รายงานการประชุม
ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
ครั้งที่ 4/2564
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2
.....................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นางสาววัฒนา
มหาแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ประธาน
2. นางสาววจิรา
เดชารัตน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3. นางปราณี
จินาบุญ
พัฒนาการอาเภอละแม รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
4. นายสุภัทร
ขจรมาศบุษป์ ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอเมืองชุมพร
5. นางทิพาภรณ์
เกตทิพย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอหลังสวน
6. นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย
พัฒนาการอาเภอสวี
7. นางสาววาสนา
เกตุวารี
พัฒนาการอาเภอท่าแซะ
8. นางสาวรัชนี
นาคทัด
พัฒนาการอาเภอปะทิว
9. นางพิบลรัตน
เงินเลี่ยม
พัฒนาการอาเภอทุ่งตะโก
10. นายทวีศักดิ์
ช่วยเกิด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
สถาบันการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอละแม
11. นางจารุวรรณ
ดารงวิริยกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอพะโต๊ะ
12. นางวิไลวรรณ
ทองประชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
13. นางวราภรณ์
มนูเนตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
14. นายวรรธนพงศ์
คงนคร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
15. นางอลิษา
ศรีนพคุณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
16. นางกนกลักษณ์
มีช่วง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
17. นายพนัส
หะรัตพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
18 นางสาวรัตติยา
สุตระ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
19. นางสาวสาวิตรี
คาประไพ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
20. นางสาวกวิตา
ศรพิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจ
1. นางสาวประดับ
ชูดา
2. นายธวัช
อนิลบล
3. นางสาววิภาวี
ลุยจันทร์
4. นางสุภารัตน์
พาสภาการ

พัฒนาการจังหวัดชุมพร
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ลาป่วย
ไปราชการ
ลาป่วย
ลาป่วย
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนาฏยา
2. นางสาวพิมพ์พิศา
3. นางสาวสมพิศ
4. นางสาวนพมาศ
5. นางสาวรัตนาภรณ์
6. นายอรุณศักดิ์
7. นางสาวมานิดา

นิลดา
แซ่พั่ง
บุญกอง
นุมัติ
พราหมณ์ทอง
สกุลผอม
สุทธารักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นิติกร
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะน าข้าราชการย้ายมาตารงตาแหน่ง ใหม่ นางทิพาภรณ์ เกตทิพย์ ตาแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอหลังสวน ย้ายมาจากสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 เดือนมิถุนายน 2564
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน อัพโหลดรายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 จานวน 6 วาระ รวม 21 หน้า เข้าระบบสารบรรณจังหวัด และ
เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
3.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม
สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด
จังหวัดกาหนดแผนการติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด ตามแผนการติดตาม
- วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ช่วงเช้า บ้านพละ หมู่ที่ 3 ตาบลเขาไชยราช อาเภอปะทิว
ช่วงบ่าย บ้านละมุ หมู่ที่ 8 ตาบลนากระตาม อาเภอท่าแซะ
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
ช่วงเช้า บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 ตาบลครน อาเภอสวี
ช่วงบ่าย บ้านห้วยนนท์ หมู่ที่ 4 ตาบลขุนกระทิง อาเภอเมืองชุมพร
- 9 กรกฎาคม 2564
ช่วงเช้า บ้านบกไฟ หมู่ที่ 3 ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ
ช่วงบ่าย บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 18 ตาบลนาพญา อาเภอหลังสวน
- 12 กรกฎาคม 2564
ช่วงเช้า บ้านหนองฉ่อง หมู่ที่ 4 ตาบลทุ่งหลวง อาเภอละแม
ช่วงบ่าย บ้านท่า หมูท่ ี่ 2 ตาบลตะโก อาเภอทุ่งตะโก
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด
จังหวัดได้ดาเนินการขออนุมัติดาเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย
จากยาเสพติด รายการสนับสนุนวัสดุโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จานวน 8 หมู่บ้าน งบประมาณหมู่บ้านละ
6,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท โดยให้ดาเนินการดังนี้
1) จัดทาวีดีทัศน์เนื้อหาตามรายการที่ขออนุมัติ จานวน 1 เรื่อง
2) จัดทา clip vdo จานวน 2 เรื่อง
3) บันทึกด้วยแผ่น cd/dvd หรือไดรฟ์สาหรับบันทึกข้อมูล ส่งจังหวัด ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2564 อาเภอที่ยังไม่ส่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) อาเภอเมืองชุมพร และอาเภอทุ่งตะโก
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 โครงการส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กิจกรรมชุมชนชุมพร อยู่ดีมีสุข
กาหนดแผนการยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนชุมพรอยู่ดีมีสุ ข การประกวดชุมชน
ชุมพรอยู่ดีมีสุข ในระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 64 ให้จัดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
แก้ไขหลักเกณฑ์การประกวด “ชุมชนชุมพร อยู่ดีมีสุข” ตัวชี้วัด 2 การขับเคลื่อน
กิจกรรมเพื่อความมั่นคง ชุมชนสุขภาพดี มีความมั่นคงทางอาหาร ข้อ 2.3 จาก การผลิตข้าวสารปลอดภัยใน
ครัวเรือน เป็น การพัฒนาต่อยอดกิจกรรมไปสู่ธุรกิจชุมชนอื่น ๆ ในหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ และ
กิจกรรมนอกเหนือที่มีคะแนนเพิ่มคือ การพัฒนาต่อยอดกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การดาเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
กาหนดการนาเสนอวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ให้จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 หมู่บ้านละ 2 คน
การดาเนินการมอบเงินขวัญถุง ในเดือนสิงหาคม 2564
มีอาเภอที่ส่งประกวด 5 อาเภอ ไม่ส่งประกวด 3 อาเภอ คือ อาเภอหลังสวน/
อาเภอพะโต๊ะ/อาเภอทุ่งตะโก
มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน)
3.5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ดังนี้
รายการ
รับจัดสรร
ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
งบบริหาร
2,947,746.59
2,641,020.74
89.59
306,725.85
งบยุทธศาสตร์
7,999,985.40
5,714,003.61
71.43 2,285,981.79
กรมการพัฒนาชุมชน
แผนงานฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมฯ

23,549,350.00

9,920,581.26

42.13 13,628,768.74

4,607,500.00

3,075,380.00

66.75

1,532,120.00

1,170,000.00

560,640.00

47.92

609,360.00

(โคก หนอง นา โมเดล)

งบยุทธศาสตร์จังหวัด
ชุมพร
งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
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สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสูงสุด ดังนี้
1) งบบริหารคือ อาเภอท่าแซะ อาเภอพะโต๊ะ และอาเภอปะทิว
2) งบยุทธศาสตร์คือ อาเภอสวี อาเภอเมือง และอาเภอทุ่งตะโก
3) งบเงินกู้คือ อาเภอพะโต๊ะ อาเภอละแม อาเภอทุ่งตะโก
หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน แจ้งซักซ้อมการดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2564 ได้อนุมัติและรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้ขยายเงินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เป็นเดือนธันวาคม
2564 และขอให้อาเภอปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนให้อาเภอกากับ ดูแลการดาเนินงานโครงการให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยต้องผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน 30 กันยายน 2564 เบิกจ่ายเงินกู้
ให้แล้วเสร็จในเดือน 31 ธันวาคม 2564
การเบิกจ่าย ตามไตรมาส 3 ของพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร คือ ร้อยละ 77 แต่ขณะนี้ได้
54.40 ขอให้พัฒนาการอาเภอเร่งรัดการเบิกจ่าย ตามที่กรมการพัฒนาชุมกาหนด และถูกต้องตามระเบียบฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
4.1 การดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
เน้นย้าข้อสั่งการของกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ของงบเงินกู้ คือผู กพันสัญญาให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จในเดือน 31 ธันวาคม 2564 อาเภอที่
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน ให้ทุกอาเภอวางแผนการจัดการเป็นรายแปลง การดาเนินการตามภูมิศาสตร์ถ้า
พื้นที่ไม่พอ หรือกรณีเจ้าของแปลงไม่ ประสงค์ขุดสระใหญ่ หรือขุดคลองไส้ไก่ ให้สามารถปรับตามสภาพพื้นที่ได้
ตามความต้องการของครัวเรือนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด หากอาเภอประสบปัญหาติดขัดใน
ขั้นตอนการดาเนินงานจังหวัดจะประสานสานักงานโยธาธิการและผังเมืองเพื่อสนับสนุนช่าง อาเภอท่าแซะ อาเภอ
ละแมค่อนข้างเร่งรัดเนื่องจากระยะเวลากาจัดเหลือเพียง 6 เดือนที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อทาสัญญาภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2564
กรณีอาเภอท่าแซะ
ประเด็นที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร และการลงพื้นทีต่ รวจสอบแปลงของสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ขณะนี้ได้ออกรายงานเรียบร้อยแล้ว และผ่านไปด้วยดี หัวข้อในการตรวจสอบ ติดตามของสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินไม่พบการทุจริตหรือข้อบกพร่องแต่อย่างใด และได้แจ้งปิดการตรวจสอบแล้ว เน้นย้าในการตรวจ
รับเนื้องานให้ทุกแปลงต้องทาแผนที่สังเกตการณ์ แบบผังบริเวณต้องใช้ไฟล์ออโตแคปช่างเป็นผู้ดาเนินการ การตัด
ค่างานจะต้องมีรายงานการประชุม เมื่อระยะเวลาครบตามสัญญาให้คานวณค่า K งานก่อสร้าง ในการปรับเพิ่ม
หรือลดค่างาน ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดสัญญา และการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง
ประเด็นที่ 2 การตรวจสอบของปปช. ไปติดตาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อาเภอ
ท่าแซะไม่พบกรณีการทุจริตและการร้องเรียน การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลว่าเป็นอย่างไรตามเนื้องาน อาเภอท่าแซะ
ได้รายงานให้ป ปช.รับทราบปัญหา อุป สรรค งบประมาณ ข้อจากัดด้านช่าง ครัว เรือน วงเงินงบประมาณการ
บริหารโครงการ เพื่อปปช.ตรวจสอบยอดการเบิกจ่าย กระบวนการได้มาซึ่งราคากลาง ปัญหากระบวนการด้านช่าง
และผู้รับจ้าง เพื่อดูเนื้องาน ผู้รับจ้างมีจานวนน้อยเนื่องจากไม่ได้กาไรจากการดาเนินงาน เพื่อตรวจสอบความ
