชี้วั ด ระดั บความสาเร็จของการใช้ประโยชน์ Big Data

เพื่อการพัฒนาชุมชน จังหวัดชัยภูมิ มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอให้อาเภอดาเนินการดังนี้

1. รายงานผลการบันทึกข้อมูลในศู นย์ข้อมูลกลางตามงวดรายงานทุกฐานข้อมูล ให้จงั หวัดทราบ

ทุ ก วั น ที่ 12 ของเดื อ น (ตามหนั ง สื อ จัง หวั ด ชัย ภู มิ ที่ ชย 0019/ว548 ลงวั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565
เรอื่ ง ศูนย์ข้อมูลกลางฯ)

2. จัด ท าข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมการเผยแพร่แ ละประชาสั ม พั น ธ์ข้ อ มู ล เพื่ อ การใช้

ประโยชน์ แพลตฟอร์มบร ิการดิ จิทัล “Click ชุ มชน” อย่างน้ อย 2 ช่องทาง ดาเนิ นการอย่างน้ อยเดื อ นละ
1 ครัง้ (ข่าวการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน/ การจัดเวทีประชาคมฯ/ ฝึกอบรมฯ ผ่านไลน์กลุ่ม/
Facebook/ Website)
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3 . รายง านจ านวนเป้ า หมายผู้ ใช้ บ ร กิ าร แพลตฟอร์ ม บร กิ ารดิ จิ ทั ล “Click ชุ มชน”

โดยคานวนจากจานวนกลุ่มเป้ามาย ที่รว่ มประชุ ม/ จัดเวทีประชุ มคม/ ฝึ กอบรมฯ ตามที่อาเภอได้ ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฯ (พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมฯ) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้

ที่

อาเภอ

1

เมืองชัยภูมิ

2

บ้านเขว้า

3

คอนสวรรค์

4

เกษตรสมบูรณ์

5

หนองบัวแดง

6

จัตุรส
ั

7

บาเหน็จณรงค์

8

หนองบัวระเหว

9

เทพสถิต

10

ภูเขียว

11

บ้านแท่น

12

แก้งคร้อ

13

คอนสาร

14

ภักดีชุมพล

15

เนินสง่า

16

ซับใหญ่
รวม

มติ ที่ประชุ ม รับทราบและถือปฏิบัติ

จานวนเป้าหมายผู้ใช้บร ิการ

(ดาวน์โหลด)
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๕.๓.๒ การบร ิหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

22

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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5.3.3 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การจัดกิ จกรรมเนื่ องในวันคล้ ายวันก่ อตั้ งกลุ่ มออมทรัพย์เพื่ อการผลิ ต ครบรอบ 48 ปี

ตามหนั ง สื อ จัง หวั ด ชัย ภู มิ ที่ ชย 0019/ว 700 ลงวั น ทึ่ 9 มี น าคม 2565 ประเด็ น เน้ น ย้ า มอบหมายให้
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการ ดังนี้

1. ประกาศวาระชุ ม ชน “การส่ ง เสร ิ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. การส่งเสร ิมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อย่างน้อยคนละ 1 กลุ่ม “1 พัฒนา

กร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ให้รายงาน
ให้ จงั หวัดทราบ จานวน 2 ครัง้ ได้ แก่ ครัง้ ที่ 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และครัง้ ที่ 2 ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2565

3. ติ ดตาม ส่งเสร ิมและสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่ อการผลิตที่มีอยู่เดิ 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

ขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้

1. การดาเนินงานวาระชุ มชน “การส่งเสร ิมการออมภาคประชาชน” เพื่อให้ เกิ ดการขับเคลื่ อน

ที่ เ กิ ดประโยชน์ ต่อประชาชนและชุ ม ชน และให้ ก ารดาเนิ นงานกลุ่ ม ออมทรัพ ย์เพื่ อการผลิ ต เป็ นเครอื่ งมื อ
ส าคั ญ ในการสร้างกระบวนการเร ียนรู แ
้ ละการมี ส่ ว นร่ว มของชุ มชน กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ม อบหมายให้
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการ ดังนี้

