1
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่บร ิหารงานพัฒนาชุมชนและนักว ิชาการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
ครัง้ ที่ 9/๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชัน
้ 3

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้มาประชุม

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. นางสาวรุง่ นภา พลปัถพี
13. นางมะลิ พิชญานุพงศ์

14. นางสาวโสภาวดี ผ่องแผ้ว
15. นายกิจจา นิรภูมิ

16. นางว ิลัยลักษณ์ ม่วงงาม
๑7. นางอรอุมา รุจาคม

๑8. นายเดช ชวนชัยภูมิ
๑9. นางยุพิน ทว ีทรัพย์

20. นางสุดารัตน์ หาญสกุล

21. นายไตรจักร ศร ีนพรัตน์

22. นายเศรษฐา ชยันตรดิลก

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ประธาน

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอเมืองชัยภูมิ
พัฒนาการอาเภอบ้านเขว้า

พัฒนาการอาเภอคอนสวรรค์

พัฒนาการอาเภอเกษตรสมบูรณ์
พัฒนาการอาเภอหนองบัวแดง
พัฒนาการอาเภอจัตุรส
ั

พัฒนาการอาเภอบาเหน็จณรงค์
พัฒนาการอาเภอภูเขียว

พัฒนาการอาเภอแก้งคร้อ
พัฒนาการอาเภอคอนสาร

พัฒนาการอาเภอภักดีชุมพล
พัฒนาการอาเภอเนินสง่า

พัฒนาการอาเภอหนองบัวระเหว
พัฒนาการอาเภอเทพสถิต

พัฒนาการอาเภอบ้านแท่น
พัฒนาการอาเภอซับใหญ่

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

23. นางสาวสุณิสา โม่งประณีต นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
24. นายยงยุทธ คุ้มผล

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

26. นางสาวชลิดา ลอยครบุร ี

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

25. นายปราโมทย์ ชานาญ
27. นายสมบูรณ์ บุญโฉม
ผู้ไม่มาประชุม

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

1. นางสาวณัฐฏ์ภรณ์ พันธ์ชย
ั

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ไปราชการ

3. นายพชร ชัยภักดี

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ไปราชการ

2. นายณัฐวุฒิ ศร ีว ิจารย์

4. นางสาวมยุร ินทร์ พันสนิท

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ไปราชการ
ไปราชการ
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5. นางสาวศิวพร ศร ีสุข

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

6. นางสาวตร ีทิพยนิภา พงษ์พันธ์ นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววรัญญา สีลาสม
2. นางสาวอนุสรา เทพศิร ิ

ไปราชการ
ไปราชการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักพัฒนาชุมชน

เรมิ่ ประชุ มเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุ มพร้อมแล้ว นางกชพร ปร ิปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ประธานการประชุ ม

กล่าวเปิดการประชุม ครัง้ ที่ 9/2565 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรอื่ งประธานแจ้งให้ ที่ประชุ มทราบ

1. กรมการพัฒนาชุ มชน ได้ มีคาสั่ งแต่ งตั้ งย้ายข้าราชการ ตามคาสั่ งกรมการพัฒนาชุ มชน

ที่ 1227/2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 4 ราย ดังนี้

1.1) นายธนดล ธรรมประโชติ นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนปฏิ บั ติ ก าร กลุ่ ม งาน

สารสนเทศการพั ฒนาชุ ม ชน (ปฏิ บัติห น้ าที่ ส านั ก งานพั ฒนาชุ ม ชนอ าเภอคอนสาร) ย้ายไปดารงตาแหน่ง
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

1.2) สิ บตารวจโท จิรวัฒน์ เกตราช นั กว ิชาการพั ฒนาชุ มชนปฏิ บัติการ สานั กงาน

พัฒนาชุ มชนอาเภอคอนสวรรค์ (ปฏิบัติหน้าที่ สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอภักดี ชุมพล) ย้ายไปดารงตาแหน่ง
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

1.3) นางสาวพันธิวา คมกล้า นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุ มชน

อาเภอบาเหน็จณรงค์ (ปฏิบัติหน้าที่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเทพสถิต) ย้ายไปดารงตาแหน่ง นักว ิชาการ
พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจร ิญ

1.4) นางสาววารุณี เลิศประเสร ิฐภากร นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงาน

พั ฒนาชุ มชนอาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุ ร ี มาดารงตาแหน่ง นั กว ิชาการพั ฒนาชุ มชนปฏิ บัติการ กลุ่ มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

โดยให้ข้าราชการที่ได้รบ
ั การแต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่ให้เร ียบร้อย แล้วเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
ราชการตามคาสั่ง ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

2. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ มี คาสั่ ง จัดจ้างพนั ก งานกองทุ นของส านั ก งานกองทุ นพั ฒ นา

