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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่บร ิหารงานพัฒนาชุมชนและนักว ิชาการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
ครัง้ ที่ 6/๒๕๖๕

ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 14.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพญาแล ชัน
้ 5

ผู้มาประชุม

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑. นางกชพร ปร ิปุณนัง

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

3. นางกาญจนา รัตนเมกุล

ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

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

6. นายปร ีชา สนิทไทย

7. นางสาววารุณี ด้วงสงค์
8. นางจรัสพร บุญเง ิน
9. นางดาราณี ผิวขาว

10. นายกัณตภณ หมื่นจิตร
11. นายประมอญ ชมภู

12. นางสมพร สุชริ ณวงษ์

13. นางมะลิ พิชญานุพงศ์

14. นางสาวโสภาวดี ผ่องแผ้ว
15. นายกิจจา นิรภูมิ

16. นางสาวรุง่ นภา พลปัถพี
๑7. นางอรอุมา รุจาคม

๑8. นายเดช ชวนชัยภูมิ
๑9. นางยุพิน ทว ีทรัพย์

20. นางสุดารัตน์ หาญสกุล

21. นายไตรจักร ศร ีนพรัตน์

22. นายเศรษฐา ชยันตรดิลก

23. นางสาวณัฐฏ์ภรณ์ พันธ์ชย
ั
24. นายณัฐวุฒิ ศร ีว ิจารย์

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอเมืองชัยภูมิ
พัฒนาการอาเภอบ้านเขว้า

พัฒนาการอาเภอคอนสวรรค์

พัฒนาการอาเภอเกษตรสมบูรณ์
พัฒนาการอาเภอหนองบัวแดง
พัฒนาการอาเภอจัตุรส
ั

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แทน พัฒนาการอาเภอบาเหน็จณรงค์
พัฒนาการอาเภอภูเขียว

พัฒนาการอาเภอแก้งคร้อ
พัฒนาการอาเภอคอนสาร

พัฒนาการอาเภอภักดีชุมพล
พัฒนาการอาเภอเนินสง่า

พัฒนาการอาเภอหนองบัวระเหว
พัฒนาการอาเภอเทพสถิต

พัฒนาการอาเภอบ้านแท่น
พัฒนาการอาเภอซับใหญ่

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

25. นางสาวสุณิสา โม่งประณีต นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
26. นายยงยุทธ คุ้มผล

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒8. นางสาวชลิดา ลอยครบุร ี

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

27. นายปราโมทย์ ชานาญ
29. นายสมบูรณ์ บุญโฉม
30. นายพชร ชัยภักดี

31. นางสาวมยุร ินทร์ พันสนิท
32. นางสาวศิวพร ศร ีสุข

ประธาน

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

33. นางสาวตร ีทิพยนิภา พงษ์พันธ์ นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอทั้ง 16 อาเภอ
2. นางสาววรัญญา สีลาสม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

4. นางสาวนพรดา พรมเมืองเก่า

นักพัฒนาชุมชน

3. นางธัญชิตา ศิร ิวัฒนโชติกุล

นักพัฒนาชุมชน

เรมิ่ ประชุ มเวลา 14.00 น.
เมื่อที่ประชุ มพร้อมแล้ว นางกชพร ปร ิปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ประธานการประชุ ม

กล่าวเปิดการประชุม ครัง้ ที่ 6/2565 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรอื่ งประธานแจ้งให้ ที่ประชุ มทราบ

จังหวัดชัยภูมิ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ตามคาสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 4298/2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้ งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
จานวน 2 ราย ดังนี้

1) นางกาญจนา รัตนเมกุล ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุ มชน ดารงตาแหน่ง

ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

2) นางธัญสิ นี แก้ วศิ ร ิ ผู้ อานวยการกลุ่ มงานสารสนเทศการพั ฒนาชุ มชน ดารงตาแหน่ง

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่บร ิหารงานพัฒนาชุมชน ครัง้ ที่ 5/๒๕6๕

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชัน
้ 4

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

นางสุณิสา บุญเกื้อ ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

แจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า กลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น การบร ิหารงานพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ จัด ท ารายงาน

การประชุ มฯ ครัง้ ที่ 5/2565 จานวน 30 หน้ า ซึ่งรายงานการประชุ มฯ ดั งกล่ าว ได้ แจ้งให้ อาเภอรับทราบแล้ ว
ทางเว็ บไซต์ ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจัง หวั ดชัยภู มิ และแอปพลิ เ คชันไลน์ ก ลุ่ ม จัง หวั ดส่ ง หนั ง สื อ ทั้ ง นี้ ขอให้
ตรวจสอบรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว หากมี ข้ อ แก้ ไ ขโปรดแจ้ ง ให้ ก ลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น การ
บร ิหารงานพัฒนาชุมชน ทราบ เพื่อแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม : รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรอื่ งติ ดตามและสื บเนื่องจากการประชุ มครัง้ ที่ 5/2565 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
3.1 กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุ มชน