1.1 จัดทาบันทึกข้ อตกลง “1 พั ฒนากร 1 กลุ่ มออมทรัพย์เพื่ อการผลิ ต ” ระหว่าง

พัฒนาการจังหวัดและนักว ิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอ
ประชาชน” จังหวัดชัยภูมิ

1.2 จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ที ม ขั บ เคลื่ อ นวาระชุ ม ชน “การส่ ง เสร ิมการออมภาค
1.3 ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอมอบหมายให้ นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ

ศึกษาแนวทางส่งเสร ิมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

1.4 ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอมอบหมายให้ นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ

รายงานการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต โดยบั น ทึ ก ผลการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต

ปี 2565 “1พั ฒ นากร 1 กลุ่ ม ออมทรัพย์เพื่ อการผลิ ต ” ผ่ าน Google Form ภายในวั นศุ กร์ที่ 30 ธันวาคม
2565 และรายงานผลการจัดตั้งให้จงั หวัดทราบตามระยะเวลาที่กาหนด

2.สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอได้ ดาเนิ นการจัดตั้ งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต ในเดื อนธันวาคม 2564 –
เมษายน 2565 จังหวัดจึงได้สรุปผลการดาเนินงานผลการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 พัฒนากร 1
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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5.3.4 การขับเคลื่อนกิ จกรรมตามโครงการ Mobile Clinic ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม Mobile Clinic กิ จ กรรมประเมิ น ศั ก ยภาพกลุ่ ม ออมทรัพ ย์

เพื่ อการผลิ ต และ กองทุนแก้ ไขปัญหาความยากจน ขอให้ สานั กงานพั ฒนาชุ มชนอาเภอดาเนิ นการบั น ทึ ก
ข้อมูลในระบบwww.cddhealthyfund.com กรมฯ กาหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

ทั้ ง นี้ ขอให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ มชนอ าเภอ เร่ง ด าเนิ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระ บบ

www.cddhealthyfund.com ให้เร ียบร้อย ซึง่ ขณะนี้ได้ล่วงเลยเวลามาแล้ว
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

5.3.5 การขับเคลื่อนงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจาปี 2565

กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดาเนินการเพิ่มศักยภาพทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและ

การเข้าถึงแหล่งทุน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกองทุนตามตัวชีว้ ัดภารกิจสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน การติดตามเง ินทุน
ที่อยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา ปี 2564

ขอให้ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ตรวจสอบข้อมูลสถานะทางการเง ินกองทุนโครงการ

แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทุกกองทุน ประกอบด้วย

1. สถานะทางการเง ินของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

1.1 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีของกองทุนแก้ ไขปัญหาความยากจน จานวน 3 เล่ม
1.2 ตรวจสอบบัญชีเง ินฝากธนาคาร และขอให้ อัพโหลดภาพถ่ายหน้าบัญชีและยอด

คงเหลือในบัญชีแนบในแบบรายงานด้วย

2. สถานะกรรมการบร ิหารโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยตรวจสอบ

การแต่ ง กรรมการบร ิหารโครงการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน ตามค าสั่ ง ของอ าเภอให้ เ ป็ น ตามระเบี ยบฯ
ที่กาหนด

3. สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลและแบบรายงาน ตาม QR Code ที่แนบ

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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5.๔ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
5.๔.1 ผลการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ

- ผลการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ (งบบร ิหารและงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุ มชน)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดชัยภู มิ ข้ อ มู ล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
(เวลา 11.30 น.) งบประมาณรับ จั ด สรรงบบร ิหาร/งบยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ ง สิ้ น 25,754,120.45 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลการเบิ กจ่าย+PO) 20,428,293.32 บาท คงเหลื อ 5,325,827.13 บาท
คิดเป็นร้อยละ 79.32

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

งบประมาณจัด สรรงบด าเนิ นงาน/งบลงทุ น รับ จัด สรรรวมงบประมาณ 37,627,503.10 บาท ผลการ
เบิกจ่าย+PO 37,627,503.10 บาท คงเหลือ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
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มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.4.2 รายงานกิ จกรรมการทอดผ้ า ป่ าสมทบกองทุ นพั ฒ นาเด็ ก ชนบท ในพระราชู ปถั ม ภ์

สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม าร ี ประจ าปี 2565 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ที่ 1 เมษายน 256๕
ณ วัดไพร ีพินาศ (วัดกลางเมืองเก่า) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
- ยอดผ้าป่า

จานวน 341,627

บาท

- สมทบกองทุนฯ ส่วนกลาง

จานวน

บาท

- ค่าใช้จา่ ย

- คงเหลือนาฝากไว้กับบัญชี
ฝากไว้กับบัญชี

เง ินทุนพัฒนาเด็กชนบท จ.ชัยภูมิ

จานวน

44,752
20,000

จานวน 276,875

บาท
บาท

1. บัญชี เง ินทุนพัฒนาเด็กชนบท จ.ชัยภูมิ

จานวน 3,735,266.28 บาท

3. ตั๋วสัญญาใช้เง ินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ

จานวน 2,000,000 บาท

2. บัญชี สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กชนบท จ.ชัยภูมิ
รวมเง ินเป็นกองทุน ณ ปัจจุ บัน

จานวน 10,394.87 บาท

จานวน 5,745,661.15 บาท
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รายนามผู้มีจต
ิ ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ประจาปี ๒๕๖๕
ณ วัดไพร ีพินาศ (วัดกลางเมืองเก่า) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
ที่

รายการ

จานวนเง ิน (บาท)

๑

นายไกรสร กองฉลาด

2,000

๒

นางกชพร ปร ิปุณนัง (พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ)

1,000

๓

สานักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

1,000

๔

สานักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ

1,000

๕

สานักงานธนารักษ์พื้นที่ชย
ั ภูมิ

3,000

๖

สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดชัยภูมิ

1,000

๗

สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

1,000

๘

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

2,000

๙

สานักงานจังหวัดชัยภูมิ

1,550

๑๐

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

2,000

๑๑

นางณัฐกานต์ ปานชู (สรรพากรพื้นที่ชย
ั ภูมิ)

6,000

๑๒

สานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

6,000

๑๓

นายธีรพร พลวัล (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ)

1,000

๑๔

พันเอก ธนา ธนาสูรย์ (สนง.สัสดีจงั หวัดชัยภูมิ)

๑๕

นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา (สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

2,000

๑๖

ว ิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

1,200

๑๗

นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ)

540

๑๘

สานักงานปฏิรูปที่ดิน

930

๑๙

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

660

๒๐

นางบุปผา วงศ์ศร ี

300

๒๑

นางอมรรัตน์ ศร ีวรนันท์

๒๒

นางสาวศิวพร ศร ีสุข

๒๓

สานักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

1,200

๒๔

องค์การบร ิหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

1,905

๒๕

นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย

500

๒๖

นางธัญชิตา ศิร ิวัฒนโชติกุล

100

500

1,965
100

๒๗ นายณัฐวุฒิ ศร ีว ิจารย์

100

๒๘

250

นางสาววรลักษณ์ เกิดผล

หมายเหตุ

28
ที่

รายการ

จานวนเง ิน (บาท)

หมายเหตุ

๒๙

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

2,070

๓๐

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

600

๓๑

นางสาวณัฐฏ์ภรณ์ พันธ์ชย
ั

500

๓๒

นายปร ิญญา ขอวรกลาง

130

๓๓

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

1,330

๓๔

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

3,205

๓๕

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

2,200

๓๖

สานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

3,000

๓๗

ศาลจังหวัดภูเขียว

1,760

๓๘

นางสาวมยุร ินทร์ พันสนิท และครอบครัว

1,000

๓๙

นางสาวนพรดา พรมเมืองเก่า

100

๔๐

นายสุภิเดช - นางสาวอนุสรา ภูมิฐาน

100

๔๑

นายเศรษฐา ชยันตรดิลก

200

๔๒

นางสุณิสา บุญเกื้อ

500

๔๓

นายสุพจน์ หมั่นธรรม

200

๔๔

นายยงยุทธ คุ้มผล

200

๔๕

ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

2,000

๔๖

นางนารถฤดี วัฒนสุข (ท้องถิ่น)