บทบาทสตร ี กรมการพัฒนาชุ มชน ตามคาสั่งกรมการพัฒนาชุ มชน ที่ 1102/2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ได้แต่งตั้ง นางสาวจินต์จุฑา บวกขุนทด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร ิหาร

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดั บจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ โดยให้มารายงานตั ว
ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่ง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

3. สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดชัยภูมิ ได้ รบ
ั รางวัลรองชนะเลิศอันดั บ 2 ประเภท สุ ดยอด

Prototype ต้ น แบบ การสร้า งองค์ ก รแห่ ง การเร ียนรู ้ ระดั บ ประเทศ การประกวดองค์ ค วามรู ้ดี เ ด่ น

(KM Challenge) ประจาปี 2565 และรางวัลตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประจาปี 2565
4. การจัดงานมหกรรม “รวมพลั ง คน พช. สานต่ องานนโยบายกรมการพั ฒนาชุ มชน และ

จังหวัดชัยภูมิ” โดยบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับ โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเสร ิมสร้างการตระหนักรู ้
และสร้า งเคร ือข่ า ยป้ อ งกั น การทุ จ ร ิต ประพฤติ มิ ช อบ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ” ก าหนดด าเนิ น การในวั น ศุ ก ร์ที่
9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมตะแบกนา สวนอาหารโสเจ๊ง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
มติ ที่ประชุ ม : รับทราบ

3
ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่บร ิหารงานพัฒนาชุมชน ครัง้ ที่ 8/๒๕6๕

เมื่ อ วั น จั น ทร์ที่ 1 สิ ง หาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ภู แ ลนคา ชั้ น ๓

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

นางสุณิสา บุญเกื้อ ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

แจ้ ง ว่ า กลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น การบร ิหารงานพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ฯ
ครัง้ ที่ 8/2565 จานวน 34 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 8/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
3.1 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ที่ประชุมทราบว่า

นางกาญจนา รัตนเมกุ ล ผู้ อ านวยการกลุ่ มงานสารสนเทศการพั ฒนาชุ มชน แจ้ง ให้

1) การติดตามเง ินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหา

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

รายงานผลการดาเนินงานภารกิ จสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิ จสาคั ญที่ 5 เรอื่ ง การติดตามเง ินทุนทีอ
่ ยู่ ระหว่างชาระคื นเง ินยื มตามสัญญา โครงการแก้ ไขปัญหาความยาก (กข.คจ.) ปี 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กั นยายน 2565
สามารถติดตาม กากั บ ดูแลและแก้ ไขปัญหาการค้ างชาระเง ินยื มทีผ
่ ิ ดนัดตามสัญญา

ที่

อาเภอ

แผน/
เป้า หมาย

ผลที่
จานวนเง ิน (บาท)

(หมู่บา้ น)

เกิ ดขึ้น

จานวนเง ิน(บาท)

(หมู่บา้ น)

คิดเป็น
ร้อยละ

ค่า
คะแนน

1

เมือง

3

742,000.00

2

229,000.00

30.86

5

2

เกษตรสมบูรณ์

4

784,970.00

4

525,470.00

66.94

5

3

ซับใหญ่

2

80,000.00

2

80,000.00

100.00

5

4

บ้า นเขว้า

5

614,116.00

4

212,600.00

34.62

5

5

หนองบัวแดง

4

279,000.00

2

62,000.00

22.22

3

6

เทพสถิต

19

4,846,538.00

8

1,614,000.00

33.30

5

7

บาเหน็จณรงค์

1

17,100.00

1

10,100.00

59.06

5

8

ภูเขียว

14

2,365,886.00

7

1,856,500.00

78.47

5

9

ภักดีชุมพล

6

311,602.00

6

247,602.00

79.46

5

6

292,678.00

1

46,000.00

15.72

2

64

10,333,890.00

4,883,272.00

47.25

5

10 คอนสาร
รวม

37

หมายเหตุ

4
การติดตามเง ินทุนทีอ
่ ยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสั ญญา โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี 2564
เป้าหมาย : สามารถติดตามเง ินทุนทีอ
่ ยู่ระหว่าชาระคืนเง ินยืมตามสั ญญา โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ได้คืนมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนเง ินยืมตามสั ญญา ฯ ปี 2564
ค่าคะแนน
มากกว่าร้อยละ 30

5

มากกว่าร้อยละ 25

4

มากกว่าร้อยละ 20

3

มากกว่าร้อยละ 15

2

มากกว่าร้อยละ 10

1

น้อยกว่าร้อยละ 10

0

5

6

7

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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ระเบียบวาระที่ 4 ข้อสั่งการของพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 กันยายน 2565

2. การจัดงานมหกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

3. การจัดงานมหกรรม “รวมพลัง คน พช. สานต่ องานนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดชัยภูมิ”