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คุ้มค่า ของงบประมาณ และสอบถามกระบวนงานว่ามีการประชาสัมพันธ์ส ร้างการรับรู้ให้ประชาชนก่ อนการ
ดาเนินงานว่ามีการคัดเลือกประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ปปช.ได้แจ้งปิดการตรวจสอบโครงการฯ อาเภอ
ท่าแซะ
ประเด็นที่ 3 แนวทางในการขับเคลื่อนงานในระยะที่ 2 1) การสื่อสารที่ทาให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิด เช่น การยกพื้นที่ ให้เปลี่ยนเป็นยินยอมให้ใช้พื้นที่ในการทากิจกรรม 2) การคัดเลือก
พื้นที่ให้ทุกอาเภอลงพื้นที่ครัวเรือนให้เก็บฐาน เช่น เอกสารสิทธิ์ ใบสมัคร หนังสือยินยอม หนังสือเจ้าของสิทธิ์
เอกสารต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบและลงพื้นที่ดูแปลงตรวจสอบความพร้อม และทัศนคติของครัวเรือนในการเข้าร่วม
โครงการฯ มีแรงงานไหม อายุของเจ้าของแปลง เนื่องจากต้นเป็นครัวเรือนต้นแบบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่
ดูความเหมาะสมจะทาอย่างไร พร้อมจับพิกัดแปลง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 แผนการปฏิบัติงานประจาเดือนกรกฎาคม 2564
1) ประเมินผลโครงการสืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน (หมู่บ้าน
ต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2564) อาเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 8 หมู่บ้าน ดาเนินการระหว่างวันที่
7-9,12 กรกฎาคม 2564
- อาเภอปะทิว และอาเภอท่าแซะ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
- อาเภอเมือง และอาเภอสวี
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- อาเภอพะโต๊ะ และอาเภอหลังสวน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
- อาเภอละแม และอาเภอทุ่งตะโก ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
2) การประกวดหมู่บ้านตามโครงการชุมชนชุมพร อยู่ดีมีสุข เป้าหมาย 8 หมู่บ้าน
ดาเนินการระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2564
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
- ช่วงเช้า บ้านดอนรักษ์ หมู่ที่ 10 ตาบลบางลึก อาเภอเมืองชุมพร
- ช่วงบ่าย บ้านเนินทอง หมู่ที่ 6 ตาบลสลุย อาเภอท่าแซะ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
- ช่วงเช้า บ้านหาดสูง หมู่ที่ 3 ตาบลละแม อาเภอละแม
- ช่วงบ่าย บ้านปากตะโก หมู่ที่ 1 ตาบลปากตะโก อาเภอทุ่งตะโก
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
- ช่วงเช้า บ้านต่อตั้ง หมู่ที่ 1 ตาบลปากทรง อาเภอพะโต๊ะ
- ช่วงบ่าย บ้านแหลมหญ้า หมู่ที่ 3 ตาบลบางน้าจืด อาเภอหลังสวน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
- ช่วงเช้า บ้านทุ่งวัวแล่น หมู่ที่ 8 ตาบลสะพลี อาเภอปะทิว
- ช่วงบ่าย บ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตาบลด่านสวี อาเภอสวี
3) อาเภอที่ได้รับรางวัลการประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ เสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินรางวัล จานวน 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ
20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 10,000 บาท ในวันที่ 20
กรกฎาคม 2564
4) อาเภอที่ได้รับการประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนชุมพร
อยู่ดีมีสุข เสนอโครงการเพื่อเสนอขอใช้จ่ายเงินรางวัล จานวน 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ 80,000 บาท รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ1 42,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 30,000 บาท ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
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(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
4.3 การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการจัดการความรู้
เพื่อให้มีระบบการเชื่อมโยงพื้นที่เพื่อถอดองค์ความรู้ เป็นศูนย์กลางการจัดการ
ความรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอมอบหมายสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการ
ดังนี้
