ระยงะนกะรปรฯชุมปรฯจะเดือน

พัฒนะกะรอะเภอ/ผูอ
้ ะนวยกะรกลุ่มงะน/ นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชน
ครัง๊ ที่ 7/2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎะคม 2565 เวละ 09.00 น.

ณ ห้องปรฯชุมสะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดกะฬสินธุ ์ ชัน
๊ 3 ศะละกละงจังหวัดกะฬสินธุ ์
ผู้มะปรฯชุม

*******************

1. นะยอุทัย สิงห์ทอง

พัฒนะกะรจังหวัดกะฬสินธุ ์

3. นะงสะวทัศนีย์ นนทมะตย์

ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะนสะรสนเทศกะรพัฒนะชุมชน

2. นะยมีชย
ั นะใจดี

4. นะยว ิชัย ฤทธิหะร

5. นะยสุนทร พหลทัพ

6. นะงเย็นจิต จองหนะน

7. นะงศุภวรรณ พงษ์น่ม
ุ กุล
8. นะงณัฐธิฌะ พัฒนชัย

9. นะงสะวสรัญญะ วฯสะรชัย
10. นะยปัตพงศ์ อ่อนโพธะ

11. นะงสะวจันทวรรณ อินทรไชยะ
12. นะงสะระญ เพิ่มสิน

13. ว่ะที่รอ
้ ยตร ึหญิง ปิยฯพร นะใจคง
14. นะงสะวว ิไลวรรณ แสนสร้อย
15. นะงสะวกุลณิษฐะน์ ขันขวะ
16. นะยเฉลิมเกียรติ ตัลวัน

17. นะยนพรัตน์ สะยสมบัติ
18. นะยอภิชะติ คะตะนิตย์

19. นะงสะวมะลัยวรรณ มลที
20. นะงธนพร โม้เมือง

21. นะงสะวอุมะพร อรรถจุน
่

ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะนส่งเสร ิมกะรพัฒนะชุมชน
พัฒนะกะรอะเภอเมืองกะฬสินธุ ์
พัฒนะกะรอะเภอท่ะคันโท

พัฒนะกะรอะเภอดอนจะน

พัฒนะกะรอะเภอสหัสขันธ์
พัฒนะกะรอะเภอสมเด็จ

แทนพัฒนะกะรอะเภอนะมน
พัฒนะกะรอะเภอยะงตละด

พัฒนะกะรอะเภอกุฉินะระยณ์
พัฒนะกะรอะเภอกมละไสย

แทนพัฒนะกะรอะเภอร่องคะ
พัฒนะกะรอะเภอนะคู

พัฒนะกะรอะเภอห้วยเม็ก
พัฒนะกะรอะเภอสะมชัย
พัฒนะกะรอะเภอเขะวง

พัฒนะกะรอะเภอคะม่วง

พัฒนะกะรอะเภอห้วยผื๊ง

พัฒนะกะรอะเภอฆ้องชัย

พัฒนะกะรอะเภอหนองกุงศร ึ

22. นะยพงศ์ว ิทย์ บุ่งนะแซง

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

24. นะงวร ึพร ภูแล่นกี่

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

23. นะงรดะ สิธจิ น
ิ ดะ

25. นะงสะวภะวดี ไวยระบุตร

นักจัดกะรงะนทั่วไปชะนะญกะร

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

/26. นะงสะว...

-226. นะงสะวเขมณิศสรณ์ ปร ึปรฯดิษฐ์

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

28. นะงสะวพชรนันทร์ จันทืก

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

27. นะงปร ึยะวรรณ พัสดร

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

29. นะยถว ิล รัตนวงศ์

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

31. นะงสะวพิชญะฎะ รัตนเวฬุ

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร

33. นะงสะวลัลน์ญดะ คะภิรมย์

เจ้ะพนักงะนธุรกะรปฏิบัติงะน

30. นะยอลงกรณ์ พละยแก้ว

32. นะงสะวยุวลักษณ์ โบว์อ่อนศร ึ

นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนปฏิบัติกะร

เจ้ะพนักงะนพัฒนะชุมชนชะนะญงะน

พิธก
ี ่อนวะรฯกะรปรฯชุม

1) สวดมนต์

2) ร้องเพลงมะร์ชพัฒนะชุมชน

เรมิ่ ปรฯชุมเวละ 09.00 น.

