ระยงะนกะรปรฯชุม

ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะน พัฒนะกะรอะเภอ นักว ิชะกะร สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดชุมพร
ครัง๊ ที่ 7/2565

วันพฤหั สบดีที่ 4 สิงหะคม 2565 เวละ 08๚30 น๚

ณ โฮมสเตย์บ้ะนไม้ชะยคลอง ต ะบลบะงสน อะเภอปฯทิว จังหวัดชุมพร
ผู้มะปรฯชุม
1. นะงสะวปรฯดับ

๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
ชูดะ

พัฒนะกะรจังหวัดชุมพร

3. นะยธวัช

อนิลบล

ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะนส่งเสร ิมกะรพัฒนะชุมชน

5๚ นะงนพรัตน์

ศิร ิวุฒิ

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

6. นะงสุทธดะ

ศร ึธรธีรฯ

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนปฏิบัติกะร

7. นะงสะววะสนะ

เกตุวะร ึ

พัฒนะกะรอะเภอท่ะแซฯ

8๚ นะงชฎะมะศ

ผิวผ่อง

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

9๚ นะงพิบลรัตน

เง ินเลี่ยม

พัฒนะกะรอะเภอทุ่งตฯโก

11. นะงว ิไลวรรณ

ทองปรฯชุม

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

13๚ นะงสุภะรัตน์

พะสภะกะร

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

2. นะงสะววัฒนะ
4๚ นะยสุภัทร

10๚ นะงจะรุวรรณ
12. นะงวระภรณ์

มหะแก้ว
ขจรมะศบุษป์

ดะรงว ิร ิยกุล
มนูเนตร

ปรฯธะน

ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะนสะรสนเทศกะรพัฒนะชุมชน
พัฒนะกะรอะเภอเมูองชุมพร

รักษะระชกะรแทนพัฒนะกะรอะเภอหลังสวน
แทนพัฒนะกะรอะเภอสว ึ

รักษะระชกะรแทนพัฒนะกะรอะเภอปฯทิว
พัฒนะกะรอะเภอพฯโต์ ฯ

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

14. นะยวรรธนพงศ์

คงนคร

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

16๚ นะงสะวสะว ิตร ึ

คะปรฯไพ

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนปฏิบัติกะร

1. นะงประณี

จินะบุญ

ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะนปรฯสะนแลฯสนับสนุนฯ ไประชกะร

3. นะงสะววจิระ

เดชะรัตน์

ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะนยุทธศะสตร์กะรพัฒนะชุมชน

1. นะงกนกลักษณ์

มีชว่ ง

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

3. นะงบุญเกิด

ศรคระมครัน

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

5 ว่ะที่ ร๚ต๚หญิงรัตนะ

เร ฺอนไทย

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนปฏิบัติกะร

15. นะงอลิษะ

17๚ นะงสะวกว ิตะ
ผู้ไม่มะปรฯชุม
2. นะงสะวว ิภะว ึ

ศร ึนพคุณ
ศรพิชย
ั

ลุยจันทร์

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร
นักจัดกะรงะนทั่วไปชะนะญกะร

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

ผู้เข้ะร่วมปรฯชุม
2. นะงศร ึรัชดะ

4. นะงเคร ฺอวัลย์

พรรณนะ
พวงแก้ว

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร
นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

6. นะยสิทธิพร

ยังพลขันธ์

เจ้ะพนักงะนพัฒนะชุมชนปฏิบัติงะน

8. นะงสะวอรพินท์

หนูพันขะว

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

7. นะงกมลวรรณ

คชโสภณ

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

ไประชกะร
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9. นะยพิศิษฐ์

บินร่อหีม

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

11. นะงชลิดะ

เกู๊อบุญแก้ว

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

10. นะยจีรศักดิ์

กะลพัฒน์

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

12. นะงสุภะพร

บัญดิฐ

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

14. นะยกฤตบุญ

กรฯโหมวงศ์

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนปฏิบัติกะร

16. นะงสะวปัทมะ

ไชยชนฯ

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนปฏิบัติกะร

18 นะงสะวอะร ิยะพร

สีหฯเนิน

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

13. นะงกชพรรณ
15. นะงรัตติ กะล

พุดแก้ว
คูศิร ิวะนิชกร

17. ส๚ต๚ท๚ ปิยพัทธ์

สุขสงวน

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร
เจ้ะพนักงะนพัฒนะชุมชนชะนะญงะน
นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนปฏิบัติกะร

19. นะงสะวจิรนันท์

ชูเกตุ

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

21. นะงสะวพรนลิน

แสงจันทร์

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนปฏิบัติกะร

23. นะงสะวนะฏยะ

นิลดะ

เจ้ะพนักงะนธุรกะรปฏิบัติงะน

25. นะงสะวนพมะศ

นุมัติ

นักจัดกะรงะนทั่วไป

27. นะยอรุณศักดิ์

สกุลผอม

นิติกร

20. นะยปรฯเสร ิฐพงษ์
22๚ นะงสะวสมพิศ

24. นะงสะวพิมพ์พิศะ
26. นะงสะวรัตนะภรณ์

มงคล
บุญกอง
แซ่พั่ง
พระหมณ์ทอง

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนปฏิบัติกะร

เจ้ะพนักงะนกะรเง ินแลฯบัญชีปฏิบัติงะน
เจ้ะพนักงะนธุรกะรปฏิบัติงะน
นักว ิชะกะรเง ินแลฯบัญชี

28. นะยธนภัทร

เกิดโต

นักพัฒนะชุมชน

30 นะยพงศกร

ช่วยชูหนู

นักพัฒนะชุมชน

32. นะงสะวกร ิตยะ

ชนฯสิทธิ์

อสพ๚

34. นะยว ึรยุทธ

ชนฯกิจเจร ิญชัย พนักงะนขับรถ

29. นะงสะวฐิติมน
31. นะงสะวปวัณรัตน์
33. นะงสะวภัทรสุดะ

นะคเพชร
พุ่มพฯเนิน
แป๋นนะบอน

นักพัฒนะชุมชน
นักพัฒนะชุมชน
พนักงะนบันทืกข้อมูล

เรมิ่ ปรฯชุมเวละ 08๚30 น๚
ก่อนเข้ะวะรฯกะรปรฯชุม

- ข อ บ คุ ณ ที มงะ น พั ฒน ะ ชุ มชน ทุ กค น ที่ ช ่ ว ย ปฏิ บั ติ งะ น จ นป ร ฯ สบ ผล ส ะ เร็ จ

หละยกิ จกรรม สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดชุมพรได้ รบ
ั กะรพิจะรณะเป็นตั วแทนรฯดั บเขตตรวจระชกะรที่ 5

เข้ะรับกะรคัดเลูอกหน่วยงะนต้ นแบบกะรขับเคลู่อ นนโยบะยสะคัญของกรมกะรพัฒนะชุมชน ปรฯจะปึ พ.ศ.2565
(CDD Policy Award) ซืง่ จฯมีกะรคัดเลูอกในวันที่ 9 สิงหะคม 2565 เวละ 13.00 น.
รฯเบียบวะรฯที่ ๑

เรอฺ่ งปรฯธะนแจ้งทีป
่ รฯชุมทระบ
จะกกะรปรฯชุมกรมกะรจังหวัดแลฯหัวหน้ะส่วนระชกะรปรฯจะจังหวัดชุมพร
ปรฯจะเดูอนกรกฎะคม 2565
1) ข้ะระชกะรย้ะยมะดะรงต ะแหน่งใหม่ จะนวน 2 ระย
-รองศะสตระจะรย์ ดร.คะรณว ิทย์ ทิพย์มณี
ต ะแหน่ง รักษะกะรแทนรองอธิกะรบดี ว ิทยะเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถะบันเทคโนโลยีพรฯจอมเกล้ะเจ้ะคุณทหะรละดกรฯบัง ว ิทยะเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
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มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ

-ว่ะที่รอ
้ ยตร ึหญิงชุติกะญจน์ เจร ิญสุข
ต ะแหน่งผู้อะนวยกะรโรงเร ึยนระชปรฯชะนุเคระฯห์ 20
2) ข้ะระชกะรย้ะยไปดะรงต ะแหน่งที่อู่น จะนวน 1 ระย
นะงอมรรัตน์ กะวชู ต ะแหน่งเกษตรแลฯสหกรณ์จงั หวัดชุมพร
ย้ะยไปดะรงต ะแหน่งเกษตรแลฯสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง

3) นโยบะยแลฯข้อสั่งกะรของผู้ว่ะระชกะรจังหวัดชุมพร
1) งบปรฯมะณ เนู่อ งจะกใกล้จ ฯสิ๊นปึงบปรฯมะณ กะรเบิ กจ่ะยงบปรฯมะณสิ๊นสุ ด
วั น ที่ 30 กั น ยะยน 2565 งบปรฯมะณต้ อ งแล้ ว เสร็จ ในวั น ที่ 15 สิ ง หะคม 2565 ซื่ง จฯมี ง บปรฯมะณ
บะงโครงกะรที่เบิกจ่ะยยังไม่เสร็จสิ๊น ขอให้อะเภอเร่งดะเนินกะร ติ ดตะม แลฯเบิ กจ่ะยตะมเวละที่ กะหนด ขณฯนี๊
ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจั ง หวั ด เร่ง ด ะ เนิ น กะรเกี่ ย วกั บ โครงกะรที่ ท่ ะ นผู้ ว่ ะ ระชกะรจั ง หวั ด อนุ มั ติ เ พิ่ ม เติ ม
คูอ กิจกรรมชุมพร สุข สงบร่มเย็น สะหรับ 3 หมู่บ้ะนที่ได้รบ
ั ระงวัล แลฯกิจกรรมสูบสะนพรฯระชปณิ ธะนกองทุน
แม่ของแผ่นดินที่ต้องดะเนินกะร
งบปรฯมะณปึ พ.ศ. 2566 จังหวัดได้ เสนอขอแลฯได้ รบ
ั งบปรฯมะณ ซื่งด ะเนินกะร
โดยสะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัด จะนวน 2 กิ จกรรม ดั งนี๊ 1) กิ จกรรมชุมชน ชุมพร อยู่ ดี มีสุข งบปรฯมะณ
914,800 บะท แลฯ 2) กิจกรรมสูบสะนพรฯระชปณิ ธะนกองทุนแม่ของแผ่นดิ น สร้ะงชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภั ย
จะกภัยยะเสพติ ด งบปรฯมะณ 705,000 บะท ขอให้สะนักงะนพัฒนะชุมชนอ ะเภอเตร ึยมคั ดเลูอ กพู๊นที่แลฯวะง
แผนกะรดะเนินงะน
2) กะรบร ิหะรงะนบุคคล ในภะรกิจที่ต้องด ะเนินกะร หร ฺอภะรกิ จที่ท่ะนผู้ว่ะระชกะร
จัง หวั ด มอบหมะย ซื่ง ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจั ง หวั ด ได้ มี ค ะ สั่ ง แต่ ง ตั๊ งผู้ ร ก
ั ษะระชกะรแทน หะกติ ดภะรกิ จ
ให้มอบหมะยผู้รก
ั ษะระชกะรแทน กรณีที่หัวหน้ะส่วนไม่อะจปฏิบัติหน้ะที่ได้
3) กรรมกะรหมู่บ้ะน ขอให้ ทุกส่ว นระชกะรสนับ สนุนกะรปฏิ บั ติงะนของกรรมกะร
หมู่บ้ะน รวมทั๊งผู้ใหญ่บ้ะนแลฯกะนัน
4) ยะเสพติ ด ขอให้เป็นนโยบะยของหน่วยงะน จฯไม่เข้ะไปเกี่ ยวกั บเรอฺ่ งยะเสพติ ด
สโลแกนในกะรรณรงค์ “เป็ น ภั ย ร้ะ ยท ะ ละยชะติ ”ภะรกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งะนพั ฒ นะชุ ม ชนคู อ กองทุ น แม่
ของแผ่นดิน
5) กิ จกรรมวั น ส ะ คั ญ ต่ ะง ๆ กิ จกรรมวั น เฉลิ ม พรฯเกี ยรติ เนู่ อ งในวั น เฉลิ ม
พรฯชนมพรรษะขอให้พัฒนะกะรอะเภอแจ้งบุคละกรในสังกัดเข้ะร่วมงะนกิจกรรมอย่ะงพร้อมเพร ึยงกัน
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
3) กะรขับเคลู่อนกะรดะเนินงะนขจัดควะมยะกจนแลฯพัฒนะคนทุกช่วงวัยอย่ะงยั่งยูน
ตะมหลักปรัชญะ ของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชุมพร
รัฐ บะลได้ เ ล็ ง เห็ น ควะมส ะ คั ญ กะรแก้ ไ ขปั ญ หะควะมยะกจนแลฯลดควะมเลู่ อ มล ะ

โดยจัดตั๊ งศู นย์ ขจัดควะมยะกจน แลฯพัฒนะคนทุกช่วงวัยอย่ ะงยั่ งยู นตะมหลักปรัชญะของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
หร ฺอศจพ๚เป็น กลไกในกะรขั บเคลู่อ น โดยก ะ หนดแนวทะง ในกะรนะ ข้อ มู ลครัวเร ฺอนยะกจนในรฯบบ TPMAP

ปึ 2565 ให้เป็นไปตะมเป๋ะหมะยกะรพัฒนะ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยูน” จะกแนวทะงกะรขับเคลู่อนที่ศจพ๚กะหนด
ที ม พี่ เ ลี๊ ย งแลฯที ม ปฏิ บั ติ ก ะรลงพู๊ น ที่ เ ป็ น ระยครัว เร ฺอน เพู่ อ ร่ว มกั บ ครัว เร ฺอนในกะรว เิ คระฯห์ สภะพปั ญ หะ

แลฯก ะหนดแนวทะงแก้ ไขปั ญ หะ โดยปฏิ บัติ ก ะร 4ท ทัศ นคติ ทั ก ษฯ ทรัพ ยะกร ทะงออก ซื่ง จัง หวั ดชุ ม พร
ได้ มีกะรว ิเคระฯห์ สภะพปัญหะแลฯแนวทะงแก้ ไข ศจพ.จ ศจพ.อ ทีมปฏิ บัติกะรฯ ทีมพี่เลี๊ยง ได้ ลงพู๊นที่สะรวจ

ครัวเร ฺอนเพู่อตรวจสอบข้อมูลบุ คคล/ครัวเร ฺอน เพิ่มเติ มข้อ มูลครัวเร ฺอนตกหล่น แลฯได้ ทะกะรบั นทืกในรฯบบ

Logbook แล้ว นั๊น พบว่ ะมี กลุ่ มครัว เร ฺอนเป๋ะ หมะยจะกรฯบบ TPMAP จะนวน 3,122 ครัว เร ฺอน จะนวน
11,178 คน จะแนกเป็น

- ครัวเร ฺอนเดิมในรฯบบ TPMAP ปึ 2565 จะนวน 3,109 ครัวเร ฺอน
- ครัวเร ฺอนใหม่/ครัวเร ฺอนตกหล่น (Exclusion Error) จะนวน 39 ครัวเร ฺอน
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- ครัวเร ฺอนที่มีสมะชิกเพียงคนเดียวแลฯเสียชีว ิต จะนวน 4 ครัวเร ฺอน

- ครัวเร ฺอนย้ะยออกนอกพู๊นที่/ไม่พบสมะชิกในครัวเร ฺอน จะนวน 22 ครัวเร ฺอน พบว่ะ

มีเป๋ะหมะยที่ต้องเร่งดะเนินกะรให้กะรช่วยเหลูอ ดังนี๊

1) มิติด้ะนสุขภะพ ตกเกณฑ์ จะนวน 843 ครัวเร ฺอน

ส่วนใหญ่ปรฯสบปัญหะ ไม่ได้ออกกะลังกะย กะรใช้ยะรักษะที่ไม่เหมะฯสม แลฯกะรกินอะหะรไม่ถูกสุขลักษณฯ
โดยมีกิจกรรมที่ได้เข้ะไปช่วยเหลูอดังนี๊

- กะรให้คะปร ุกษะแลฯแนฯนะกะรดูแลเด็กให้มีกะรพัฒนะกะรตะมวัยที่เหมะฯสม
- เยี่ ยมครัว เร ฺอนให้ ค วะมรู ใ้ นเร อฺ่ งของกะรใช้ย ะเพู่ อ บ ะ บั ด บรรเทะอะกะรเจ็บ ป่ ว ย

เบู๊องต้ นอย่ะงถูกต้ องแลฯ กะรออกกะลังกะยเพู่อสุขภะพอย่ะงถูกว ิธี กะรกินอะหะรอย่ะงถูกสุขลักษณฯปลอดภั ย
แลฯได้มะตรฐะน

- มอบถุงยังชีพ/เครอฺ่ งอุปโภคบร ิโภค

มีหน่ วยงะนเจ้ะภะพที่เ ข้ะ ไปให้ ค วะมช่วยเหลู อ (คู อ ศจพ๚อ๚ ส ะนั กงะนสะธะรณสุ ข
จังหวัด สะนักงะนพัฒนะสังคมแลฯควะมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดชุมพร รพ๚สต๚/อสม๚ แลฯทีมพี่เลี๊ยง)
ได้ลงไปพบครัวเร ฺอนแลฯดะเนินกะรช่วยเหลูอแล้ว 843 ครัวเร ฺอน

2) มิ ติ ด้ ะ นควะมเป็ น อยู่ ตกเกณฑ์ จะนวน 851 ครัวเร ฺอน ส่วนใหญ่ปรฯสบปัญหะ

กะรจัดบ้ะนไม่ถูกสุขลักษณฯ ไม่มีควะมมั่นคงด้ะนที่อยู่อะศัย โดยมีกิจกรรมที่ได้เข้ะไปช่วยเหลูอดังนี๊
- ตรวจสอบข้อมูลสิทธิกะรถูอครองที่ดิน
- สนับสนุนวัสดุซอ
่ มแซมบ้ะน

- ติ ด ตะมตรวจเยี่ ยมบ้ ะนเร ฺอนให้ ค ะแนฯน ะ ส่ง เสร ิมแลฯปรฯเมิ น ครัว เร ฺอนมี ก ะรจัด
บ้ะนเร ฺอนให้เป็นรฯเบียบเร ึยบร้อย น่ะอยู่ น่ะมอง

- โครงกะรปรับ สภะพแวดล้ อ มแลฯอ ะ นวยควะมสฯดวกของผู้ สู ง อะยุ ใ ห้ เ หมะฯสม

แลฯปลอดภัย

- โครงกะรสนับสนุนกะรปรับสภะพแวดล้อมที่อยู่อะศัยสะหรับคนพิกะร
- บ้ะนพอเพียง (พอช๚)

- บ้ะนสบะยเพู่อยะยตะ (กคช๚)

- CSR สนับสนุนซ่อม/สร้ะง ที่อยู่ อะศัยผู้ด้อยโอกะส
- มอบถุงยังชีพ/เครอฺ่ งอุปโภคบร ิโภค

มีหน่วยงะนเจ้ะภะพที่เข้ะไปให้ควะมช่วยเหลูอ คูอ(ศจพ๚อ๚ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น

สะนั กงะนสะธะรณสุข จัง หวัด ส ะนั กงะนพั ฒนะสัง คมแลฯควะมมั่ นคงของมนุษ ย์ จัง หวั ดชุ มพร สถะบั นพั ฒนะ
องค์ ก รชุม ชนจังหวั ดชุ ม พร ปรฯปะภูมิ ภ ะคจังหวัด ชุ มพร)ได้ ลงไปพบครัวเร ฺอนแลฯด ะ เนิน กะรช่ว ยเหลู อแล้ ว
851 ครัวเร ฺอน

3) มิติด้ะนกะรศื กษะ ตกเกณฑ์ จะนวน 677 ครัวเร ฺอน

ส่วนใหญ่ปรฯสบปัญหะ เด็ กอะยุ 6-14 ปึ ไม่ได้ รบ
ั กะรศื กษะภะคบั งคั บ คนอะยุ ชว่ ง 15 – 59 ปึ อ่ ะนหนังสูอไม่ออก โดยมี
กิจกรรมที่ได้เข้ะไปช่วยเหลูอดังนี๊