นางธัญสินี แก้วศิร ิ ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

3.1.1 โครงการส่งเสร ิมการขับเคลื่อนการดาเนินงานผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุ มชนชัยภูมิ

ตามหนั ง สื อ จัง หวั ด ชัย 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
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จัดการชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน เป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรูก
้ ารจัดการความรูด
้ ้ านการพัฒนาชุ มชน

ที่เหมาะสมตามบร ิบทของแต่ ละภูมิสังคม และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสื่ อสารสังคมด้ านการดาเนินกิ จกรรมต่ าง ๆ
ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บงานจิตอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน โดยก าหนดให้ อ าเภอรายงานการขั บเคลื่ อ นโครงการฯ ทุ ก วั น ที่

20 ของทุกเดือน เรมิ่ รายงานเดื อน พฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ขอให้อาเภอจัดตั้งและเปิดศู นย์
ผู้ น าจิ ต อาสาพั ฒ นาชุ ม ชนระดั บ ต าบลทุ ก ต าบล และรายงานกิ จ กรรมที่ ศู น ย์ ผู้ น าจิ ต อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน

ระดั บ ต าบลด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ จั ง หวั ด ทราบ ตามหนั ง สื อ สั่ ง การที่ ชย 0019/ว 3264 ลงวั น ที่
29 ตุลาคม 2564

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
3.2 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ประชุมทราบว่า

นางกาญจนา รัตนเมกุล ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน แจ้งให้ที่
3.2.1 การติดตามเง ินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจน (กข.คจ.) ปี 2564 สรุปผลการติดตามการชาระคืนเง ินยืม ฯ
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5

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 ข้อสั่งการของพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

นางกชพร ปร ิปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การด าเนิ นงานตามภารกิ จ ส าคั ญ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน จ านวน 8 เร อื่ ง ได้ แ ก่

การขั บเคลื่ อนการดาเนิ นงานขจัดความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ว งวั ยอย่างยั่ง ยืน ตามหลั ก ปรัช ญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล การบร ิหารการส่งเสร ิมช่องทาง
การตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP) การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารัฐ การติ ด ตามเง น
ิ ทุ น

ที่อยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญาปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) การบร ิหรจัดการ
หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี การบร ิหารงานตามมาตรการส่งเสร ิมและสนับสนุนการใช้และการสวมใส่ ผ้าไทย
ตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 การพัฒนาบร ิการดิ จท
ิ ัลสาหรับประชาชน และส่งเสร ิมการ
ใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”
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2. การบันทึกข้อมูลครัวเร ือน TPMAP ที่ชว่ ยเหลือแล้วให้เป็นปัจจุบัน ความพอเพียง ยั่งยืน

รายงานผลเป็นประจา เขียนปัญหาอุปสรรคในการแก้ปัญหาครัวเร ือนยากจน
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรอื่ งเสนอให้ที่ประชุมทราบ
5.๑ กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

นางธัญสิ นี แก้ วศิ ร ิ ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุ มชน แจ้งระเบียบวาระที่

5.1.1 – 5.1.7 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

5.1.1 ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ปี ง บประมาณ

พ.ศ. 2565 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 31 กั นยายน 2565)

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนด ตั ว ชี้วั ด และค่ าเป้ า หมายการประเมิ น ผลการ

ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมินที่ 1 (1 เมษายน 2565 – 31 กันยายน 2565)
1. ตัวชีว้ ัดงบประมาณ

ตั ว ชี้วั ดที่ 6 ร้อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ นของรายได้ จากการจ าหน่ า ยผลิ ตภั ณฑ์ ชุมชน

(OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ โดยวัดรายได้ ที่เพิ่มขึ้นของการจาหน่ายออนไลน์ ร้อยละ 15 ทั้งนี้ ขอให้
อาเภอดาเนินการ ดังนี้

1. บั น ทึ ก ยอดจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ในช่อ งการจ าหน่ า ยออนไลน์

ในระบบรายงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดื อน สาหรับการวัดผลการปฏิ บัติราชการไตรมาส 3 - 4 เรมิ่ รายงาน
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565

2. ส่ ง เสร ิม สนั บสนุ น และติ ดตามการจาหน่ ายสิ นค้ าผ่ านระบบออนไลน์

ของผู้ประกอบการ OTOP
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.1.2 โครงการคั ดสรรสุ ดยอดหนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖5 (OTOP

Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนดด าเนิ น 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) ระดั บ จั ง หวั ด ในระหว่ า งวั น ที่

11 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยจังหวัดชัยภู มิ ได้ ดาเนิ นการคั ดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิ ตภัณฑ์ไทย

ปี พ.ศ. ๒๕๖5 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 พฤษภาคม 2565
มีผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนเข้ารับการคัดสรรฯ ทั้งสิ้น 335 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ประเภทอาหาร 64 ผลิตภัณฑ์

2. ประเภทเครอื่ งดื่ม 7 ผลิตภัณฑ์

3. ประเภทผ้าและเครอื่ งแต่งกาย จานวน 192 ผลิตภัณฑ์

4. ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก 63 ผลิตภัณฑ์
5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จานวน 10 ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ขอให้ อาเภอแจ้งประสานกลุ่มผู้ผลิ ต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน

คั ดสรรฯ ให้ จัดเก็ บผลิ ตภั ณฑ์ ไว้เป็นอย่างดี และเตร ียมส่ งมอบให้ ส่วนกลางในช่วงปลายเดื อนกรกฏาคม 2565
ซึง่ ทางจังหวัดจะแจ้งวัน เวลา ที่ชด
ั เจน อีกครัง้
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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กระทรวงมหาดไทย

5.1.3 โครงการศู น ย์ ผู้ น าจิต อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน ร่ว มสื บ สานปณิ ธ านความดี ๑๓๐ ปี
ด้ วยก ระ ทรวง มหาดไทย ก าหนดกิ จกรรมเนื่ องในโ อกาสการสถาปนา

กระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี พ.ศ.2565 และก าหนดให้ ส่ วนราชการ รัฐ ว ส
ิ าหกิ จ ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย จัดทาโครงการ/กิ จกรรมดาเนิ นการในวาระพิ เศษ โดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนด

ดาเนินการโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุ ขสร้างได้ ด้ วยใจอาสา และจังหวัดชัยภูมิ ได้ จด
ั ทา

โครงการ ศู นย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมสื บสานปณิธานความดี ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่ อเฉลิ มฉลองโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทยเนื่ องในโอกาส

สถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ธารงไว้ซงึ่ ปณิธาน “บาบัดทุกข์ บารุงสุข”
รักษา และต่อยอดความดี

2. เพื่ อส่ งเสร ิมและสนั บสนุนแกนนาพลั งจิตอาสาพั ฒนาชุ มชน ในการสื บสาน
3. เพื่อน้อมนาศาสตร์พระราชา ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและพลังทุนชุมชน ผู้นา

กลุ่ ม องค์ กร และเคร ือข่ ายการพั ฒนาชุ มชน รวมเป็นพลั งสร้างสรรค์ งานพั ฒ นาชุ มชน ในรูปแบบจิตอาสา
สู่การปฏิบัติ

ขอให้ อาเภอ ดาเนินการตามแนวทางกิ จกรรม “๙ จุ ดหมาย ต้ นสาย ปลายป่าน”

ของศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอาเภอ ดังนี้

๑.๑ กิ จกรรมตู้เย็นตู้ ยารอบบ้าน โดยให้ ดาเนินการจัดทาหลุมพอเพียง ในพื้ นที่

สาธารณะ และการทาถนนกินได้ ไม่น้อยกว่า 5๐๐ เมตร

๑.๒ กิ จกรรมธนาคารแบ่งปันแรงงาน กาหนดให้ ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมเอามื้อ

สามัคคี ด้วยการปลูกพืช ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ในพื้นที่ชุมชน หร ือพื้นที่สาธารณะ หร ือกิจกรรมอื่นๆ

๑.๓ ผ้ า ป่ า อาชี พ ก าหนดให้ ด าเนิ น การประสานครัว เร ือนยากจน ครัว เร ือน

ด้อยโอกาส และครัวเร ือนทั่วไป ร่วมศึกษาดูงาน ศึกษาความรูแ
้ ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาชีพภายในศู นย์
ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอาเภอ
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.1.4 การจัดงาน OTOP Midyear
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนดจัด งาน OTOP Midyear

ระหว่ า งวั นที่

4 – 12 มิ ถุ น ายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศู นย์ แ สดงสิ นค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค
เมื องทองธานี อาเภอปากเกร็ด จัง หวั ดนนทบุ ร ี โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ จัดแสดงและจาหน่ ายผลิ ตภั ณฑ์

หนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพิ่ ม ช่อ งทางการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และสร้า งรายได้