โดยบู รณาการการดาเนิ นงานร่ว มกั บ โครงการ “ประชุ ม เชิงปฏิ บัติการเสร ิมสร้างการตระหนั กรู ้ และสร้าง
เคร ือข่ายป้องกั นการทุจร ิต ประพฤติ มิชอบ จังหวัดชัยภูมิ ” แจ้งอาเภอ 4 อาเภอ กลุ่มเป้าหมายได้ แก่ อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ อาเภอจัตุรส
ั อาเภอคอนสวรรค์ และอาเภอเนินสง่า จัดนิทรรศการในงานดังกล่าว
4. ผลการดาเนินงานตามคารับรองปฏิบัติราชการ/ภารกิจ

5. แจ้งการออกรับบร ิจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
6. การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ของจังหวัดชัยภูมิ
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรอื่ งเสนอให้ที่ประชุมทราบ
5.๑ กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

นางธัญสิ นี แก้ วศิ ร ิ ผู้ อ านวยการกลุ่ มงานส่ งเสร ิมการพั ฒนาชุ มชน แจ้งระเบี ยบวาระที่

5.1.1 – 5.1.5 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

5.1.1 การดาเนิ นงานโครงการพั ฒ นาพื้ นที่ ต้นแบบการพั ฒนาคุ ณภาพชีว ิตตามหลั ก

ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

การตรวจสอบสถานะการดาเนิ นโครงการและคื นเง ินกู้ เหลื อจ่ายของโครงการ

ภายใต้ พ ระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั ง กู้ เ ง น
ิ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา เยี ย วยา และฟื้ นฟู เ ศรษฐกิ จ
และสั งคมที่ ได้ รบ
ั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี ประเด็ น

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจเง ินแผ่นดิ นที่ได้ รายงานผลการตรวจสอบการใช้จา่ ยเง ินกู้

กรณี โครงการพั ฒนาพื้ นที่ต้นแบบการพั ฒนาคุ ณภาพชีว ิตตามหลั กทฤษฎี ใหม่ ประยุ กต์ สู่ "โคก หนอง นา
โมเดล" จานวน ๔ ประเด็น

โดยโครงการพั ฒนาพื้ นที่ต้นแบบการพั ฒ นาคุ ณภาพชีว ต
ิ ตามหลั ก ทฤษฎี ใหม่

ประยุกต์ สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" มีพื้นที่ต้นแบบฯ จานวน 303 แปลง ประกอบด้ วย พื้นที่ต้นแบบ CLM
จานวน 1 แปลง และพื้นที่ HLM จานวน 302 แปลง

ขอให้ อาเภอดาเนินการดั งนี้

1. ศึ กษาประเด็ นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจเง ินแผ่น ดิน

เพื่อนามาใช้เป็นบทเร ียนในการดาเนินโครงการในอนาคต

2. ตรวจสอบและจัดทาหนั ง สื อ ยินยอมของพื้ นที่ เ ป้ าหมายที่ เข้ าร่ว มโครงการ

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกแปลง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565

3. ให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุ มชนดาเนิ นการศึ กษาและทบทวนระเบียบข้อบังคั บต่ าง ๆ

ที่เกี่ ยวข้ องกั บการดาเนิ นโครงการพั ฒนาพื้ นที่ต้นแบบฯ เพื่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจและใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานในอนาคต

4. การดาเนิ นโครงการใด ๆ ของกรมการพั ฒนาชุ มชนที่มีภาคประชาชนเข้ ามา

มี ส่วนเกี่ ยวข้ องเจ้าหน้ าที่ ต้องมี การถ่ ายทอดองค์ ความรู เ้ กี่ ยวกั บกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคั บ และขั้ นตอน
การดาเนินงานที่เกี่ยวกับการดาเนินโครงการต่าง ๆ ให้แก่ภาคประชาชนซึง่ เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ
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ครบกาหนดวาระ ๕ ปี

พั ฒ นาการจัง หวั ด ชัย ภู มิ : แจ้ง เพิ่ ม เติ ม ว่ า ให้ ต รวจสอบเร อื่ งหนั ง สื อ ยิ น ยอม

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.1.๒ ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่ งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นาอาสา

พัฒนาชุ มชน (ผู้นา อช.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569

กรมการพั ฒนาชุ มชนได้ ดาเนิ นโครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุ มชน ตามมติ

คณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โดยการส่งเสร ิมให้ ประชาชนที่มีจต
ิ ใจเสี ยสละ เข้ามาเป็นอาสา

พั ฒนาชุ มชน (อช.) และผู้ นาอาสาพั ฒนาชุ มชน (ผู้ นา อช.) ทาหน้ าที่เป็นแกนนา ในการประสานการทางาน
ระหว่างผู้ นา องค์ กรชุ มชน และภาคี การพั ฒนา เพื่ อขั บเคลื่ อนกิ จกรรมโครงการพั ฒนาชุ มชนในด้ านต่ าง ๆ