1) ให้ อาเภอคัด เลื อ กพื้น ที่ต้ นแบบในการพัฒ นาเป็น ศูนย์ เรีย นรู้ ตามจานวน
ให้เหมาะสมกับจานวนแปลงทั้งหมดและกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกตาบลซึ่งอย่างน้อยควรมีพื้นที่ต้นแบบที่คัดเลือก
อาเภออย่างน้อยละ 1 แห่ง ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
2) สารวจข้อมูลปราชญ์ชุมชน/ครูพาทาในพื้นที่อาเภอ/จังหวัด จัดทาทะเบียน
ปราชญ์ชุมชน/ครูพาทา ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายฯระดับจังหวัด/
กรมฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและภาคเอกชน ผ่า นกิจกรรมการพัฒนา
และสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ต่อไป
3) จัดทาแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน
พร้อมคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการในระดับอาเภอ เพื่อเป็นแปลงตัวอย่าง (Kick Off) กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในระดับ
อาเภออย่างน้อย 1 แปลง และดาเนินการ(Kick Off) กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในระดับอาเภออย่างน้อย 1 แปลง
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จังหวัดกาหนดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 20
กรกฎาคม 2564
รายการ
ได้รับการจัดสรร
ผลเบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เงินอุดหนุน
2,000,000
1,402,066.oo
70.10
เงินหมุนเวียน
15,000,000 13,953,653.00
93.02
งบประมาณบริหาร
2,263,390
1,349454.36
59.62
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
19,263,390 16,705,173.36
86.72
ผลเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอาเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน
2564 จานวนเงินที่ได้รีบการจัดสรร 1,190,800.00 บาท รวมเบิกจ่าย 752,375.00 คงเหลือ
438,425.00 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
4.5 การส่งเสริมและพัฒนาเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึง
การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศชุมชนแก่บุคลากรทุกระดับ รวมถึง
หน่วยงานภายนอก ทั้งในภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคี และประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงได้ทุกวัน ตลอด 24
ชั่วโมง
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เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ อาเภอมอบหมายสานักงาน
พัฒ นาชุมชนอาเภอ ดาเนิ น การตรวจสอบ ปรั บปรุง แก้ไขเว็ บไซต์ส านักงานพัฒ นาชุมชนอาเภอ ให้ มีข้อมู ล
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
1) ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน และข้อมูลตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
2) บริการของหน่วยงาน หนังสือราชการ ประกาศ เอกสารดาวน์โหลด และคู่มือ
3) ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม
4) เว็บลิงค์หน่วยงาน แบนเนอร์ และภาพสไลด์
5) ลดขนาดรูปภาพ (Resize) ก่อนทาการอัปโหลดขึ้นเว็ปไซต์
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตามคู่มือการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ระดับอาเภอ ตาม QR Code ข้างล่างนี้ นอกจากนี้สามารถศึกษารูปแบบ ข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ทาง
เว็บไซด์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด https://chumphon.cdd.go.th/ (อ้างถึงหนังสือที่ ชพ 0019/09947
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564)
คู่มือเข้าใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 256๔
คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ได้มีมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๔ โดยให้
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เป็นหน่วยดาเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล
และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการฯเรียบร้อยแล้ว จังหวัดชุมพร จานวนครัวเรือนและหมู่บ้าน
เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล (กชช.๒ค) ปี ๒๕๖๔ จานวน ๑๐๒,๒๖๕ ครัวเรือน ๗๑๕ หมู่บ้าน
ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการ ดังนี้
1) ทาแผนปฏิบัติการทุกระดับ
2) ทบทวนและแต่งตั้งคาสั่งคณะทางานบริหารจัดเก็บฯ ทุกระดับ
3) แต่งตั้งอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูล บุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ข้ อ มู ล มี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในการใช้ เ ทคโนโลยี ท างสมารทโฟน หรื อ แทปเล็ ต
มีคุณลักษณะเป็นคนในพื้นที่จะได้รับความร่วมมือ ทางานใกล้ชิดกับคนในพื้นที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 การบันทึกโปรแกรม WWW.cddhealthyfund.com ตามโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
แบบมี งบประมาณและไม่มี ง บประมาณ ขอให้ ส านัก งานพัฒ นาชุม ชนอ าเภอ
ดาเนินการการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อจังหวัดรายงานกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป หากพบ
ปัญหาในการดาเนินงานให้แจ้งจังหวัดเพื่อแก้ไข
มติที่ประชุม รับทราบ
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(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน)
4.8 การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตาม
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”
(เพิ่มเติม)
จากการประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของนั ก พั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบ
(นพต.) ตามโครงการฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และ
การลงพื้นที่ของหน่วยตรวจสอบ ได้ให้คาแนะนาสาหรับการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
จังหวัดชุมพรได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภ ารกิจของนักพัฒ นาพื้นที่ต้นแบบ
(นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
โมเดล” (เพิ่มเติม) ตามหนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0019/09789 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ขอให้
พัฒนาการอาเภอแจ้งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติภารกิจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ตามโครงการฯ รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2564
ประธานเน้ น ย้ าให้ ข้ า ราชการในสั ง กั ด รั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
การ ประช าสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ สมั ค รพนั ก งานราชการเฉพาะกิ จ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย สามารถลงทะเบียนสมัครสอบผ่านทางเว็บ ไซต์สานักงานจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 9 – 16
กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ จานวน 3 ตาแหน่ง ดังนี้
1. ตาแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสานักงานจังหวัดชุมพร จานวน 5 อัตรา
2. ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จานวน 5 อัตรา
3. ตาแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จานวน 5 อัตรา
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การประกวดกองทุนดีเด่น
เน้นย้าหนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0019/0770 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ให้อาเภอส่งกองทุนดีเด่น แยกเป็นกขคจ 1 กองทุน และกองทุนออมทรัพย์ 1 กองทุน ส่งให้จังหวัดภายในวันที่
22 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
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ประธานได้สอบถามที่ประชุม มีข้อราชการที่จะแจ้งที่ประชุมหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีข้อราชการ
ที่จะแจ้ง จึงกล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุม

เวลา 16.00 น.

พิมพ์พิศา แซ่พงั่

ปราณี จินาบุญ

(นางสาวพิมพ์พิศา แซ่พั่ง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางปราณี จินาบุญ )
พัฒนาการอาเภอละแม รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