ให้ กับชุ มชนประชาสั มพันธ์การดาเนินโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างการเร ียนรูแ
้ นวทางในการ
พั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ OTOP ให้ สอดคล้ องกั บความต้ องการของกลุ่ มลู กค้ าที่อยู่ใ นพื้ นที่กรุงเทพมหานครและ
ปร ิมณฑล จังหวัดชัยภูมิ ได้รบ
ั การจัดสรรจานวนบูท ทั้งสิ้น 33 บูท ประกอบด้วย
๑) ประเภทอาหาร

จานวน 3 บูท

3) ประเภทผ้าฯ

จานวน 24 บูท

2) ประเภทเครอื่ งดื่ม จานวน 1 บูท
4) ประเภทของใช้ฯ

จานวน 3 บูท
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5) ประเภทสมุนไพร
6) ประเภทชวนชิม

จานวน 1 บูท

จานวน ๑ บูท

ทั้งนี้ ขอให้ อาเภอที่ได้ รบ
ั การจัดสรรบู ท แจ้งประสานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

OTOP ที่ได้รบ
ั คัดเลือก ดาเนินการ ดังนี้

1. ให้นาผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ให้ปรนิ้ จากหมอพร้อม
2. นาผลตรวจ ATK ไม่เกิ น 48 ชัว่ โมง ที่มีการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุข

โรงพยาบาล คลินิก หร ือหน่วยงานที่เชือ
่ ถือได้มาแสดงค่าที่ลงทะเบียน

3. รายงานตัว ณ ลานจอดรถ P ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป้นต้นไป
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.1.5 การประกวดผ้าขิตลายนาร ีรัตนราชกั ญญา
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนดจั ด กิ จ กรรมการประกวด “ผ้ า ขิ ด ลายนาร ีรัต น
ราชกั ญญา” เพื่ อเผยแพร่พระอัจฉร ิยภาพของสมเด็ จพระเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้ าสิ ร ิวัณณวร ี นาร ีรัตนราชกั ญญา

ในด้ า นการออกแบบเคร อื่ งแต่ ง กายและการอนุ ร ัก ษ์ ศิ ล ปหั ต ถกรรมจากภู มิ ปั ญ ญาพื้ น ถิ่ น ของไทย
และประชาสั มพันธ์แบบผ้าลายพระราชทาน "ผ้าขิดลายนาร ีรัตนราชกั ญญา" ให้ กับกลุ่มทอผ้าใน ๗6 จังหวัด
ที่ เ ป็ น ช่ า งทอผ้ า กลุ่ ม ทอผ้ า และผู้ ผ ลิ ต ผ้ า ทุ ก กลุ่ ม ทุ ก เทคนิ ค ได้ น า ลายพระราชทานไปเป็ น ต้ น แบบ

และพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้ รว่ มสมัย นาไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ กระจาย
สู่ ชุ ม ชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง เป็ น วงจรเศรษฐกิ จ เชิง มหภาค โดยก าหนดกรอบแนวทางการประกวด ตั้ ง แต่ วั น ที่

1 มิถุนายน 2565 เป็นต้ นไป คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผ้าเข้าประกวด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หร ือช่าง
ทอผ้าทั่วไป ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าประกวด

เงอื่ นไขการส่งผ้าเข้าประกวด

1. ต้องเป็นผ้าลายพระราชทานที่เป็น ผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดที่ส่งเข้าประกวด และ

ต้องเป็นผ้าทอมือ หร ือทอจากมือเท่านั้น โดยไม่รบ
ั พิจารณาผ้าที่ทอจากกี่กระตุก

2. ผ้าที่ส่งเข้าประกวดต้ องมีขนาดความกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 1 x 1.8 เมตร

(๒ หลา) กรณีผ้าตีนจก ต้องมีขนาดไม่ต่ากว่า 1 x 0.25 เมตร กรณีผ้าปักมือ ต้องมีขนาดไม่ต่ากว่า ๓๐ x ๓๐
เซนติเมตร

ทั้งนี้ ขอให้ อาเภอเตร ียมความพร้อมผู้ประกอบการ ประชาสั มพันธ์และเชิญชวน

ผู้ประกอบการ ประเภทผ้า ช่างทอผ้า ส่งผ้าขิด ลายนาร ีรัตนราชกัญญา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด

เน้ น ย้ า ส าหรับลายขิ ด นาร ีรัตนราชกั ญ ญา ได้ มี ก ารเว้ นช่อ งว่ างไว้ ใ นลวดลาย

เพื่อให้ ผู้ส่งเข้าประกวดใส่ ลวดลายพื้ นถิ่นในช่องว่างดั งกล่าว เพื่อส่งเข้าประกวด (ห้ ามเว้นช่องว่างไว้)
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
๕.๑.6 การคัดสรรกิ จกรรมพัฒนาชุ มชนดี เด่ น ประจาปี 2565