- ติ ดตะม เยี่ยมบ้ะนให้คะแนฯนะด้ะนกะรศืกษะ
- ส่งเสร ิมกะรศืกษะนอกรฯบบ/สอนถืงบ้ะน
- สงเคระฯห์ผู้พิกะรดะวน์ซน
ิ โดรม

- สอนหลักสูตรอ่ะนเขียนอย่ะงง่ะย

- มอบทุนอุปกะรฯเด็กกองทุนพัฒนะเด็กชนบท

มีห น่ ว ยงะนเจ้ะ ภะพที่ เ ข้ ะ ไปให้ ค วะมช่ว ยเหลู อ คู อ (ศจพ๚อ๚ สะ นั ก งะนศื ก ษะธิก ะร
จังหวัดชุมพร องค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่ น สะนักงะนส่งเสร ิมกะรศื กษะนอกรฯบบแลฯกะรศื กษะตะมอั ธยะศั ย
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ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะสั ง คมแลฯควะมมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ชุ ม พร ส ะ นั ก งะนพั ฒ นะชุ ม ชนจั ง หวั ด ) ได้ ล งไป
พบครัวเร ฺอนแลฯดะเนินกะรช่วยเหลูอแล้ว 677 ครัวเร ฺอน

4) มิติด้ะนระยได้ ตกเกณฑ์ จะนวน 1๛274 ครัวเร ฺอน ส่วนใหญ่ปรฯสบปัญหะ คนอะยุ

60ปึขื๊น ไปไม่ มีอะชีพ แลฯระยได้ แลฯคนช่วงอะยุ 15 – 59 ปึไ ม่มีอ ะชีพแลฯระยได้ โดยมี กิจกรรมที่ได้ เข้ะไป
ช่วยเหลูอดังนี๊

- โครงกะรติ ดตะม เยี่ยมบ้ะนให้คะแนฯนะด้ะนระยได้
- ส่งเสร ิมกะรปลูกผักสวนครัว

- โครงกะรฝุก อะชีพ ปรฯชะชนพัฒ นะคนทุ ก ช่ว งวั ยตะมหลั ก ปรัช ญะของเศรษฐกิ จ

พอเพียง ปรฯจะปึ2565 “ศูนย์ศืกษะแลฯพัฒนะชุมชนนครศร ึธรรมระช”
- อบรมสร้ะงควะมรูส
้ ัมมะชีพชุมชน

- สนับสนุนแหล่ง เง ินทุนในกะรปรฯกอบอะชีพ “กทบ/กลุ่มออมทรัพย์ เพู่อ กะรผลิต /

กข๚คจ/กองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึ”
ด้ะนกะรเกษตร

-

ลงพู๊ น ที่ ส ะ รวจสภะพควะมเป็ น อยู่ สภะพพู๊ น ที่ ปั ญ หะ แลฯควะมต้ องกะร

- ให้ควะมรูค
้ ะแนฯนะด้ะนกะรเกษตร

- มอบถุงยังชีพ/เครอฺ่ งอุปโภคบร ิโภค
มีหน่วยงะนเจ้ะภะพที่เข้ะไปให้ ควะมช่วยเหลูอ คู อ (ศจพ๚อ๚ ส ะนักงะนพั ฒนะชุมชน

จังหวัด สะนักงะนเกษตรจังหวั ด สะนั กงะนปรฯมงจังหวัด สะนักงะนปศุ สัตว์จังหวั ด สะนักงะนพัฒนะสังคม
แลฯควะมมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จัง หวั ด ชุ ม พร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส ะ นั ก งะนเหล่ ะ กะชะดจัง หวั ด ชุ ม พร
แลฯทีมพี่เลี๊ยง) ได้ลงไปพบครัวเร ฺอนแลฯดะเนินกะรช่วยเหลูอแล้ว 1๛278 ครัวเร ฺอน

5) มิติด้ะนเข้ะถื งบร ิกะรภะครัฐ ตกเกณฑ์ จะนวน 18 ครัวเร ฺอน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอะยุ

ผู้พิกะรที่ได้รบ
ั สวัสดิกะรจะกภะครัฐ แต่ ไม่เพียงพอต่ อกะรดะรงชีพ โดยมีกิจกรรมที่ได้เข้ะไปช่วยเหลูอดังนี๊
- ติ ดตะมตรวจเยี่ยมบ้ะนเร ฺอนให้คะแนฯนะ
- ส่งเสร ิมกะรปลูกผักสวนครัว

- สนับสนุนทุนปรฯกอบอะชีพ ผู้สูงอะยุ
- สนับสนุนทุนปรฯกอบอะชีพ ผู้พิกะร

- ปรฯสะนหน่วยงะนที่เกี่ยวข้องเข้ะดูแลแลฯกะรดูแลจะกชุมชน

มีหน่วยงะนเจ้ะภะพที่เข้ะไปให้ควะมช่วยเหลูอ คูอ(ศจพ๚อ๚ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น

สะนักงะนพัฒนะสังคมแลฯควะมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดชุมพร สะนักงะนเกษตรจังหวัด สะนักงะนปรฯมงจังหวัด
สะนักงะนส่งเสร ิมกะรศืกษะนอกรฯบบแลฯกะรศืกษะตะมอัธยะศัย สะนักงะนต ะรวจ แลฯทีมพี่เลี๊ยง) ได้ ลงไปพบ
ครัวเร ฺอนแลฯดะเนินกะรช่วยเหลูอแล้ว 18 ครัวเร ฺอน

6) ปัญหะอู่ นๆ 136 ครัวเร ฺอน โดยมีกิจกรรมที่ได้เข้ะไปช่วยเหลูอดังนี๊
- โครงกะรติ ดตะม เยี่ยมบ้ะนให้คะแนฯนะด้ะนต่ ะงๆ

- กะรให้ควะมรูค
้ ะแนฯนะเรอฺ่ งสุขภะพ โทษของยะเสพติ ด
- กะรให้ควะมรูค
้ ะแนฯนะเรอฺ่ งภัยพิบัติทะงธรรมชะติ
- สร้ะงสุขชุมชน ลด ลฯ เลิก อบะยมุข

มีหน่วยงะนเจ้ะภะพที่เข้ะไปให้ควะมช่วยเหลูอ คูอ (ศจพ๚อ๚/ทีมพี่เลี๊ยง องค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น ส ะนั ก งะนสะธะรณสุ ข จัง หวั ด สะ นั ก งะนป๋ อ งกั นแลฯบรรเทะสะธะรณภั ย จัง หวัด ) ได้ ล งไปพบ
ครัวเร ฺอนแลฯดะเนินกะรช่วยเหลูอแล้ว 136 ครัวเร ฺอน ดะเนินกะรให้ควะมช่วยหลูอแล้ว 3๛122 ครัวเร ฺอน
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จะกกะรด ะเนินงะนที่ผ่ะนมะ ครัวเร ฺอนได้ รบ
ั ควะมช่วยเหลูอ แลฯบั นทืกใน Logbook

3๛122 ครัวเร ฺอน หร ฺอ 100% แต่ ยังมีครัวเร ฺอนที่ต้องดูแลอย่ะงใกล้ชด
ิ ต้ องให้ควะมช่วยเหลูอ อย่ ะงต่ อเนู่องอี ก
171 ครัวเร ฺอน ซืง่ ศจพ๚จ๚ได้แต่ งตั๊ งพี่เลี๊ยง (ข้ะระชกะรอะสะ จะนวน 79 คน) ให้กะกับ ติ ดตะม อย่ะงต่ อเนู่อง

กะรขจัดควะมยะกจนมีควะมจะเป็นที่ต้องดะเนินกะรอย่ ะงต่ อ เนู่อ ง ด้ วยกะรมีส่วนร่วม

ทุกภะคส่วน โดยเฉพะฯอย่ะงยิ่ง บทบะทของทีมพี่เลี๊ยงที่จฯเข้ะไปดูแลครัวเร ฺอนอย่ะงใกล้ชด
ิ แลฯกะรแก้ไขปัญหะ
ควะมยะกจนแบบพุ่งเป๋ะจฯช่วยให้ปรฯชะชนมีคุณภะพชีว ิตที่ดีขื๊น แลฯอยู่ในสังคมอย่ะงมีควะมสุขได้ต่อไป

ท่ะ นผู้ ว่ะ ระชกะรจัง หวั ดชุ มพรขอขอบคุ ณ ทุก หน่ วยงะนที่ส่ งระยชู่อ จัดตั๊ ง ข้ะ ระชกะร

อะสะ รวม 79 ท่ ะ น ในกะรดู แ ลแลฯผู้ ที่ ต กเกณฑ์ ทั๊ ง หมด ช่ว ยจั ด ตั๊ ง กลุ่ ม ไลน์ แจ้ง เชิญ ข้ ะ ระชกะรอะสะ
79 ท่ะน เข้ะในกลุ่มไลน์
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
รฯเบียบวะรฯที่ ๒

เรอฺ่ งรับรองระยงะนกะรปรฯชุม ครัง๊ ที่ 6/2565 เมู่อวันที่ 7 เดูอนกรกฎะคม 2565
กลุ่ มงะนปรฯสะนแลฯสนับสนุ นกะรบร ิหะรงะนพัฒนะชุมชน อั พโหลดระยงะนกะรปรฯชุ ม
ครัง๊ ที่ 6/2565 เมู่อวันที่ 7 กรกฎะคม 2565 จะนวน 6 วะรฯ รวม 61 หน้ะ เข้ะรฯบบไลน์กลุ่มสะรบรรณ พช๚ แลฯ
เว็บไซต์ สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดชุมพร เมู่อวันที่ 26 กรกฎะคม 2565
จืงเร ึยนมะเพู่อให้ที่ปรฯชุม ได้โปรดพิจะรณะรับรองระยงะนกะรปรฯชุม
มติ ที่ปรฯชุม รับรองระยงะนกะรปรฯชุม ครัง๊ ที่ 6/2565 เมู่อวันที่ 7 กรกฎะคม 2565
รฯเบียบวะรฯที่ ๓