โดยดาเนิ นการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการอาสาพั ฒนาชุ มชน พ.ศ. 2547 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
(ผู้นา อช.) ชุดปัจจุบัน จะครบวาระการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้

1. ด าเนิ น การตามแนวทางการคั ด เลื อ กและจัด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง อาสาพั ฒ นา

ชุ มชน (อช.) ให้ เสร็จสิ้ น และสามารถปฏิบัติงานได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้ นไป และบันทึกข้อมู ล
ทะเบียนอาสาพัฒนาชุมชนในระบบศูนย์ข้อมูลกลางของกรมการพัฒนาชุมชน

2. จัด ส่ ง ฐานข้ อ มู ล อช. และผู้ น า อช. พร้อ มรู ป ถ่ า ยของผู้ น า อช. ให้ จัง หวั ด

ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565
30 กันยายน 2565

3. จัด ส่ ง ส าเนาค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน (อช.) ให้ จัง หวั ด ภายในวั น ที่
พั ฒ นาการจัง หวั ดชัยภู มิ : แจ้ง เพิ่ ม เติ ม ว่ า ฝากให้ พัฒ นาการอ าเภอตรวจสอบ

คุณสมบัติ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามแนวทางที่กาหนดให้ดีก่อนแต่งตั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

5.1.๓ การรายงานผลการดาเนิ นการน้ อ มนาแนวพระราชดาร ิของสมเด็ จพระกนิ ษฐา

ธิราชเจ้ากรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มาร ี สร้างความมั่ นคงทางอาหาร สู่ ปฏิ บัติการ
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการอื่น ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ได้ แจ้ ง แนวทางการน้ อ มน าแนวพระราชด าร ิของ สมเด็ จ

พระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ มาร ี สร้างความมั่ นคงทางอาหาร

สู่ ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อย่างต่ อเนื่อง และโครงการวัด
ประชารัฐ สร้างสุข ประจาปี 2565 โดยขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้

1. ขับเคลื่อนและจัดทารายงานการน้อมนาแนวพระราชดาร ิสมเด็ จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สู่ปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
2. ขั บเคลื่ อนและจัดทารายงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุ ข

เฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้าสิ ร ิกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ

รายงานให้จงั หวัด ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หร ือรายงานทางไลน์ น.ส.ตร ีทิพยนิภา พงษ์พันธ์
LINE ID : joon1718 (แบบรายงานตามคิวอาร์โค้ด)

อาเภอที่รายงานแล้ว ได้แก่ อาเภอซับใหญ่

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ : แจ้งเพิ่มเติมว่า เป็นเรอื่ งทีก
่ รมการพัฒนาชุมชนจะต้อง

ดาเนินการต่อไปโดยเฉพาะในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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กระทรวงมหาดไทย

5.1.4 โครงการศู นย์ ผู้ น าจิตอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน ร่ว มสื บสานปณิ ธ านความดี ๑๓๐ ปี
ตามหนั ง สื อ จัง หวั ดชัยภู มิ ที่ ชย 0019/ว1746 ลงวั นที่ ๒๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย กาหนดกิจกรรมเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี พ.ศ. 2565
และก าหนดให้ ส่ว นราชการ รัฐ ว สิ าหกิ จ ในสั ง กั ดกระทรวงมหาดไทย จัดทาโครงการ/กิ จกรรมดาเนิ นการ
ในวาระพิเศษ โดยกรมการพัฒนาชุ มชน กาหนดดาเนินการโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุ ข

สร้างได้ ด้ วยใจอาสา และจังหวัดชัยภูมิ ได้ จด
ั ทาโครงการศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมสื บสานปณิธาน
ความดี ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - ธันวาคม 2565

ก าหนดให้ ดาเนิ นการตามแนวทางกิ จกรรม “๙ จุ ดหมาย ต้ นสาย ปลายป่ าน”

ของศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอาเภอ ดังนี้

๑. กิ จกรรมตู้ เย็นตู้ ยารอบบ้ าน โดยให้ ดาเนิ นการจัดทาหลุ ม พอเพี ยง ในพื้ นที่

สาธารณะ และการทาถนนกินได้ ไม่น้อยกว่า 5๐๐ เมตร

๒. กิ จกรรมธนาคารแบ่ ง ปั นแรงงาน ก าหนดให้ ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมเอามื้ อ

สามัคคี ด้วยการปลูกพืช ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่างในพื้นที่ชุมชน หร ือพื้นที่สาธารณะ หร ือกิจกรรมอื่นๆ

๓. ผ้าป่าอาชีพ กาหนดให้ดาเนินการประสานครัวเร ือนยากจน ครัวเร ือนด้อยโอกาส

และครัว เร ือนทั่ ว ไป ร่ว มศึ ก ษาดู ง าน ศึ ก ษาความรู แ
้ ละแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ อ าชีพ ภายในศู น ย์ ผู้ น า
จิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอาเภอ

ทั้งนี้ ขอให้ อาเภอดาเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กาหนดและรายงานผลหลังการ

จัดกิ จกรรม ส่งภาพทางกลุ่มไลน์อาเภอส่งหนังสื อ และอาเภอที่รายงาน ประจาเดื อนสิงหาคม 2565 ได้ แก่

1. อาเภอเมื องชัยภู มิ 2. อาเภอคอนสาร 3. อาเภอเนิ นสง่า 4. อาเภอเทพสถิ ต 5. อาเภอภู เขี ยว 6. อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ (ให้รายงานทุกเดือน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.1.5 การประกวดผ้าขิดลายนาร ีรัตนราชกั ญญา

กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดจัดกิจกรรมการประกวด “ผ้าขิดลายนาร ีรัตนราชกั ญญา”

เพื่ อเผยแพร่พระอั จฉร ิยภาพของสมเด็ จพระเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้ าสิ ร ิวัณณวร ี นาร ีรัตนราชกั ญญา ในด้ านการ

ออกแบบเครอื่ งแต่ งกายและการอนุรก
ั ษ์ ศิลปหั ตถกรรมจากภู มิปัญญาพื้ นถิ่ นของไทย และประชาสั มพั นธ์
แบบผ้ าลายพระราชทาน "ผ้ าขิ ดลายนาร ีรัตนราชกั ญญา" ให้ กับกลุ่ มทอผ้ าใน ๗6 จัง หวัด ที่เป็นช่างทอผ้ 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 แบบและพั ฒ นาต่ อ ยอด

เพิ่มมูลค่าให้ กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้ รว่ มสมัย นาไปสู่ การสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ ชุมชนอย่างทั่วถึง
เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค

จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ผู้ ส มั ค รประกวดผ้ า ลายพระ ราชทานฯ จ านวน 57 ผื น

และกรมการพั ฒนาชุ มชนกาหนดรับผ้ าประกวดฯ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภู มิ ในวันที่ 12 กั นยายน 2565

ขอให้ อาเภอนาส่งผ้าประกวด ไม่เกิ นวันที่ 12 กั นยายน 2565 เวลา 09.00 น. สาหรับภาคอีสานจัดประกวด
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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5.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายโดมทอง ดิ เรกศิ ลป์ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาชุ มชน

แจ้งระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๔ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
แผนพัฒนาตาบล

5.2.1 การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ต าบลเป้ า หมายตามโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท า
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ได้ ร ับ การจั ด สรรงบประมาณ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล จานวน 16 อาเภอ 123 ตาบล ดาเนินการในไตรมาสที่
2 (มกราคม - มีนาคม 2565)

ขอความร่วมมืออาเภอ ดาเนินการบันทึกข้อมูล “การจัดทาแผนตาบล” ตามแบบ

รายงานที่ 1 แบบรายงานที่ 2 และแบบรายงานที่ 3 ในระบบศู นย์ข้อมู ลกลาง ให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่ 3
สิงหาคม 2565 ตามลิงก์ http://report2.cdd.go.th/ ดังนี้

- แบบที่ 1 เป็นแบบทะเบียน โดยให้ ระบุ ชื่อผู้ ประสานงาน การจัดส่ งเล่ มแผน

ตาบลให้ อปท./ อาเภอ และไตรมาสที่ได้ดาเนินการทาแผน

- แบบที่ 2 เป็นการระบุข้อมูลโครงการที่อยู่ในแผนที่ได้ นาไปใช้ประโยชน์ โดยให้

ระบุรายโครงการ ระบุข้อมูล เช่น ชือ
่ โครงการ รูปแบบโครงการ งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา เป็นต้น

- แบบที่ 3 เป็ นทะเบี ยนข้ อ มู ลโครงการที่ มีการเชื่อ มโยงหร ือโครงการที่ ขอรับ

สนับสนุนงบประมาณกับ อปท. ระบุข้อมูล เช่น ชือ
่ โครงการ รูปแบบ งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา เป็นต้น
รายงานสรุปผลการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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5.2.2 การดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1) การประเมิน/โครงการกิจกรรม

2) บั นทึ ก ข้ อ มู ล พื้ นที่ ใ นระบบ BPM และบั นทึ ก ผลในระบบ BPM ให้ ส มบู ร ณ์

ครบถ้วน ภายใน 3 วัน หลังจากดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ

ขอความร่ว มมื อ อ าเภอ ดาเนิ นกิ จกรรมฯ และบั นทึ ก ผลการดาเนิ นกิ จกรรมฯ

ในระบบ BPM ตามระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

5.2.3 การประชุ ม เชิง ปฏิ บั ติก ารตรวจติ ด ตามผลการด าเนิ นงานของหน่ ว ยรับตรวจ

รายไตรมาส ครัง้ ที่4/2565

ด้ ว ยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนดประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตรวจติ ด ตามผลการ