ก รมก ารพั ฒนาชุ มชน ก าหนดแนวทางการด าเนิ นงานคั ดสรรกิ จกรรม

พั ฒ นาชุ ม ชนดี เ ด่ น ประจาปี ๒๕๖5 เพื่ อ เข้ ารับโล่ รางวั ล ในส่ ว นกลาง โดยการดาเนิ นงานคั ดสรรกิ จกรรม

พัฒนาชุ มชนดี เด่ น ประจาปี ๒๕๖5 และพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุ ข” และ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของอาเภอ ที่มีคุณสมบัติตามแนวทางการคัดสรรฯ เข้ารับการคัดสรรระดับจังหวัด ดั งนี้
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จานวน ๑ หมู่บ้าน
2) ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน จานวน ๒ คน (ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน)

9
3) กลุ่ ม /องค์ ก รชุ ม ชน ที่ มี ส่ ว นส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาหมู่ บ้ า น

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน จานวน ๑ กลุ่ม

4) ตาบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๑ ตาบล

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุ ข” รวมทั้งกิจกรรม

พัฒนาชุ มชนดี เด่ นที่อาเภอคัดเลื อกจะต้ องผ่ านการรับรองตามระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุ มชน(มชช.) แล้ว

โดยกาหนดดาเนิ นกิ จกรรมระหว่างวันที่ 13 , 14 , 16 , 17 มิถุนายน 2565 และ รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง
วันที่ 21 , 24 มิถุนายน 2565

ขอให้ อาเภอดาเนินการดั งนี้

1. ศึกษาแนวทางในการดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖5

2. จังหวัดจะดาเนินการการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระหว่างวันที่ 13 ,

14 , 16 , 17 มิถุนายน 2565 และรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 21 , 24 มิถุนายน 2565
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

๕.๑.7 โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุ ขสร้างได้ ...ด้ วยใจอาสา

กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการอ านวยการจัดกิ จกรรมเนื่ องในโอกาส

การสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปีพ.ศ.๒๕๒๕ มี มติ เห็ นชอบโครงการ/กิ จกรรมของส่ วนราชการ
รัฐว ิสาหกิ จในสังกั ดกระทรวงมหาดไทย และสมาคมที่เกี่ ยวข้องที่จะดาเนินการในวาระพิเศษ เนื่องในโอกาส

การสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในส่ ว นของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้...ด้วยใจอาสา

จัง หวั ดชัยภู มิ โดยส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ดชัยภู มิ จึง ได้ จัดทาโครงการ

130 ปี กระทรวงมหาดไทย สู่เคร ือข่ายศูนย์เร ียนรู ้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิม
ฉลองโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ร่วมขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
ขอให้ อาเภอดาเนินการดั งนี้

๑. ศึ ก ษาแนวทางในการด าเนิ น งานโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย

สู่เคร ือข่าย ศูนย์เร ียนรู ้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

๒. ประเมิ น ผล สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งานการพั ฒ นาศู น ย์ เ ร ียนรู ้

โคก หนอง นา พัฒนาชุ มชน รายงานผลการดาเนินกิ จกรรมทุกครัง้ ประกอบด้ วย สาเนาเอกสารที่เกี่ ยวข้อง
เช่น รายงานการประชุม แผนการจัดกิจกรรม สาเนาโครงการ สรุปผลการดาเนิน กิจกรรมและภาพถ่าย เป็นต้น
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายโดมทอง ดิ เรกศิ ลป์ ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน แจ้งระเบียบวาระ

ที่ 5.2.1 – 5.2.4 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๕.๒.๑ การบันทึกข้อมูลตาบลเป้าหมายตามโครงการประชุ มเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดชัยภูมิ ได้ รบ
ั การจัดสรรงบประมาณโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล จานวน 16 อาเภอ 123 ตาบล ดาเนินการในไตรมาสที่ 2 (มกราคม มีนาคม 2565) และขอความร่วมมืออาเภอ ดาเนินการบันทึกข้อมูล “การจัดทาแผนตาบล” ตามแบบรายงาน
ที่ 1 แบบรายงาน ที่ 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
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- แบบที่ 2 เป็นการระบุข้อมูลโครงการที่อยู่ในแผนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ โดยให้ ระบุราย

โครงการ 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
รายงานสรุปผลการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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) บันทึกข้อมูลพื้นที่ในระบบ BPM และบันทึกผลในระบบ BPM ให้ สมบูรณ์ ครบถ้วน