รฯเบียบวะรฯที่ 1 เรอื่ งปรฯธะนแจ้งให้ที่ปรฯชุมทระบ
1.1 คณฯอนุกรรมกะรส่งเสร ิมคุณธรรมรฯดับจังหวัดกะฬสินธุ ์ ปรฯเมินชุมชน องค์ กร แลฯอะเภอ

คุณธรรม ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ.ศ.2565

ตะมเกณฑ์ ปรฯเมิ น 9 ขั๊นตอน 3 รฯดั บ รฯดั บส่งเสร ิมคุณธรรม รฯดั บคุณธรรม แลฯรฯดั บ

คุ ณ ธรรมต้ นแบบ ซื่ง ฝ่ ะยเลขะนุ ก ะรคณฯอนุ ก รรมกะรส่ ง เสร ิมคุ ณ ธรรมรฯดั บ จัง หวั ด กะฬสิ น ธุ ์ ได้ ด ะเนิ นกะร
ตรวจสอบข้ อมูลแลฯพิ จะรณะกลั่ นกรองชุ มชน องค์ กร แลฯอะเภอคุณธรรมที่ปรฯเมิ นตนเองแลฯระยงะนผลกะร

ดะเนินงะนตะมเกณฑ์กะรปรฯเมิน 9 ตัวชีว๊ ัด ซืง่ ผลกะรพิจะรณะคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้ นแบบโดดเด่ น จะนวน
1 องค์กร สะนั กงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดกะฬสินธุ ์ ได้ รบ
ั กะรคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้ นแบบโดดเด่ น
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ

1.2 มอบใบปรฯกะศเกียรติคณ
ุ ข้ะระชกะร ทีป
่ ฏิบต
ั ิ ระชกะร ครบ 25 ปึ

กรมกะรพั ฒนะชุ มชน ได้ จัดท ะใบปรฯกะศเกี ยรติ คุณข้ ะระชกะรแลฯลู กจ้ะงปรฯจ ะที่ ปฏิ บั ติ

ระชกะร ครบ 25 ปึ เพื่อสร้ะงขวัญ กะลังใจ แลฯเชิดชู เกี ยรติ แก่ ข้ะระชกะรแลฯลูกจ้ะงปรฯจะ กรมกะรพัฒนะชุ มชน
ปรฯจะปึ พ.ศ. 2565 ซืง่ สะนักงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัดกะฬสิ นธุ ์ มีข้ะระชกะรที่ปฏิบัติระชกะร ครบ 25 ปึ ปรฯจะปึ
งบปรฯมะณ พ.ศ. 2565 จะนวน 1 ระย คื อ นะงธนพร โม้ เ มื อ ง พั ฒ นะกะรอะเภอฆ้ องชัย เพื่ อ สร้ะงขวั ญแลฯ
กะลังใจ จืงขอมอบใบปรฯกะศเกียรติคุณดังกล่ะว
มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ

/1.3 กะรแต่งตั๊ง...

-31.3 กะรแต่งตั๊ง (ย้ะย) พนักงะนกองทุนของสะนักงะนกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึ กรมกะรพัฒนะชุมชน

กรมกะรพั ฒนะชุ ม ชน มี คะสั่ ง ฯ ที่ 896/2565 ลงวันที่ 20 มิ ถุนะยน 2565 เรอื่ ง แต่ ง ตั๊ ง

(ย้ะย) พนั กงะนกองทุ นของสะนั กงะนกองทุนพั ฒนะบทบะทสตร ึ กรมกะรพั ฒนะชุ มชน ได้ มีคะสั่ งให้ นะยปิ ยฯวัฒน์ ชะร ึรักษ์