1,000

๔๗

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

1,000

๔๘

ที่ทาการปกครองจังหวัดชัยภูมิ

2,000

๔๙

รศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ (ม.การกีฬาแห่งชาติ)

1,500

๕๐

ผศ.วราภรณ์ แตงมีแสง (ม.การกีฬาแห่งชาติ)

500

๕๑

นางอุไรวรรณ ธีรกุล

200

๕๒

นางสาววรัญญา สีลาสม

200

๕๓

เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

๕๔

นางสาวเดือนรุง่ สุภมาตย์

100

๕๕

นางสาวชลิดา ลอยครบุร ี

100

๕๖

นางสาวจิราพร พินิจมนตร ี

100

๕๗

นางนันทพร สุขธตณรงค์

๕๘

ต้นผ้าป่า

๕๙

อาเภอเมืองชัยภูมิ

52,952

๖๐

อาเภอบ้านเขว้า

13,498

๖๑

อาเภอคอนสวรรค์

22,229

1,470

50
1,180

29
ที่

รายการ

จานวนเง ิน (บาท)

๖๒

อาเภอเกษตรสมบูรณ์

25,185

๖๓

อาเภอหนองบัวแดง

17,610

๖๔

อาเภอจัตุรส
ั

14,029

๖๕

อาเภอบาเหน็จณรงค์

14,000

๖๖

อาเภอภูเขียว

21,000

๖๗

อาเภอแก้งคร้อ

13,018

๖๘

อาเภอคอนสาร

14,785

๖๙

อาเภอภักดีชุมพล

๗๐

อาภอเนินสง่า

๗๑

อาเภอหนองบัวระเหว

หมายเหตุ

5,300
10,199
8,599

๗๒ อาเภอเทพสถิต

14,299

๗๓

อาเภอบ้านแท่น

14,359

๗๔

อาเภอซับใหญ่

11,270
รวมทั้งสิ้น

341,627

มติ ที่ประชุ ม : รับทราบ

5.4.3 การดาเนินงานโครงการพัฒนาชุ มชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาชุ ม ชน

ใสสะอาด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 25๖๕ เพื่ อ เป็ น มาตรการในการส่ ง เสร ิมให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด
มีการบร ิหารราชการด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการส่งเสร ิมให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้วยความซือ
่ สั ตย์
สุจร ิต ปราศจากการกระทาผิดว ินัย

จัง หวั ด ชัย ภู มิ ได้ ซัก ซ้อ มแนวทางการด าเนิ นงานโครงการพั ฒ นาชุ ม ชนใสสะอาด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0019/ว 119 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 ดังนี้

1) ประชุ มชี้แจงทาความเข้ าใจแก่ บุคลากรในสั งกั ด เพื่ อให้ บุคลากรในสั งกั ด ปฏิ บัติ

ราชการด้ ว ยความซื่อสั ต ย์สุ จ ร ิต ปราศจากการกระทาผิ ดว น
ิ ั ย โดยเน้ นให้ บุคลากรในสั ง กั ดถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบราชการ ไม่แสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกรูปแบบ

2) ให้ สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ จัดทาโครงการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานการ

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุ มชนใสสะอาดให้ครอบคลุมทั้ง ๕ มิติ และกาหนดแผนการดาเนินงาน รายงานให้
จังหวัดทราบ

3) ด าเนิ น การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน/โครงการ ตามข้ อ 2) ให้ เ กิ ด ผลเป็ น

รูปธรรม พร้อมบันทึกภาพในการดาเนินกิจกรรมไว้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานด้วย
4) การรายงาน ให้อาเภอผลผ่านช่องทาง Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1evfQsJ6UazjlX-PyO-vsCMltZEZbAozV

ทุ ก วั น ที่ ๒๐ ของทุ ก เดื อ น และสรุ ป ผลการด าเนิ นงานเป็ น รู ป เล่ ม เพื่ อ ประกอบ การตรวจติ ด ตามของ
คณะทางานขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ

30
ระเบียบวาระที่ 6 เรอื่ งอื่น ๆ
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
วรัญญา สีลาสม

(นางสาววรัญญา สีลาสม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

สุณิสา บุญเกื้อ

(นางสุณิสา บุญเกื้อ)

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