ภายใน 3 วัน หลังจากดาเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ

ขอความร่วมมืออาเภอ ดาเนิ นกิ จกรรมฯ และบันทึกผลการดาเนินกิ จกรรมฯ ในระบบ

BPM ตามระยะเวลาที่กาหนด

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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5.2.3 การดาเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุ ขสร้างได้ ...ด้ วยใจอาสา

ด้ วยกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการอานวยการจัดกิ จกรรมเนื่ องในโอกาสการ

สถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี พ.ศ.2565 มี ม ติ เห็ นชอบโครงการ/กิ จกรรมของส่ ว นราชการ

รัฐว ิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้องที่จะดาเนินการในวาระพิเศษ เนื่องในโอกาส
การสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 โดยในส่ ว นของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน

คณะกรรมการฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุ ข สร้า งได้ . ..ด้ ว ยใจอาสา
ดาเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก คือ

1) ศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน

2) ศูนย์เร ียนรู ้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และ
3) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.2.4 การดาเนินงานโครงการกรมชลประทาน (งบประมาณเบิกแทนกั น)

ด้ วยกรมชลประทาน แจ้งโอนเง ินงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 ให้ กรมการพัฒนาชุ มชนเบิกจ่าย

แทนกั น ภายใต้ แผนงานปฏิบัติการป้องกันแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่ ง แวดล้ อ ม ปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 เพื่ อ จัดทาโครงการการลดรายจ่า ยและพั ฒนาอาชีพ ให้ กับผู้ ได้ รบ
ั
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการของกรมชลประทาน

จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ โดยส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ได้ ร ับ การจั ด สรรงบประมาณ

จานวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการอ่างเก็บน้าโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ โดยได้จด
ั ทาโครงการส่งเสร ิมการดารงชีว ิต

แบบพอเพียง (ขยายผล) กับครัวเร ือนผู้ได้รบ
ั ผลกระทบ โครงการอ่างเก็บน้าโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ จานวน 3 หมู่บ้านๆ ละ 20 คน

1) บ้านกระจวน หมู่ที่ 4 ตาบลโคกสะอาด อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

2) บ้านห้วยทับนาย หมู่ที่ 8 ตาบลโคกสะอาด อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
3) บ้านบุ่งเว ียน หมู่ที่ 4 ตาบลโป่งนก อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ดาเนินการในวันที่ 9 มิถุนายน 2565

2. โครงการอ่างเก็บน้าลาน้าชีอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้จด
ั ทาโครงการ

ส่ งเสร ิมการดารงชีว ิตแบบพอเพี ยง (ขยายผล) กั บครัวเร ือนผู้ ได้ รบ
ั ผลกระทบ โครงการอ่ างเก็ บน้าล าน้ าชี
อันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ จังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ จานวน 3 หมู่บ้านๆ ละ 20 คน

1) บ้านยางนาดี หมู่ที่ 5 ตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2) บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 ตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

3) บ้านละหานค่าย หมู่ที่ 2 ตาบลโคกสะอาด อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ดาเนินการในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (ยกเว้นบ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 ตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ดาเนินการในวันที่ 9 มิถุนายน 2565)

3. โครงการอ่ า งเก็ บ น้ า ล าสะพุ ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าร ิ จั ง หวั ด ชัย ภู มิ โดยได้ จัด ท า

โครงการส่ ง เสร ิมการดารงชีว ต
ิ แบบพอเพี ยงกั บ ครัว เร ือนผู้ ไ ด้ รบ
ั ผลกระทบโครงการอ่ างเก็ บน้ าล าสะพุ ง
อันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ จังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ จานวน 2 หมู่บ้านๆ ละ 30 คน

1) บ้านสะพุงเหนือ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
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2) บ้านนาเจร ิญ หมู่ที่ 9 ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ดาเนินการในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

4. โครงการบรรเทาอุ ท กภั ย เมื อ งชัย ภู มิ จั ง หวั ด ชัยภู มิ โดยได้ จัด ท าโครงการส่ ง เสร ิมการ

ดารงชีว ิตแบบพอเพียงกับครัวเร ือนผู้ได้รบ
ั ผลกระทบโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดาเนินการ จานวน 2 หมู่บ้านๆ ละ 30 คน

1) บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านเล่า อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2) บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตาบลบุ่งคล้า อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ดาเนินการในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

ในการนี้ ขอความร่วมมืออาเภอที่มีพื้นที่เป้าหมายได้อานวยความสะดวกในการเตร ียมพื้นที่ใน

การดาเนินโครงการ แจ้งกลุ่มเป้าหมายให้ ทราบและร่วมกั บคณะว ิทยากรของจังหวัดในการดาเนิ นโครงการ
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
๕.๓. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางกาญจนา รัตนเมกุล ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน แจ้งระเบียบวาระ