ตะแหน่ง นิ ติกร ส ะนั กงะนเลขะนุก ะรคณฯอนุก รรมกะรบร ิหะรกองทุนพั ฒ นะบทบะทสตร ึ รฯดั บจังหวัด จังหวั ด

มุกดะหะร สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัดมุกดะหะร ให้มะดะรงตะแหน่งนิติกรสะนักงะนเลขะนุกะรคณฯอนุกรรมกะร
บร ิหะรกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึ รฯดั บจังหวัด จังหวัดกะฬสิ นธุ ์ สะนักงะนพัฒนะชุ มชน จังหวัดกะฬสิ นธุ ์ ตั๊ งแต่ วันที่ 1
กรกฎะคม 2565

มติ ที่ปรฯชุม รับทระบ
รฯเบียบวะรฯที่ 2 เรอื่ งรับรองระยงะนกะรปรฯชุม ครัง๊ ที่ 6/2565 วันที่ 9 มิถน
ุ ะยน 2565

กลุ่มงะนปรฯสะนแลฯสนับสนุนฯ ฝ่ะยเลขะนุกะร ได้จด
ั ทะระยงะนกะรปรฯชุมปรฯจะเดือนพัฒนะกะร

อะเภอ/ผู้ อะนวยกะรกลุ่ มงะน/นั กว ชิ ะกะรพั ฒนะชุ มชน ครั๊งที่ 6/2565

วั นที่ 9 มิ ถุ นะยน2565 ณ ห้ องปรฯชุ ม

สะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวัดกะฬสิ นธุ ์ ชั๊น 3 ศะละกละงจังหวัดกะฬสิ นธุ ์

เร ึยบร้อยแล้ วตะมหนังสื อส ะนั กงะน

พั ฒ น ะ ชุ ม ช น จั ง ห วั ด ก ะ ฬ สิ น ธุ ์ ที่ ก ส 0 0 1 9/ ว 4 0 0 3 ล ง วั น ที่ 3 0 มิ ถุ น ะ ย น 2 5 6 5 ท ะ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์

http://www.kalasin.cdd.go.th แลฯในรฯบบ OA (e-Submission) แจ้งให้ ทุกท่ะน ตรวจสอบ พิจะรณะรับรอง

ระยงะนกะรปรฯชุ มหร ือแก้ ไขระยงะนกะรปรฯชุ มดั งกล่ะวฯ ขอให้ แจ้งฝ่ะยเลขะ จืงขอให้ ที่ปรฯชุ ม มีมติ พิจะรณะ
รับรองระยงะนกะรปรฯชุม

มติ ที่ปรฯชุม รับรองระยงะนกะรปรฯชุม
รฯเบียบวะรฯที่ 3 เรอื่ งสื บเนื่ อง
3.1 สรุ ปผลกะรปรฯเมิ นศั กยภะพพื๊ นที่ ต้ นแบบกะรพั ฒนะคุ ณภะพชีว ต
ิ ตะมหลั กทฤษฎี ใหม่

ปรฯยุกต์ สู่ "โคก หนอง นะ โมเดล" (กลุ่มงะนยุทธศะสตร์ฯ)

นะยพงศ์ว ิทย์ บุ่งนะแซง นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร ระยงะนสรุปผลกะรปรฯเมิน

ศักยภะพพื๊นที่ต้นแบบกะรพัฒนะคุณภะพชีว ิตตะมหลักทฤษฎีใหม่ ปรฯยุกต์สู่ "โคก หนอง นะ โมเดล"

-4-

-5-

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ

/3.2 กะรดะเนิน...

-63.2 กะรดะเนินงะนตะมตั วชีว๊ ัดตะมภะรกิ จสะคั ญกรมกะรพั ฒนะชุ มชน ปรฯจะปึ งบปรฯมะณ พ.ศ.

2565 (กลุ่มงะนยุทธศะสตร์ฯ)

นะยพงศ์ ว ิทย์ บุ่งนะแซง นั กว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร ระยงะนดะเนินงะนตะมตั วชีว๊ ัด

ตะมภะรกิจสะคัญกรมกะรพัฒนะชุมชน ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ.ศ. 2565

-7-

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ

/รฯเบียบ...