เรอฺ่ งสูบเนู่องจะกกะรปรฯชุมครัง๊ ที่แล้ว
(กลุ่มงะนสะรสนเทศกะรพัฒนะชุมชน)

3.1 กะรจัดเก็บข้อมูลควะมจะเป็นพู๊นฐะน ปึ 2565
ขณฯนี๊อะเภอดะเนินกะรจัดเก็บข้อมูลควะมจะเป็นพู๊นฐะน ปึ 2565 เสร็จ สิ๊นแล้ว

ซื่ ง จั ง หวั ด ชุ ม พรมี ย อดกะรจั ด เก็ บ เกิ น เป๋ ะ ขณฯนี๊ อ ยู่ ร ฯหว่ ะ งกะรตรวจสอบ รับ รองข้ อ มู ล รฯดั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่ น เน้นยะแต่ ลฯพู๊นที่ขอให้ เปร ึยบเทียบข้อ มูลจปฐ. ปึ 2564 แลฯปึ 2565

เพู่อข้อมูล นี๊

จฯเชูอ
่ มโยงกับฐะนข้อมูลกะรขับเคลู่อนกะรดะเนินงะนขจัดควะมยะกจนแลฯพัฒนะคนทุกช่วงวัยอย่ ะงยั่ งยู นตะม

หลั ก ปรัช ญะ ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แลฯเมู่ อ รับ รองข้ อ มู ล รฯดั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เสร็จ สิ๊ น
ก็ จฯด ะเนินกะรรฯดั บอ ะเภอ แลฯอ ะเภอส่งข้อ มูลให้ จังหวัด ภะยในวันี่ 18 สิงหะคม 2565 ซื่งจังหวัดก ะหนด

ปรฯชุ มชนคณฯท ะงะนบร ิหะรกะรจัดเก็ บข้ อมู ล ควะมจะเป็ นขั๊ นพู๊ นฐะน (จปฐ.) จังหวั ดชุ มพร วั นที่ 18 สิ งหะคม 2565
เวละ 13.30 น. ณ ห้องปรฯชุมเกะฯทองหละง ชัน
๊ 3 ศะละกละงจังหวัดชุมพร
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ

3.2 กะรขับเคลูอ
่ นกะรดะเนินงะนกะรขจัดควะมยะกจนแลฯพัฒนะคนทุกช่วงวัย
อย่ะงยั่งยูนตะมหลักปรัชญะของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ ผ่ ะ นมะ ซื่ ง รฯบบ TPMAP

เน้นยะ หนังสูอสั่งกะรเพิ่มเติ ม ให้ดะเนินกะรสรุปควะมก้ ะวหน้ะในกะรด ะเนินงะน
เป็ น เคร อฺ่ งมู อ ในกะรด ะ เนิ นงะน โดยจฯสะมะรถใช้ป รฯโยชน์ จ ะกเคร อฺ่ งมู อ

แนวทะงกะรด ะเนินงะนคู อ กะรเติ มเต็ มข้อ มูลในรฯบบให้ ครอบคลุมทุกปรฯเด็ นทุกมิติ ช่วยแก้ ปัญหะในรฯดั บ

บุ ค คลครัว เร ฺอน เพู่ อ น ะ ไปสู่ ค วะมยั่ ง ยู น กะรปรฯเมิ น ผลข้ อ มู ล กะรเติ ม เต็ มเป๋ ะ หมะยในกะรด ะ เนิ น กะรคู อ
แก้ ปั ญ หะเพู่ อ ควะมอยู่ ร อด พอเพี ย ง แลฯยั่ ง ยู น จะกกะรระยงะนกรมฯ ได้ ร บ
ั กะรปรฯเมิ น ผลว่ ะ กิ จ กรรมที่
ดะเนินกะรยังไม่ยั่งยูน มีข้อจะกัดเนู่องจะกรฯยฯเวละ แลฯไม่มีงบปรฯมะณ

มติ คณฯรัฐมนตร ึ เมู่อวันที่ 21 มิถุนะยน 2565 ได้เพิ่มภะรกิจคูอกะรแก้ไขปัญหะ

หนี๊สินครัวเร ฺอน หน่วยงะนหลักคูอกรมกะรปกครอง โดยให้องค์กะรกรมกะรปกครอง คู อ กรรมกะรหมู่บ้ะน ผู้นะ
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ผู้ใหญ่บ้ะน ทั๊งนี๊พัฒนะชุมชนดะเนินงะนในกะรสร้ะงบทบะทกะรรับรู ้ แลฯแก้ไขปัญหะ (ไม่รวมถืงหนี๊อยู่ในรฯหว่ะ ง
กะรฟ๋องร้อง) เป็นหนี๊ที่ถูกต้ องตะมกฎหมะย แลฯผ่ะนศู นย์ ดะรงธรรมแนวทะงกะรเติ มเต็ มข้อ มูลในรฯบบ Log
book ยังต้ องดะเนินกะรต่ อไป

ครัว เร ฺอนจั ง หวั ด ชุ ม พร 3,122

ครัว เร ฺอน ครัว เร ฺอนที่ ต้ อ งได้ ร บ
ั กะรช่ว ยเหลู อ

อย่ะงต่ อเนู่อง 171 ครัวเร ฺอน ขอควะมร่วมมูอทุกท่ะนเติ มเติ มข้อมูลในรฯบบ Log book ครัวเร ฺอนเประฯบะงที่มี
ข้อมูลซะกั บสะนักงะนพัฒนะสังคมแลฯควะมมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด 157 ครัวเร ฺอน ขอให้ อะเภอด ะเนินกะร
ตรวจสอบข้อมูลว่ะ ได้ รบ
ั เบี๊ ย ยั งชีพ หร ฺอเบี๊ ยผู้สู งอะยุ หร ฺอไม่ เพระฯส่วนใหญ่ครัวเร ฺอนเประฯบะงเป็ นผู้สูงอะยุ

ข้อมูลในรฯบบเป็นผู้ที่ไม่ได้รบ
ั สวัสดิ กะรจะกรัฐ ขอให้ อะเภอตรวจสอบข้อ มูลให้ สมบู รณ์ แลฯสรุปควะมก้ ะวหน้ะ

กะรดะเนินกะรแลฯแผนกะรให้ชว่ ยเหลูอครัวเร ฺอนเประฯบะง จังหวัดก ะหนดปรฯชุมคจพ.จ. ในวันที่ 9 สิงหะคม
2565 เวละ 14.30 น. ณ ห้องปรฯชุมเกะฯทองหละง ชัน
๊ 3 ศะละกละงจังหวัดชุมพร

กรมฯ เน้นยะ MPI แลฯกะรรับสวัสดิกะรของรัฐเป็นตั วชีว๊ ัดเพิ่มเติ ม ครัวเร ฺอนตกหล่น

จังหวัดชุมพร MPI จะนวน 3,109 ระย เสียชีว ิต 2 ระย คงเหลูอ 3,107 ระย ขณฯนี๊บันทืกครบร้อยลฯ 100 แลฯ
กะรบันทืกครัวเร ฺอนใหม่ 15 ครัวเร ฺอน

นโยบะยของผู้ว่ะ ระชกะรจังหวัด คู อ เระจฯด ะเนิน กะรช่วยเหลูอ ครัวเร ฺอนยะกจนให้ มี

ควะมเป็นอยู่ที่ยังยูนได้อย่ะงไร ให้อะเภอสรุปข้อมูลให้ที่ปรฯชุม แลฯยกกรณีตัวอย่ ะง แลฯภะพที่ข้ะระชกะรอะสะ
ลงไปกะรช่วยเหลูอครัวเร ฺอนยะกจน
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
3.3 กะรดะเนินงะนโครงกะรแก้ไขปัญหะควะมยะกจน (กข๚คจ๚)
หั วหน้ะวัฒนะ

ขอ ขอ บคุ ณทุ กอ ะเภอ ที่ ไ ด้ บั นทื กข้ อมู ล cddhealthyfund จ นเสร็ จ สิ๊ น

จะกกะรตรวจสอบพบว่ะข้อมูลยั งไม่มีควะมครบถ้ วน สมบู รณ์ เช่น ไม่มีเลขบั ญชี ในกะรยกรฯดั บกองทุนขอให้

อ ะเภอด ะเนิ นกะรตะมแนวทะงกองทุน เกู๊ อ หนุน ควะมสะ เร็จ จฯต้ อ งเลูอ กจะกเป๋ะ หมะยตะมหลั กธรรมะภิ บะล

1 กองทุน ละดับที่ต้องพิจะรณะเป็นอันดับแรกคูอกองทุนที่ยกรฯดับจะก 1 เป็น 3 กรณีไม่มีให้อะเภอเลูอกรฯดั บ
2 เป็น 3 ขอให้อะเภอส่งระยงะนกะรแก้ไขปัญหะหนี๊โครงกะรแก้ไขปัญหะควะมยะกจน (กข๚คจ๚) แลฯกะรระยงะน
ภะวฯหนี๊สิน ภะยในวันที่ 10 สิงหะคม 2565

โครงกะรแก้ ไ ขปั ญ หะควะมยะกจน (กข๚คจ๚) เป็ น เร อฺ่ งส ะ คั ญ ที่ อ ะ เภอต้ อง

ด ะ เนิ น กะร ติ ดตะมอย่ ะ งใกล้ ช ิด กะรด ะ เนิ น กะรให้ บั นทื ก กะรด ะเนิ น กะร ติ ดตะม แลฯข้ อ เสนอแนฯ
เป็นละยลักษณ์อักษร แลฯลงนะมรับทระบ หะกพบว่ะกองทุนใดปรฯสบปัญหะไม่สะมะรถด ะเนินกะรแก้ ไขได้ ให้
ปรฯสะนจังหวัดดะเนินกะรวะงแผน ให้ควะมช่วยเหลูอ
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ

3๚4 กะรขับเคลู่อน Big Data กรมกะรพัฒนะชุมชน แลฯแพลตฟอร์มบร ิกะรดิจท
ิ ัล
1) กะรขับเคลู่อน Big Data กรมกะรพัฒนะชุมชน แลฯแพลตฟอร์มบร ิกะรดิจท
ิ ัล