ที่ 5.3.1 – 5.3.3 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
จังหวัดชัยภูมิ

๕.๓.๑ การขับเคลื่อนตั วชีว้ ัดระดั บความสาเร็จของการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ พั ฒ นารู ป แบบการบร ิหารจั ด การฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่

(Big Data) โดยการรวบรวมฐานข้ อมู ล ที่สาคั ญของชุ มชน เพื่ อทาการบู รณาการและว ิเคราะห์ ประมวลผล

(Data Analytics) และนาไปใช้ประโยชน์ สาหรับการวางแผนชี้เป้าในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน
และผลิ ตบร ิการได้ อย่างมี ประสิ ทธิภาพ และกาหนดตั วชี้วัดและเป้าหมายการขั บเคลื่ อนการบร ิหารจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

จัง หวั ด ชัย ภู มิ ให้ อ าเภอ ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น Big Data กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน และ

รายงานผลการดาเนินการฯ ให้ จงั หวัดทราบ โดยงวดแรกภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 (ตามหนังสื อจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย 0019/ว 1343 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565) สามารถรายงานในระบบ Google Drive ตามลิงก์และ
แสกน QR Cord ดังนี้
1.1

1.2 แสกน QR CODE รายงานผลการดาเนินงานฯ

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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5.3.2 สรุปผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการดังนี้

2.1) เร่งดาเนิ นการส่ งใช้เง ินยืมโครงการค่ าจัดเก็ บข้ อมู ลความจาเป็ นพื้ นฐาน (จปฐ.)

ปี 2565 ไตรมาส 1 โดยด่วน เนื่องจากสัญญาเง ินยืม ได้เกินกาหนดแล้ว

2.2) ส าหรับอาเภอที่ ดาเนิ นการจัดเก็ บข้ อ มู ล ฯ ตามโครงการค่ าจัดเก็ บข้ อ มู ล ความ

จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ไตรมาส 2 ได้ตามเป้าหมายแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายได้ทันที

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเรอื่ งหลักฐานการเบิกจ่าย สามารถสอบถามได้ที่ คุณอรุโณทัย หมั่นธรรม

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.3.3 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 :
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ก ารล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิค วามเป็ น ส่ ว นตั ว ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น

จานวนมากจนสร้างความเดื อดร้อนราคาญหร ือความเสี ยหายให้ แก่ เจ้าของข้ อ มู ล ส่ วนบุ คคล ประกอบกั บ
ความก้ าวหน้า ของเทคโนโลยีทาให้ การเก็ บรวบรวม ใช้ หร ือเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิ ด

ดังกล่าว ทาได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่ อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกาหนดให้ มี
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น
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มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

5.๔ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

นางสุณิสา บุญเกื้อ ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

แจ้งระเบียบวาระที่ 5.4.1 - 5.4.5 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
5.๔.1 ผลการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ

- ผลการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ (งบบร ิหารและงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุ มชน)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

(เวลา 18.30 น.) งบประมาณรับ จั ด สรรงบบร ิหาร/งบยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ ง สิ้ น 25,754,120.45 บาท
ผลการใช้จ่า ยงบประมาณ (ผลการเบิ ก จ่า ย+PO) 21,779,950.33 บาท คงเหลื อ 3,998,267.12 บาท
คิดเป็นร้อยละ 84.49
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16
- รายละเอียดการใช้จ่ายเง ินงบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียง พัฒนาศู นย์เร ียนรูท
้ ฤษฎี ใหม่
รูปแบบ “โคก หนอง นา” 1 ไร่ และ 3 ไร่ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

17
- งบกิ จกรรมยุ ทธศาสตร์กรมการพั ฒนาชุ มชนอ าเภอ ประจาปี ง บประมาณ 2565

(โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (เวลา 18.30 น.)

18
- สรุปรายละเอียดลูกหนี้เง ินยืม-เง ินในงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เง ินยืม ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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5.4.2 การคั ดเลือกข้าราชการ ลู กจ้างประจา และพนักงานราชการดี เด่ น กรมการพัฒนาชุ มชน

ประจาปี พ.ศ. 2565

กรมการพัฒนาชุ มชน โดยผู้ ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุ มชน (นางสงวน มะเสนา)

มี กาหนดการคั ดเลื อกข้ าราชการ ลู กจ้างประจา และพนั กงานราชการดี เด่ น กรมการพั ฒนาชุ มชน ประจาปี

พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง 1 (นครราชสี มา ชัยภูมิ บุร ีรัมย์

และสุ ร ินทร์) ระหว่ างวั นที่ 7 – 10 มิ ถุนายน 2565 โดยจัง หวัดชัยภู มิ มี ก าหนดในการพิ จารณาคั ดเลื อก