ดาเนิ นงานของหน่ ว ยรับ ตรวจ รายไตรมาส ครัง้ ที่ 4/2565 โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ตรวจติ ดตามผลการ

ดาเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี 2565 การแลกเปลี่ยนเร ียนรูผ
้ ลการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

ตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี พ.ศ.2565 ตลอดจนแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
ปั ญ หา/อุ ป สรรคและแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการด าเนิ น งานในพื้ น ที่ และวางแผนการขั บ เคลื่ อ นการ

ดาเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้ นที่ 18 เขตตรวจราชการ จานวน 10 จุ ด

จุดละ 2 วัน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอทุกอาเภอ
และนักว ิชาการพัฒนาชุมชนที่รบ
ั ผิดชอบงานตรวจราชการ จังหวัดละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 1,334 คน

จังหวัดชัยภูมิ มีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการประชุ มเชิงปฏิบัติการตรวจติ ดตามผล

การดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครัง้ ที่ 4/2565 ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อานวยการ
กลุ่ ม งานทุกกลุ่ มงาน พั ฒนาการอาเภอทุ ก อ าเภอและนั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ ร บ
ั ผิ ด ชอบงานตรวจราชการ

รวมทั้ ง สิ้ น 22 คน ในวั น ที่ 19 – 20 กั น ยายน 2565 ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนนครราชสี ม า

ตาบลแหลมทอง อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุ มชนจะโอนจัดสรรงบประมาณ
สาหรับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้กับจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.2.4 การติ ด ตามการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และภารกิจสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้ วยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ กาหนดแผนการติ ดตามการดาเนินงานตาม

แผนปฏิ บัติง านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 และภารกิ จส าคั ญ ของ

กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกาหนดแผนการติ ดตามฯ ประจาเดือนกั นยายน 2565
ดังนี้

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ได้แก่ อาเภอคอนสวรรค์ และอาเภอแก้งคร้อ
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ได้แก่ อาเภอบ้านแท่น และอาเภอภูเขียว
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ได้แก่ อาเภอเนินสง่า และอาเภอเมืองชัยภูมิ

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ได้แก่ อาเภอบ้านเขว้า และอาเภอหนองบัวระเหว
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วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ได้แก่ อาเภอภักดีชุมพล และอาเภอหนองบัวแดง
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ได้แก่ อาเภอเกษตรสมบูรณ์ และอาเภอคอนสาร

เพื่อให้การติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และภารกิ จสาคัญของกรมการพัฒนาชุ มชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็ นไปด้ ว ยความเร ียบร้อย บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิภ าพและเกิ ด ประสิ ทธิผ ล จึง ขอให้
สานั กงานพั ฒนาชุ มชนอาเภอ ดาเนิ นการเตร ียมข้ อมู ลเพื่ อรองรับการติ ดตามการดาเนิ นงานตามแผนการ
ติ ดตาม และจัดให้ มีการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัส
โคโรนา

(COVID-

) ตามหลัก D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข

มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
๕.๓. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางกาญจนา รัตนเมกุล ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นาย

ยงยุทธ คุ้มผล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

5.3.1 การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ

1. ผลการบันทึกข้อมูลความช่วยเหลือในระบบ Logbook จัดประชุมเจ้าหน้าที่บันทึก

ข้อมูลระบบ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
โดยให้นาคอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ก) มาด้วย

2. การสรุปผลการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
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3. การจัดกิจกรรมจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP ของดีชย
ั ภูมิ และมหกรรมแก้จน

“ชัยภู มิ ภู มิ ใจ” (งบพั ฒนาจังหวั ด) โดยก าหนดจัดงานในระหว่ างวั นที่ ๑๗ - ๑๘ กั นยายน ๒๕๖๕ ณ บร ิเวณ
บ้านโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
นางกาญจนา รัตนเมกุล ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน แจ้งระเบียบวาระที่

๕.๓.๒ - ๕.๓.๕ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

5.3.2 การขับเคลื่อนกองทุนแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเง ินโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ประจาปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการบร ิหารและการใช้จา่ ยเง ินโครงการแก้ ไข
ปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 ขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้

- เร่งรัดการรายงานภาวะหนี้ สิ นและฐานะการเง ินโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน

(กข.คจ.) ประจาปี พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ ที่ ชย 0019/ว 2125 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 กาหนดให้ส่ง
รายงานภายในวันที่ 5 กันยายน 2565

- รายงานภาวะหนี้ สิ น และฐานะการเง น
ิ โครงการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.)