1๚1) ระยงะนควะมคูบหน้ะกะรบันทืก/ตรวจสอบ ฐะนข้อมูล CDD Big Data

กะรบันทืกข้อมูลในรฯบบศูนย์ข้อมูลกละง ๑๒ ฐะน (ปรฯกอบด้วย ๑๚ ผู้นะ

ชุ ม ช น ๒ ) อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น แ ล ฯ เ ค ร ฺ อ ข่ ะ ย

3 ) ๚ ป ร ฯ เ มิ น ค ว ะ ม ส ะ ม ะ ร ถ ผู้ น ะ อ ช ๚

๔) กะรจัดทะแผนชุมชน ๕) หมู่บ้ะนเศรษฐกิจพอเพียง ๖) ครัวเร ฺอนสัมมะชีพ ๗) กะรพัฒนะเศรษฐกิ จฐะนระก ๘)
กลุ่มออมทรัพย์เพู่อกะรผลิต ๙) โครงกะรแก้ไขปัญหะควะมยะกจน(กข๚คจ) ๑๐) ศู นย์ จัดกะรกองทุนชุมชน ๑๑)
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑๒) ยอดจะหน่ะย OTOP แลฯกะรบั นทืก/ปรับปรุงข้อ มูลตะมควะมต้ อ งกะรเฉพะฯกิ จ
(กะหนดระยงะนควะมคูบหน้ะในรฯบบทุกวันที่ 15 ของเดูอน)
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1๚2) กะรระยงะนจะนวนผู้ใช้บร ิกะรแพลตฟอร์ม “Click ชุมชน” (ตะมตั วชีว๊ ัด

ภะรกิจสะคัญของกรมกะร พัฒนะชุมชน ตั วที่ 8) จังหวัดระยงะนในรฯบบทุกวันที่ 15 ของเดู อ น อ ะเภอระยงะน
ทุกสัปดะห์ผ่ะน App Sheet ที่กลุ่มงะนสะรสนเทศฯกะหนด

กลุ่มงะนสะรสนเทศฯ ได้ระยงะนจะนวนผู้ใช้งะนแพลตฟอร์มบร ิกะรดิจท
ิ ัล
“Click ชุมชน” ณ วันที่ 2 สิงหะคม 2565 จะนวน 7๛114 ครัง๊
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ

3๚5) กะรดะเนินกิจกรรมเฉลิมพรฯเกียรติ สมเด็จพรฯนะงเจ้ะสิร ิกิติ์ พรฯบรมระชินีนะถ

พรฯบรมระชชนนีพันปึหลวง เนู่องในโอกะสมหะมงคลเฉลิมพรฯชนมพรรษะ 90 พรรษะ

1) กะรระยงะนบรจะคโลหิ
ิ
ตตะมโครงกะร 90 พรรษะ 90 ล้ะนซีซ ี ถวะยระชสดุดี

สมเด็จพรฯบรมระชชนนีพันปึหลวง” (ในภะพรวมรฯดับจังหวัด 1,703๛250 ซีซ ี 3,803 ระย) เฉพะฯที่ พช๚
ดะเนินกะร 128๛810 ซีซ ี 362 ระย ระยลฯเอียด ดังนี๊
อะเภอ

วันที่ดะเนินกะร

จะนวนผู้บร ิจะคโลหิต

จะนวนโลหิตจะนวน

พฯโต์ ฯ

10 มิ๚ย๚65

30

11๛850

ปฯทิว

17 มิ๚ย๚65

49

22๛050

หลังสวน

22 มิ๚ย๚65

119

43๛560

เมูองชุมพร

24 มิ๚ย๚65

46

18๛400

ลฯแม

19 ก๚ค๚65

71

17๛650

ทุ่งตฯโก

19 ก๚ค๚65

47

15๛300

(คน)

โลหิต (ซีซ)ี
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2) ดะเนินกะรตะมแนวทะงกะรด ะเนินงะนโครงกะร “90 พรรษะ 999 สมทบทุนศรัทธะ
ทุ น ปั ญ ญ ะ กอง ทุ น แม่ ของแผ่ นดิ น ทุ นตั๊ งต้ นแห่ งค วะมดี ง ะม” ซื่ ง เป็ น กะรหะ ทุ น เพิ่ มให้ กอ งทุ น แ ม่
ของแผ่นดินแต่ ลฯกองทุนไม่น้อยกว่ะกองทุนลฯ 999 บะท ในรฯหว่ะงเดูอนพฤษภะคม - สิงหะคม 2565 จังหวัด

ชุมพร เป๋ะ หมะย 283 หมู่ บ้ะ น (ระยงะนให้ จัง หวัด ทระบภะยใน 25 สิง หะคม 2565) เป็ นไฟล์เอกสะร ทั๊ง นี๊
ระยงะนควะมคู บหน้ะให้ จังหวัดทระบหลังจะกด ะเนินกะร อ ะเภอที่ระยงะนแล้ว ได้ แก่ อ ะเภอทุ่ง ตฯโก อ ะเภอ
พฯโต์ ฯ อะเภอเมูองชุมพร อะเภอปฯทิว

มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
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3๚6 กะรระยงะนตัวชีว๊ ัดงบปรฯมะณโครงกะรส่งเสร ิมแลฯพัฒนะหมู่บ้ะนกองทุนแม่ของ

แผ่นดิ น ปึงบปรฯมะณ 2565

ระยงะนให้จงั หวัดภะยใน 19 สิงหะคม 2565 อะเภอที่ระยงะนแล้ว คูอ อะเภอ
ท่ะแซฯ อะเภอพฯโต์ ฯ อะเภอทุ่งตฯโก อะเภอเมูองชุมพร
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
รฯเบี ยบวะรฯที่ 4

เรอฺ่ งเสนอเพู่อให้ ที่ปรฯชุมทระบ
(กลุ่มงะนยุ ทธศะสตร์กะรพัฒนะชุมชน)

4๚1 สรุปผลกะรดะเนินงะนโครงกะรพัฒนะหมู่บ้ะนสุข สงบ ร่มเย็น ปรฯจะปึ พ๚ศ๚2565
1) จังหวัดชุมพรอนุมัติดะเนินกะรโครงกะรพัฒนะหมู่บ้ะนสุข สงบ ร่มเย็ นต้ นแบบ

ปรฯจะ ปึ พ๚ศ๚ 2565 โครงกะรภะยใต้ งบปรฯมะณตะมแผนปฏิ บัติร ะชกะรจังหวั ดชุมพร ปรฯจะปึงบปรฯมะณ

พ๚ศ๚2565 (ค่ ะ ใช้จ่ะยในกะรบร ิหะรงะนจังหวั ดแบบบู ร ณะกะร) โดยมีคะ สั่งแต่ งตั๊ งคณฯกรรมกะรด ะเนิ นงะน
โครงกะรพัฒนะหมู่บ้ะนสุข สงบ ร่มเย็นต้ นแบบ ปรฯจะปึ พ๚ศ๚ 2565 แลฯด ะเนินกะรพิจะรณะคั ดเลูอกหมู่บ้ะน

สุข สงบ ร่มเย็ นต้ นแบบดี เ ด่ นรฯดั บ จังหวัด ตะมหลัก เกณฑ์ที่กะ หนด รฯหว่ะงวัน ที่ 19-22 กรกฎะคม 2565
ในพู๊นที่หมู่บ้ะนเป๋ะหมะย 8 อะเภอ อะเภอลฯ 1 หมู่บ้ะน รวม 8 หมู่บ้ะน สรุปผลกะรพิจะรณะคัดเลูอกหมู่บ้ะนสุข
สงบ ร่มเย็นต้ นแบบดีเด่นรฯดับจังหวัด โดยได้จด
ั ทะเป็นปรฯกะศจังหวัดชุมพร ดังนี๊

ระงวัลชนฯเลิศ รับโล่ระงวัล พร้อมเง ินสนับสนุนกิจกรรม จะนวน 50๛000 บะท
ได้แก่ บ้ะนพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ต ะบลสฯพลี อะเภอปฯทิว

รองชนฯเลิศอันดับ 1 รับโล่ระงวัล พร้อมเง ินสนับสนุนกิจกรรม จะนวน 30๛000 บะท
ได้แก่ บ้ะนดอนรักษ์ หมู่ที่ 10 ต ะบลบะงลืก อะเภอเมูองชุมพร

รองชนฯเลิศอันดับ 2 รับโล่ระงวัล พร้อมเง ินสนับสนุนกิจกรรม จะนวน 20๛000 บะท

ได้แก่ บ้ะนหะดยะย หมู่ที่ 4 ต ะบลหะดยะย อะเภอหลังสวน

2) อะเภอที่ได้รบ
ั เง ินระงวัล จัดทะโครงกะรเพู่อ ขอรับงบปรฯมะณสนับสนุนกะร

ต่ อยอดกิจกรรมพัฒนะหมู่บ้ะน ส่งให้จงั หวัดภะยในวันที่ 5 สิงหะคม 2565 แลฯดะเนินกะรให้แล้วเสร็จ ภะยใน
31 สิงหะคม 2565

3) จังหวัดจัดทะสู่อว ิดีทัศน์นะเสนอผลกะรดะเนินงะนของหมู่บ้ะนสุข สงบ ร่มเย็น

ต้ นแบบดีเด่นรฯดับจังหวัดแลฯหมู่บ้ะนสุข สงบ ร่มเย็นต้ นแบบรฯดับอะเภอทั๊ง 8 หมู่บ้ะน
อะเภอ

4) จังหวัดจัดทะปรฯกะศนียบัตร มอบแก่ หมู่บ้ะนสุข สงบ ร่มเย็ นต้ นแบบรฯดั บ

จะนวน 5 อะเภอ ได้แก่

4๚1) บ้ะนปะกเลข หมู่ที่ 9 ต ะบลพฯโต์ ฯ อะเภอพฯโต์ฯ
4๚2) บ้ะนท่ะ หมู่ที่ 2 ต ะบลตฯโก อะเภอ๚ทุ่งตฯโก