ข้าราชการดีเด่นฯ และตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม
ภูแลนคา ชัน
้ 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยการนาเสนอคนละไม่เกิน 15 นาที

1) ประเภทพัฒนาการอาเภอ ได้ แก่ นางดาราณี ผิ วขาว ตาแหน่ง พั ฒนาการอาเภอ

(นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

2) ประเภทว ิชาการ ได้ แก่ นายณั ฐวุฒิ ศร ีว ิจารย์ ตาแหน่ง นั กว ิชาการพั ฒนาชุ มชน

ช านาญการ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอจัตุ ร ส
ั (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

3) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน จานวน 2 ราย ได้แก่

3.1) นางสาวพั ส มล ขวั ญ สู่ ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านเขว้า (ปฏิบัติหน้าที่ อาเภอเกษตรสมบูรณ์) จังหวัดชัยภูมิ

3.2) นางวัชร ี จรดรัมย์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุ มชนชานาญงาน สานักงาน

พัฒนาชุมชนอาเภอภักดีชุมพล (ปฏิบัติหน้าที่ อาเภอเมืองชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ

4) ประเภทสนับสนุน ได้ แก่ นางสาวเดื อนรุง่ สุ ภมาตย์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเง ิน

และบั ญชีชานาญงาน กลุ่ ม งานประสานและสนั บสนุ นการบร ิหารงานพั ฒนาชุ มชน ส านั ก งานพั ฒนาชุ มชน
จังหวัดชัยภูมิ

5) ประเภทซื่อ สั ต ย์ สุ จ ร ิต ได้ แ ก่ นางสาวมยุ ร ินทร์ พั น สนิ ท ต าแหน่ ง นั ก ว ชิ าการ

พัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเนินสง่า (ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุ มชน)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

6) ประเภทพนักงานราชการ ได้ แก่ นายปร ิญญา ขอวรกลาง ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร ิหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี จังหวัดชัยภูมิ
มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ

5.4.3 การอุปการะเด็ กของมูลนิธริ ว่ มจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ด้ ว ยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ร บ
ั การสนั บ สนุ น เง น
ิ ทุ น การศึ ก ษา ประจ าปี ๒๕๖๕

จากมู ล นิ ธริ ว่ มจิตต์ น้อมเกล้ าฯ เพื่ อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถั ม ภ์ จานวน ๓๒๘ ทุ น ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
เป็ น เง น
ิ ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่ แ สนเก้ า หมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น) ในพื้ น ที่ ๑๗ จั ง หวั ด ส าหรับ จั ง หวั ด ชัย ภู มิ

ได้ รบ
ั การสนับสนุนเง ินทุนการศึ กษาฯ จานวน 53 ทุน (เด็ กเก่ า 7 คน เด็ กใหม่ 46 คน) ทุนละ 1,500 บาท/คน
เป็นเง ิน 79,5000 บาท (เจ็ดหมื่ นเก้ าพั นห้ าร้อยบาทถ้ วน) ตามแนวทางการให้ ทุนฯ ที่กรมการพัมนาชุ มชน
กาหนด

มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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5.4.4 สารวจความผูกพันของข้าราชการพลเร ือนสามัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานั กงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ ให้ ข้าราชการในสั งกั ด

กรมการพั ฒนาชุ มชนตอบแบบสารวจความผู กพั นของข้ าราชการพลเร ือนสามั ญ

ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2565 ผ่ า นระบบ
ออนไลน์ ทาง

หร ือตาม QR Code

มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.4.5 แจ้งแผนปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจาเดือนมิถุนายน 2565

ด้ วยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้ กาหนดแผนปฏิบัติงาน ประจาเดื อน มิถุนายน 2565

ได้ แก่ กิ จกรรมการรับบร ิจาคโลหิ ต ดวงตา และอวัยวะ กิ จกรรมการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยให้ การ
สงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้พิการ/เจ็บป่วย ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ

เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปด้ วยความเร ียบร้อย จึงขอความร่วมมือมายังท่า นในการ

ประชาสั ม พั นธ์เชิญชวนข้ าราชการ พนั ก งาน ลู ก จ้าง และประชาชนทั่ว ไป ร่ว มทาบุ ญด้ วยการบร ิจาคโลหิ ต
ตามแผนปฏิบัติงาน

มติ ที่ประชุ ม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรอื่ งอื่น ๆ
- ไม่มี

6.5 ชมรมพัฒนาการอาเภอ
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
วรัญญา สีลาสม

(นางสาววรัญญา สีลาสม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

สุณิสา บุญเกื้อ

(นางสุณิสา บุญเกื้อ)

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