ประจาปี 2565 ให้ จงั หวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 5 กั นยายน 2565 ผ่านทาง Application Line กลุ่ม จนท.
ทุนชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565 ส่งรายงานแล้ว 1 อาเภอ คือ อาเภอบ้านเขว้า)

**เร่งรัดอาเภอหนองบัวแดง อาเภอคอนสาร และอาเภอเทพสถิต ค่าคะแนนยังไม่ได้ระดับ ๕ **

มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.3.3 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การดาเนินโครงการเพิ่มศั กยภาพการขับเคลื่อนงานกองทุนชุ มชนตามหลักธรรมาภิ บาล

“การส่ ง เสร ิมการออมภาคประชาชน” เนื่ อ งในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี วาระ

ครบรอบ 60 ปี กรมการพั ฒนาชุ มชน ในปี พ.ศ. 2565 และครบรอบ 48 ปี ของการก่ อตั้ งกลุ่ มออมทรัพย์

เพื่อการผลิต ตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0019/ว 1452 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยการส่งเสร ิม

การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อย่างน้อยคนละ 1 กลุ่ม “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”
และจังหวัดชัยภูมิ ได้ ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงระหว่างพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ กั บพัฒนาการอาเภอ

และพัฒนากร “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยขอให้อาเภอ
ดาเนินการ ดังนี้

1. จัดทาแผนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้จงั หวัดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

2. เมื่อมีการจัดตั้ งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตขอให้ สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอมอบ

หมายนักว ิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอ รายงานการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต โดยบันทึกผลการจัดตั้ ง

กลุ่ มออมทรัพย์เพื่ อการผลิ ต ปี 2565 “1 พั ฒนากร 1 กลุ่ มออมทรัพย์เพื่ อการผลิ ต ” ผ่ าน Google Form
และรายงานผลการดาเนินงานให้จงั หวัดทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

3. สรุปผลการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
๕.3.4 การขับเคลื่อนกิ จกรรมตามโครงการ Mobile Clinic ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การขับเคลื่อนกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุ ขกองทุนชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 ดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ www.cddhealthyfund.com ประเมินศักยภาพ

กองทุนชุ มชนให้ เร ียบร้อย กลุ่ มออมทรัพย์เพื่ อการผลิต และกองทุนแก้ ไขปัญหาความยากจน ซึ่งระบบการ

บันทึกข้อมูลประเมินศักยภาพจะได้ปิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เพื่อดังข้อมูลรายงานผู้บร ิหารระดับกรมฯ
ไปแล้ ว นั้ น ขณะนี้ กรมฯ แจ้ ง เปิ ด ระบบ เมื่ อ วั น ที่ 5 - 20 กั น ยายน 2565 เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การบั น ทึ ก
และแก้ ไขข้ อมู ลที่ไม่ ครบถ้ วน สมบู รณ์ ให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ 15 กั นยายน 2565 เพื่ อจังหวัดจะได้ สรุป

รายงานผลการดาเนินงาน และการประเมินศักยภาพ ขอให้ มีการยกระดั บจาก 1 เป็น 2 หร ือ 3 /จาก 2 เป็น 3 /
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จาก 3 เป็ น 3 โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ เ ป็ นเป้ าหมายตั ว ชี้วั ดประจาปี 2565 ทั้ ง ที่ ไ ด้ รบ
ั งบประมาณและไม่ ได้ รบ
ั
งบประมาณ

1.2 ด าเนิ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบ www.cddhealthyfund2.com การส่ ง เสร ิม

ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ประจาปี 2565 กลุ่มเป้าหมาย 131 กลุ่ม/กองทุน ๆ ละ 25 คน รวมเป็น 3,275 คน
ขอให้ อาเภอเร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กั นยายน 2565 ระบบการบันทึกข้อมูลจะปิด
ในวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 24.00 น.

1.3 การดาเนินกิจกรรมกองทุนเกื้ อหนุนความสาเร็จตามหลักธรรมาภิบาล ตามหนังสื อ

จัง หวั ดชัยภู มิ ที่ ชย 0019/ว 2160 ลงวั นที่ 17 สิ ง หาคม 2565 ก าหนดดาเนิ นการระหว่ างวั นที่ 6 - 7

กั นยายน 2565 และได้ แจ้งเลื่อนกาหนดดาเนิ นการเป็นระหว่างวันที่ 12 - 13 กั นยายน 2565 ทางระบบ
ออนไลน์ Cisco Webex

มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.3.5 โครงการร ิเรมิ่ สร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมงานพัฒนาชุ มชน “๑ คน ๑ นวัตกรรมงาน

พัฒนาชุ มชน”

ตามที่ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ โดยส านั ก งานพั ฒ นาชุ มชนจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ขอให้ ส านั ก งาน