4๚3) บ้ะนในเละฯ หมู่ที่ 17 ต ะบลท่ะแซฯ อะเภอท่ะแซฯ
4๚4) บ้ะนหนองฉ้ง หมู่ที่ 8 ต ะบลทุ่งหลวง อะเภอลฯแม
4๚5) บ้ะนถะใน หมู่ที่ 9 ต ะบลด่ะนสว ึ อะเภอสว ึ

5) กะรจัด พิ ธีมอบระงวัล จฯด ะ เนิ น กะรร่วมกั บกะรมอบระงวัล กิ จ กรรมดี เ ด่ น
ของจังหวัด

มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ

4๚2 สรุปข้อมูลกะรด ะเนินงะนตะมแผนกะรด ะเนินงะนแลฯแผนกะรใช้จ่ะยงบปรฯมะณ

กรมกะรพัฒนะชุมชน ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚2565 ไตรมะส 3-4

1) กะรจัดสรรงบปรฯมะณแลฯกะรอนุมัติงบปรฯมะณ ไตรมะส 3-4

12

13

2) กะรบันทืกข้อมูลกะรดะเนินงะนในรฯบบ BPM

ให้อะเภอตรวจสอบแลฯบันทืกข้อมูลให้แล้วเสร็จภะยใน 15 สิงหะคม 2565

มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
(กลุ่ ม งะนส่ ง เสร ิมกะรพั ฒ นะชุ ม ชน)
4๚3 รฯดับควะมสะเร็จกะรพัฒนะพู๊นที่ต้นแบบกะรพัฒนะคุณภะพชีว ิตตะมหลักทฤษฎี

ใหม่ปรฯยุกต์ สู่ “โคก หนอง นะ โมเดล”

16

17

มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ

4.4 กะรดะเนินโครงกะร 130 ปึ กรฯทรวงมหะดไทย:ควะมสุขสร้ะงได้๚๚๚ด้วยใจอะสะ

ตะมหนังสูอ ที่ ชพ 0019/10409 ลงวันที่ 11 กรกฎะคม 2565 จังหวัดให้

อ ะเภอด ะเนิน กะร จัดกิ จ กรรมตะมแนวทะงกะรด ะเนินงะนโครงกะร/กิ จ กรรมของกรมกะรพัฒ นะชุม ชน แลฯ
บั น ทื ก ผลโครงกะร 130 ปึ กรฯทรวงมหะดไทย : ควะมสุ ข สร้ะ งได้ ๚ ๚๚๚ด้ ว ยใจอะสะผ่ ะ น Google Form
เป็นปรฯจะทุกเดูอน

ขอให้อะเภอคัดเลูอกเป๋ะหมะยศูนย์เร ึยนรู ้ โคก หนอง นะ พัฒนะชุมชน ตะมโครงกะร 130 ปึ

กรฯทรวงมหะดไทย ตะมจะนวนเป๋ะหมะยรฯดับ B เป็นศูนย์ โคก หนอง นะ ดังนี๊
อะเภอท่ะแซฯ จะนวน 6 ศูนย์ ปรฯกอบด้วย

1) แปลงนะงสะวภัทร ึ ทิพย์กรรณ์ พู๊นที่ 1 ไร่ ต ะบลหงส์เจรญ
ิ
2) แปลงนะยชัยวัฒน์ กร้ะวกฤช พู๊นที่ 1 ไร่ ต ะบลท่ะแซฯ
3) นะยปรฯดิษฐ์ ชัว่ เซ่งอิ๊ว

พู๊นที่ 3 ไร่ ต ะบลท่ะแซฯ

5) นะยสุชพ
ี แก้วมณี

พู๊นที่ 3 ไร่ ต ะบลหงส์เจร ิญ

4) นะยรัชร ินทร์ เพชรพิรุณ

พู๊นที่ 1 ไร่ ต ะบลรับร่อ

6) นะยชัยนิตย์ พรรณะวรร

พู๊นที่ 1 ไร่ ต ะบลท่ะแซฯ

อะเภอทุ่งตฯโก จะนวน 1 ศูนย์ ปรฯกอบด้วย

1) นะยว ิชิต กัลป์ยะณวัตร

พู๊นที่ 3ไร่ ต ะบลช่องไม้แก้ว

1) นะยว ินัย ยอดอุดม

พู๊นที่ 3 ไร่ ต ะบลปะกทรง

อะเภอพฯโต์ ฯ จะนวน 1 ศูนย์ ปรฯกอบด้วย
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อะเภอลฯแม จะนวน 1 ศูนย์ ปรฯกอบด้วย

1) นะงอะรมณ์ ธรรมชูโชติ

พู๊นที่ 3 ไร่ ต ะบลทุ่งหลวง

1) นะยมนัส หนูอิ่ม

พู๊นที่ 3 ไร่ ต ะบลว ิสัยใต้

อะเภอสว ึ จะนวน 1 ศูนย์ ปรฯกอบด้วย

ขอให้อะเภอระยงะนข้อมูลศูนย์จต
ิ อะสะพัฒนะชุมชน ข้อ มูล ตั๊ งแต่ เดู อ นพฤษภะคม – ธันวะคม

2565 เดู อนลฯ 1 ครัง๊ ทั๊งหมดจะนวน 4 ครัง๊ บั นทืกข้อ มูลทุกต ะบล ต ะบลลฯ 4 ครัง๊ แลฯระยงะนข้อมูลศู นย์
เร ึยนรู ้ โคก หนอง นะ ระยงะนทุกวันที่ 10 ของเดูอน
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ

4๚5 สรุปข้อมูลยอดจะหน่ะยผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (ตั วชีว๊ ัดกรมฯ/จังหวัดชุมพร)

รอบที่ 2 ณ วันที่ 1 สิงหะคม 2565 ( 3 เดูอน รฯหว่ะงเดูอนเมษะยน – มิถุนะยน 2565) ดังนี๊
ผลการจาหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึงต
่ าบล หนึงผ
่ ลิตภณ
ั ฑ์ปีงบประมาณพ.ศ. 2565
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2565 (เดือนเมษายน - กนั ยายน 2565)
ข้อมูล ณวนั ที1่ 0 กรกฎาคม 2565

ที่

อาเภอ

ฐานข้อมูล

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ยอดจาหน่ายสินค้า

ยอดจาหน่ายสินค้า OTOP

จากผลการบนั ทึกในระบบบนั ทึกข้อมูล

OTOPปี 2564 (เม.ย. - ก.ย.2564)

(คะแนน 5)

กรมการพฒ
ั นาชุมชน

ออฟไลน์
1 เมืองชุมพร

185,977,300

ออนไลน์

รวม

2,386,000 188,363,300

ออฟไลน์
197,135,938

ออนไลน์(15%)

รวม

ออฟไลน์

2,743,900

199,879,838

91,976,500
31,678,700

ออนไลน์
673,900

รวมรายได้
92,650,400

(- 72%)

2 ท่าแซะ

55,772,200

750,500

56,522,700

59,118,532

863,075

59,981,607

1,512,600

33,191,300 (+ 102%)

3 ปะทิว

67,942,350

117,150

68,059,500

72,018,891

134,722

72,153,613

32,876,400

1,762,750

34,639,150 ( + 1,405%)

163,850,600

477,400

164,328,000

173,681,636

549,010

174,230,646

88,434,700

219,700

88,654,400 ( -54%)

5 ละแม

45,030,540

312,000

45,342,540

47,732,372

358,800

48,091,172

22,731,000

485,000

23,216,000 ( +55%)

6 พะโต๊ะ

2,647,820

52,800

2,700,620

2,806,689

60,720

2,867,409

2,157,534

459,475

323,879,540

266,300

324,145,840

343,312,312

306,245

343,618,557

137,675,485

183,000

137,858,485 ( -31%)

96,640,300

129,050

96,769,350

102,438,718

148,408

102,587,126

48,746,500

96,000

48,842,500 ( -26%)

941,740,650

4,491,200

946,231,850

998,245,088

5,164,880 1,003,409,968

979,410,276

5,075,056

984,485,332 ( +20%)

4 หลังสวน

7 สวี
8 ทุงตะโ
่ ก
รวม

มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ

2,617,009 ( +770%)
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(กลุ่มงะนปรฯสะนแลฯสนับสนุนกะรบร ิหะรงะนพัฒนะชุมชน)
4๚6 ระยงะนผลกะรใช้จะ่ ยเง ินงบปรฯมะณ ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2565
ณ วันที่ 1 สิงหะคม 2565 ดังนี๊
ระยกะร
งบบร ิหะร
งบกละง

รับจัดสรร

ผลกะรใช้จะ่ ย

ร้อยลฯ

คงเหลูอ

4๛002,524.87

3,112,103.25

77๚75

890,421๚62

655,560.00

38,400.00

5.86

617,160.00

8๛754๛499๚57

7,716,304.57

88.14

1,038๛194๚00

2๛196๛350.00

1,908๛575.00

86๚90

287,775๚00

15,608,934.44

12,775,382.82

81.85

2,833,551.62

กะรขับเคลูอ
่ นกะร
ดะเนินงะนขจัด
ควะมยะกจนฯ
งบยุทธศะสตร์

กรมกะรพัฒนะ
ชุมชน
งบยุทธศะสตร์
จังหวัดชุมพร
รวมบร ิหะรแลฯ
กิจกรรม
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กะรเบิ ก จ่ะ ยงบกละงกะรขั บ เคลู่ อ นกะรด ะ เนิ นงะนขจัด ควะมยะกจนฯ อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ น้ อ ยมะก ขอให้ อ ะ เภอตรวจสอบงบปรฯมะณด ะ เนิ นงะน ค่ ะ น ะ มั น
ค่ะซ่อมแซมค่ะใช้จะ่ ยในกะรเดินทะงไประชกะร หะกระยกะรใดไม่สะมะรถเบิกจ่ะย ปรฯสงค์จฯโอนคูนกรมฯ แจ้งจังหวัดภะยในวันที่ 10 สิงหะคม 2565 แลฯจังหวัดจฯทะหนังสูอแจ้งกรมฯ
ในวันที่ 11 สิงหะคม 2565 กรมฯ แลฯจฯตั ดงบปรฯมะณในวันที่ 15 สิงหะคม 2565 ขอให้อะเภอเร่งติ ดตะมดะเนินกะรแลฯเบิกจ่ะยงบปรฯมะณให้แล้วเสร็จภะยในเวละที่กะหนด
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ

4๚7 ปรฯกะศคณฯกรรมกะรบร ิหะรกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึ เรอฺ่ ง มะตรกะรยกเลิก
สัญญะคะปรฯกันเง ินกู้ ระยบุคคล แลฯกะรปลดหนี๊ของระยบุคคลของกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึ

จังหวัดได้มีหนังสูอแจ้งอะเภอเมู่อวันที่ 1 สิงหะคม 2565 ขอให้อะเภอศืกษะ

ทะควะมเข้ะใจกับลูกหนี๊เกี่ยวปรฯกะศฉบับนี๊
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มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ

50
รฯเบี ยบวะรฯที่ 5

เรอฺ่ งเสนอเพู่อให้ ที่ปรฯชุม พิจะรณะ
(กลุ่มงะนส่งเสร ิมกะรพัฒนะชุมชน)

5.1 กะรดะเนินงะนโครงกะรพัฒนะพู๊นที่ต้นแบบกะรพัฒนะคุณภะพชีว ิตตะมหลัก
ทฤษฎีใหม่ ปรฯยุกต์ สู่ “โคก หนอง นะ โมเดล” กิจกรรมที่ 7 สร้ะงรฯบบโปรแกรมแลฯรฯบบฐะนข้อมูล พัฒนะ
รฯบบ Digital รองรับ Local Economy

ตะมที่ ก รมฯ ร่ว มกั บ gisda

ด ะเนิ น กะรปรฯชุ ม ชี๊แ จงกะรใช้ง ะนรฯบบภู มิ

สะรสนเทศ เพู่อวัดผลสัมฤทธิค
ั ผิดชอบ
์ ุณภะพชีว ิตในบร ิบท โคก หนอง นะ โมเดล (งบเง ินกู้) แก่ เจ้ะหน้ะที่ผู้รบ

รฯดับจังหวัด / อะเภอ เพู่อวัดผลสัมฤทธิข์ องงะน รฯยฯเวละ 5 ปึ กรมฯ ก ะหนดให้ ดะเนินกะรจัดเก็ บข้อมูลเชิง
ลืก ในฐะนข้อ มู ล ขนะดใหญ่ ข องชุ มชน ( Community Big Data) ทะง www.cddknn.com โดยให้
เจ้ะของแปลง เข้ะบันทืกข้อมูลแปลงเป๋ะหมะยที่เข้ะร่วมโครงกะรเข้ะรฯบบ แลฯอะเภอ/จังหวัด ตรวจสอบให้ แล้ว

เสร็จ ภะยใ นวั น ที่ 31 สิ ง หะคม 2565 (โ ดยเจ้ ะ ของ แปลงเป๋ ะ หมะยสมั ค ร เข้ ะ เป็ น สมะชิ ก (มี mail)
ที่ www.cddknn.com แลฯเข้ะไปกรอกข้อมูลเชิงลืกของแปลง (เป๋ะหมะย 100%) จะนวน 110 แปลง
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
(กลุ่มงะนสะรสนเทศกะรพัฒนะชุมชน)

5๚2 กะรพิ จ ะรณะคั ด เลู อ กกองทุ น เกู๊ อ หนุ น ควะมส ะ เร็จ ตะมหลั ก ธรรมะภิ บ ะล
ปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚ 2565 ผ่ะนรฯบบออนไลน์ webex

1) กะรพิ จ ะรณะคั ด เลู อ กกองทุ น เกู๊ อ หนุ น ควะมส ะ เร็จ ตะมหลั ก ธรรมะภิ บ ะล

ผ่ะนรฯบบออนไลน์ webex วัน ที่ 5 สิ งหะคม 2565 เวละ 13๚00 น๚ ณ ห้ อ งปรฯชุม สะนั กงะนพัฒนะชุ มชน
จังหวัดชุมพร แลฯสะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอ โดยกะหนดดะเนินกะรให้กลุ่มเป๋ะหมะยนะเสนอ 10 นะที แลฯ
คณฯทะงะนคัดเลูอกกองทุนชุมชนดีเด่นจังหวัดชุมพร ซักถะม 5 นะที
2) เงอฺ่ นไข

2.1) กลุ่มออมทรัพย์เพู่อกะรผลิต กลุ่มที่มีงบปรฯมะณ ปึ2565 ปรฯเมินแล้ว

ได้รฯดับ 3 ใน ปึงบปรฯมะณ พ๚ศ๚2565 มี จะนวน 3 กลุ่ม อ๚ปฯทิว อ๚พฯโต์ ฯ อ๚หลังสวน

2.2) โครงกะรแก้ ไขปัญหะควะมยะกจน กองทุนที่มีงบปรฯมะณ พ.ศ. 2565

ปรฯเมิน แล้ วได้ รฯดั บ 3 ใน ปึ งบปรฯมะณ พ๚ศ๚2565 มี จะ นวน 3 กองทุน คู อ อ๚ลฯแม อ๚เ มู อ ง อ๚ทุ่ง ตฯโก
อะเภอที่ขอยกเลิกไม่รว่ มปรฯกวดคูอ อ๚ท่ะแซฯ แลฯอ๚สว ึ
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มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
5๚3 ขอให้จด
ั ส่งเล่มแบบปรฯเมินผลกะรจัดรฯดับกะรพัฒนะศู นย์จด
ั กะรกองทุนชุมชน
ทุกศูนย์ฯ

กะรดะเนินงะนศูนย์จด
ั กะรแบบไม่ใช้งบปรฯมะณ หนังสูอจังหวัด

ที่ ชพ0019/07546 ลงวันที่ 24 พฤษภะคม 2565) ยกเว้นศูนย์ฯ ม่วงแถว อ๚ปฯทิว (ส่งแล้ว) แลฯศูนย์บ้ะนในหยะน (เป็นศูนย์ฯ
จัดตั๊ งใหม่) ขะดส่งทุกอะเภอยกเว้นอะเภอปฯทิว (ส่งแล้ว) แลฯอ๚พฯโต์ ฯ เฉพะฯศูนย์ฯบ้ะนในหยะน
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
5๚4 กะรบันทืกข้อมูลปรฯชะชนเข้ะถืงแหล่งทุน
ให้ดะเนินกะรใน cddhealthyfund 2 ส่วนกิ จกรรม mobile clinic สะหรับ

บะงอะเภอที่ยังไม่เร ึยบร้อย ขอให้ตรวจสอบแลฯเพิ่มเติ มข้อ มูล สะหรับบะงอ ะเภอเข้ะรหั สหมู่บ้ะนไม่ได้ จังหวัด

ได้ ปรฯสะนกรมฯ ให้ แล้ ว อ ะเภอที่ ด ะเนิ นกะรไม่ ได้ ขอให้ ส่ งข้ อมู ลให้ จังหวั ด จังหวั ดจฯส่ งข้ อมูลโดยก ะหนดแถบสีเหลู อง
หมะยถืงข้อมูลไม่สมบรูณ์ให้อะเภอ เพู่อขอให้อะเภอดะเนินกะรในส่วนที่สมบรูณ์ให้เร ึยบร้อยด้วย
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
5๚5 กิจกรรม 1 พัฒนะกร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพู่อกะรผลิต

หะกอะเภอต้ องกะรให้จงั หวัดเป็นว ิทยะกรขอให้แจ้งจังหวัดด้วย โดยอะเภอ

จัดเตร ึยมกลุ่มเป๋ะหมะยเพู่อปรฯชุมจัดตั๊ ง

ขณฯนี๊ยังขะดอะเภอหลังสวน 1 กลุ่ม คูอ นะยกฤตบุญ กรฯโหมวงศ์ ยังไม่ได้จด
ั ตั๊ ง

กลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดให้ขอ
้ เสนอหะกต้องกะรจังหวัดเป็นว ิทยะกรดะเนินกะร ขอให้อะเภอหลังสวนกะหนด
วัน เวละ แลฯปรฯสะนกลุ่มเป๋ะหมะย เพู่อจัดปรฯชุม
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
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รฯเบียบวะรฯที่ 6

เรอฺ่ งอู่น ๆ

6๚1 แนวทะงกะรคัดเลูอกแลฯแต่ งตั๊ งอะสะพัฒนะชุมชน (อช.) แลฯผู้นะอะสะพัฒนะ

ชุมชน (ผู้นะ อช.) ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ.ศ. 2566-2569

ตะมที่ก รฯทรวงมหะดไทย โดยกรมกะรพั ฒนะชุ มชน ได้ ด ะเนิน โครงกะรพัฒ นะผู้น ะ

อะสะพัฒนะชุมชน ตะมมติ คณฯรัฐมนตร ึ เมู่อ วันที่ 28 มกระคม 2512 โดยกะรส่งเสร ิมให้ ปรฯชะชนที่มีจิตใจ
เสียสลฯ เข้ะมะเป็นอะสะพัฒนะชุ มชน(อช.) แลฯผู้ นะอะสะพัฒนะชุ มชน(ผู้น ะอช.) ท ะหน้ะที่เ ป็นแกนน ะในกะร
ปรฯสะนกะรทะงะนรฯหว่ะงผู้นะ องค์กรชุมชน แลฯภะคีกะรพัฒนะ เพู่อ ขับเคลู่อ นกิ จกรรมโครงกะรพัฒนะชุมชน

ในด้ะนต่ ะง ๆ โดยดะเนินกะรตะมรฯเบี ยบกรฯทรวงมหะดไทย ว่ะด้ วยกะรอะสะพัฒนะชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ ไข

เพิ่มเติ ม(ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2552 แลฯ(ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2555 ทั๊งนี๊อ ะสะพัฒนะชุมชน(อช.) แลฯผู้นะอะสะพัฒนะ

ชุมชน(ผู้นะ อช.) ชุด ปัจจุ บัน จฯครบวะรฯกะรปฏิ บัติงะนตะมบทบะทหน้ะที่ ในวั นศุ กร์ที่ 30 กั นยะยน 2565
เพู่อให้กะรปฏิบัติงะนของอะสะพัฒนะชุมชนแลฯผู้นะอะสะพัฒนะชุมชน (ผู้นะ อช.) มีควะมต่ อ เนู่อ งแลฯเป็นไป

ตะมรฯเบี ยบกรฯทรวงมหะดไทยฯ จืงขอให้ ดะเนินกะรคั ดเลู อ กอะสะพัฒ นะชุมชน (อช.) แลฯผู้น ะอะสะพัฒนะ
ชุม ชน(ผู้ นะ อช.) ปรฯจะ ปึ งบปรฯมะณ พ.ศ. 2566-2569

โดยกะรคั ด เลู อ กผู้ นะ อะสะพั ฒนะชุม ชน(อช.)

ให้ดะเนินกะรโดยเจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชน ที่รบ
ั ผิดชอบต ะบลปรฯสะนกั บองค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่ น แลฯก ะนัน

ผู้ใหญ่บ้ะน จัดเวทีปรฯชะคมอะสะพัฒนะชุมชน(อช.) ของหมู่บ้ะ นในต ะบล เพู่อ คั ดเลูอ กกั นเอง เป็นผู้นะอะสะ
พัฒนะชุมชน(ผู้นะอช.) ต ะบลลฯ 2 คน เป็นชะยหนืง่ คน แลฯหญิงหนืง่ คน แลฯให้นะยกองค์กะรบร ิหะรส่วนต ะบล

หร ฺอนะยกเทศมนตร ึต ะบล ส่งระยชูอ
่ ผู้นะ อช. ที่ได้รบ
ั กะรคัดเลูอก ให้นะยอะเภอเสนอผู้ว่ะระชกะรจังหวัดแต่ งตั๊ ง
ตะมรฯเบียบกรฯทรวงมหะดไทยฯ ต่ อไป ภะยในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยะยน 2565
ปรฯเด็นเน้นยะ

(รฯเบียบฯ ข้อ 10) ดังนี๊

คุ ณ สมบั ติ ข องอะสะพั ฒ นะชุ ม ชน(อช.) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ลฯไม่ มี ลั ก ษณฯต้ อ งห้ ะ ม
1) มีสัญชะติ ไทย

2) มีอะยุไม่ตะกว่ะ 20 ปึ
3) มีภูมิละเนะหร ฺอถิ่นที่อยู่เป็นปรฯจะในหมู่บ้ะนนั๊นมะแล้วไม่ตะกว่ะ 6 เดูอน
4) เป็นผู้เลู่อมใสในรฯบบปรฯชะธิปไตยตะมรัฐธรรมนูญด้วยควะมบร ิสุทธิใ์ จ

5) มีพู๊ นควะมรูไ้ ม่ ตะ กว่ ะ ปรฯโยตปรฯถมศื กษะตอนต้ น หร ฺอที่ก รฯทรวงศื ก ษะธิก ะร
เทียบไม่ตะกว่ะปรฯโยตปรฯถมศืกษะตอนต้ น
6) ไม่เป็นภิกษุ สะมเณร นักพรต นักบวช

7) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ะยภะพทุ พ ลภะพ ไม่ ส ะมะรถปฏิ บั ติ ห น้ ะ ที่ ไ ด้ ไร้ค วะมสะมะรถ หร ฺอ
จิตฟั่นเฟฺอน ไม่สมปรฯกอบ หร ฺอเป็นโรคตะมที่ก.พ.

8) ไม่เป็นข้ะระชกะรปรฯจะ พนักงะนองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่ น พนักงะนรัฐว ิสะหกิ จ

กะนัน ผู้ใหญ่บ้ะน แพทย์ปรฯจะต ะบล สะรวัตรกะนัน หร ฺอผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้ะน
9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

10) ไม่เป็นผู้ต้องโทษจะคุ ก โดยค ะพิพะกษะถื งที่สุดให้ จะคุ ก เว้นแต่ เป็นโทษสะหรับ
ควะมผิดที่ได้กรฯทะโดยปรฯมะท หร ฺอลหุโทษ

11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ อ อก ปลดออก หร ฺอไล่อ อก เพระฯกรฯทะควะมผิดว ินัย

ตะมกฎหมะยว่ะด้วย รฯเบียบข้ะระชกะรพลเร ฺอน หร ฺอตะมกฎหมะยรัฐว ิสะหกิจ

หมะยเหตุ ส่งแบบระยงะนข้อมูล อช. แลฯผู้นะอช. ภะยในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยะยน 2565
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6.2 กะรสรรหะผู้มีคุณสมบัติเหมะฯสมรับระงวัลประชญ์ชะวบ้ะน – ต้ นแบบสัมมะชีพ
ด้ ว ยมู ล นิ ธิสั มมะชีพ ได้ จัด ให้ มี ร ะงวั ล “ประชญ์ ช ะวบ้ ะน – ต้ น แบบสั ม มะชีพ ”
เพู่อ ยกย่ อ งผลงะนของผู้ที่พัฒนะ บุ กเบิ ก ร ิเรมิ่ มุ่ง มั่นสร้ะงสรรค์ งะนสู่ ควะมสะเร็จ ด้ วยหลั กสัมมะชีพ ด้ วยกะร
น ะ เอะทั ก ษฯ ปรฯสบกะรณ์ แ ลฯควะมรู ้ (รวมทั๊ ง เทคโนโลยี ) ไปสร้ะ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ บร ก
ิ ะร แลฯกรฯบวนกะร
ที่ก่อให้เกิดคุ ณค่ ะ แลฯหร ฺอมูลค่ ะ ในอะชีพแลฯกิ จกรรมที่ยั่งยู น สร้ะงคุ ณภะพชีว ิตที่ดีในบร ิบทของชุมชนเมูอง
หร ฺอชนบท โดยผลงะนดั ง กล่ ะ วเป็ นที่ ป รฯจัก ษ์ ใ นกะรยอมรับ ทั๊ ง ในรฯดั บ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น หร ฺอรฯดั บ ปรฯเทศ
จืงขอให้สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอ ดะเนินกะรปรฯชะสัมพันธ์กะรรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ พร้อมส่งข้อมูลผลงะน
เพู่อเข้ะร่วมสรรหะ ผู้ มีคุณสมบั ติเหมะฯสมรับระงวัลประชญ์ชะวบ้ ะน – ต้ นแบบสัมมะชีพ ให้ สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวั ด
ภะยในวันพุธที่ 17 สิงหะคม 2565
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
6.3 ตั วชีว๊ ัดที่ 4 รฯดับควะมสะเร็จของกะรสนับสนุนกะรสร้ะงสัมมะชีพชุมชน
รฯดั บ 1 ร้อ ยลฯ 75 ปรฯชะชนเป๋ะหมะยที่ได้ รบ
ั กะรส่งเสร ิมอะชีพ นะควะมรูไ้ ป
ปรฯกอบอะชีพ ตะมแนวทะงสัมมะชีพชุมชน แลฯมีระยได้เพิ่มขื๊น
รฯดั บ 2 ร้อ ยลฯ 85 ปรฯชะชนเป๋ะหมะยที่ได้ รบ
ั กะรส่งเสร ิมอะชีพ นะควะมรูไ้ ป
ปรฯกอบอะชีพ ตะมแนวทะงสัมมะชีพชุมชน แลฯมีระยได้เพิม
่ ขื๊น
รฯดั บ 3 ร้อ ยลฯ 100 ของกลุ่มอะชีพที่ได้ รบ
ั กะรจัดสรรงบปรฯมะณได้ รบ
ั กะร
จดทฯเบียนกลุ่มอะชีพแลฯมีแผนกะรพัฒนะกลุ่มอะชีพ
รฯดับ 4 ร้อยลฯ 100 ของกลุ่มอะชีพที่ได้รบ
ั กะรจดทฯเบียนกลุ่มอะชีพ แลฯได้รบ
ั
กะรสนับสนุนเง ินทุนปรฯกอบอะชีพ
รฯดั บ 5 ร้อ ยลฯ 100 ของกะรระยงะนผลกะรเบิ กจ่ะยงบปรฯมะณที่ ได้ รบ
ั กะร
จัดสรรงบปรฯมะณ ไตรมะส 3-4
หมะยเหตุ
1) บันทืกระยได้ของครัวเร ฺอนเป๋ะหมะย จะนวน 20 ครัวเร ฺอน ของหมู่บ้ะน
เป๋ะหมะย จะนวน 32 หมู่บ้ะน ในศูนย์ข้อมูลกละง (รวม 640 ครัวเร ฺอน มีระยได้เพิม
่ ขื๊น)
2) ส่งเอกสะรกะรจดทฯเบียนกลุ่มอะชีพสัมมะชีพ ปรฯจะปึงบปรฯมะณ
พ.ศ. 2565 (รวม 3 กลุ่ม)
3) บันทืกผลกะรดะเนินงะนใน BPM ของหมู่บ้ะนเป๋ะหมะย ไตรมะส 4 จะนวน
22 หมู่บ้ะน แลฯกลุ่มอะชีพสัมมะชีพ จะนวน 2 กลุ่ม ให้ครบถ้วน
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ปรฯธะนได้สอบถะมที่ปรฯชุม มีข้อระชกะรที่จฯแจ้งที่ปรฯชุมหร ฺอไม่ ที่ปรฯชุมไม่มี
ข้อระชกะรที่จฯแจ้ง จืงกล่ะวปิดกะรปรฯชุม
เลิกปรฯชุม เวละ 11.00 น๚

พิมพ์พิศะ แซ่พั่ง

ประณี จินะบุญ

(นะงสะวพิมพ์พิศะ แซ่พั่ง)

(นะงประณี จินะบุญ)

เจ้ะพนักงะนธุรกะรปฏิบัติงะน

ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะนปรฯสะนแลฯสนับสนุนกะรบร ิหะรงะนพัฒนะชุมชน

ผู้จดระยงะนกะรปรฯชุม

ผู้ตรวจระยงะนกะรปรฯชุม