พั ฒนาชุ มชนอาเภอดาเนิ นการแจ้งบุ คลากรในสังกั ด จัดทาข้ อเสนอการพั ฒนานวัตกรรรมงานพัฒนาชุ มชน

“1 คน 1 นวัตกรรมงานพั ฒนาชุ มชน” ตามแนวทางที่กาหนด และรวบรวมข้ อเสนอการพั ฒนานวัตกรรมฯ

ส่ งให้ สานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดชัยภู มิ และดาเนิ นการขั บเคลื่ อนการพั ฒนานวัตกรรมงานพั ฒนาชุ มชน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้ น ขอให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอด าเนิ น การแจ้ง บุ ค ลากรในสั ง กั ด

รายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรรมงานพัฒนาชุมชน “1 คน 1 นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน”
ส่งให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 2๖ กันยายน 256๕
มติ ที่ประชุ ม : รับทราบและถือปฏิบัติ
5.๔ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

นางสุณิสา บุญเกื้อ ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

5.๔.1 ผลการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ

- ผลการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ (งบบร ิหารและงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุ มชน)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวั ดชัยภู มิ ข้ อมู ล ณ วันที่ 7 กั นยายน 2565

(เวลา 10.30 น.) งบประมาณรับ จั ด สรรงบบร ิหาร/งบยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ ง สิ้ น 30,034,841.96 บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลการเบิ ก จ่าย+PO) 28,546,553.04 บาท คงเหลื อ 1,488,288.92 บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.04 อาเภอที่เบิกได้อันดับ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ อาเภอเนินสง่า และอาเภอหนองบัวระเหว
อาเภอคอนสาร ได้รอ
้ ยละ ๙๙.๘๓
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- งบกิ จกรรมยุ ทธศาสตร์กรมการพั ฒนาชุ มชนอาเภอ ประจาปี งบประมาณ 2565

(โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565 (เวลา 10.30 น.)
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- รายละเอียดการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา

ศู นย์เร ียนรูท
้ ฤษฎี ใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” 1 ไร่ และ 3 ไร่ ข้ อมู ลตั้ งแต่ วันที่ 1 ตุ ลาคม 2564 ถึ งวันที่ 7
กันยายน 2565

21
- สรุปรายละเอียดลูกหนี้เง ินยืม-เง ินในงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เง ินยืม ข้อมูล ณ วันที่

7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
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มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรอื่ งอื่น ๆ

6.๑ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางกาญจนา รัตนเมกุล ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
๖.๑.๑ การรับรองช้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๕

ประธานยังไม่รบ
ั รอง ๒ ตัวชีว้ ด
ั ดังนี้

- ตัวชีว้ ัดที่ ๒๔ คนในครัวเร ือนไม่ดื่มสุรา

- ตัวชีว้ ัดที่ ๒๕ คนในครัวเร ือนไม่สูบบุหร ี่

ได้ประสานกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเปิดระบบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
มติที่ประชุม : รับทราบ
นายปราโมทย์ ชานาญ นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
๖.๑.๒ การจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

กาหนดจัดพิธม
ี อบเช็คเง ินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิ น ปี ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๓ กั นยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้ องทุ่งดอกกระเจียว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ และ
มอบเง ินรางวัลประกวดกองทุนแม่ ดีเด่ น ประจาปี ๒๕๖๕ การแต่ งกายประธาน ผู้แทนนายอาเภอ แต่ งกาย

ด้ ว ยชุ ดเครอื่ งแบบปกติ ขาว กลุ่ ม เป้ าหมายสวมเสื้ อ สี ฟ้า สุ ภ าพบุ รุษ สวมกางเกงสแล็ กส์ สีดา สุ ภ าพสตร ี
สวมผ้าถุง/กระโปรงสีดา รองเท้าคัชชู
มติที่ประชุม : รับทราบ
๖.๑.๓ การดาเนิ นโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุ นศรัท รา ทุ นปั ญ ญา กองทุ นแม่ ข อง

แผ่นดิ น ทุนตั้ งต้ นแห่ งความดี งาม”

ระยะเวลาดาเนิ นการ เดื อนพฤษภาคม – กั นยายน 2565 เท่านั้ น ทุกหมู่ บ้านที่ได้ รบ
ั

เง ินขวัญถุงไปแล้วต้องสมทบอย่างน้อย ๙๙๙ บาท รายละเอียดตามแบบรายงาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
6.๒ ชมรมพัฒนาการอาเภอ

ประธานชมรม ฝากทาเป็ นต้ นแบบในเรอื่ งของเง น
ิ ชมรม กล่ าวขอบคุ ณทุ ก ท่ านที่ ช่ว ยให้ ง าน

ทุกอย่างราบรนื่

มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

วรัญญา สีลาสม

(นางสาววรัญญา สีลาสม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

สุณิสา บุญเกื้อ

(นางสุณิสา บุญเกื้อ)

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