รฯเบียบวะรฯที่ 4 เรอื่ งเสนอเพื่อทระบ

-8-

4.1 กะหนดกะรปรฯกวดกิจกรรมพัฒนะชุมชนดีเด่น เดือนกรกฎะคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู้ตรวจระชกะร

กรมกะรพัฒนะชุมชน (นะยวสันต์ ชิงชนฯ) (กลุ่มงะนยุทธศะสตร์ฯ)

นะยพงศ์ ว ิทย์ บุ่งนะแซง นั กว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร ระยงะนกะหนด กะรปรฯกวด

กิ จกรรมพั ฒนะชุ มชนดี เด่ น เดื อนกรกฎะคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ของผู้ ตรวจระชกะรกรมกะรพั ฒ นะชุ ม ชน (นะยวสั นต์
ชิงชนฯ)

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ
/4.2 กะรจัด...

-94.2 กะรจัดสรรงบปรฯมะณตะมแผนปฏิ บัติงะนแลฯแผนกะรใช้จะ่ ยงบปรฯมะณปรฯจะปึงบปรฯมะณ

พ.ศ. 2565 ไตรมะส 4 (กลุ่มงะนยุทธศะสตร์ฯ)

นะยพงศ์ ว ิทย์ บุ่งนะแซง นั กว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร ระยงะนกะรจัดสรรงบปรฯมะณตะม

แผนปฏิบัติงะนแลฯแผนกะรใช้จะ่ ยงบปรฯมะณปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ.ศ. 2565 ไตรมะส 4

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ
/4.3 กะรดะเนิน...

-104.3 กะรดะเนินโครงกะร 130 ปึ กรฯทรวงมหะดไทย ควะมสุข สร้ะงได้ ด้ วยใจอะสะ โดยกรมกะร

พัฒนะชุมชน กะหนดดะเนินกะร 3 กิจกรรม (กลุ่มงะนยุทธศะสตร์ฯ) ดังนี๊

1) ศูนย์ผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุมชน อยู่ในควะมรับผิดชอบของกลุ่มงะนส่งเสร ิมฯ

2) ศูนย์เร ึยนรู ้ โคก หนอง นะ พัฒนะชุมชน อยูใ่ นควะมรับผิดชอบกลุ่มงะนยุทธศะสตร์ฯ
ยุทธศะสตร์ฯ)

3) กลุม
่ ออมทรัพย์เพื่อกะรผลิต อยูใ่ นควะมรับผิดชอบของกลุ่มงะนสะรสนเทศฯ (กลุม
่ งะน
โดย กรมฯ กะหนดให้ ระยงะน ครัง๊ ที่ 1 ภะยในวันที่ 27 มิถุนะยน 2565 ครัง๊ ที่ 2

ภะยในวันที่ 30 กันยะยน 2565 แลฯครัง๊ ที่ 3 ภะยในวันที่ 30 ธันวะคม 2565 (ตะมรฯบบกะรระยงะนที่กรม
กะหนดในแต่ ลฯกิจกรรม)

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ

/4.4 กะรดะเนิน...

-114.4 กะรดะเนิ นงะนโครงกะรส่ งเสร ิมกะรขับเคลื่ อนกะรดะเนิ นงะนผู้นะจิต อะสะพั ฒ นะชุ มชน

(กลุ่มงะนส่งเสร ิมฯ)

นะยมี ชัย นะใจดี ผู้ อ ะนวยกะรกลุ่ ม งะนส่ ง เสร ิมกะรพั ฒ นะชุ มชน ด้ ว ยจัง หวั ดกะฬสิ น ธุ ์

กะหนดดะเนิ นโครงกะรส่ งเสร ิมกะรขั บเคลื่ อนกะรดะเนิ นงะนผู้ นะจิตอะสะพั ฒนะชุ ม ชน โดยจัดตั๊ งศู นย์ผู้นะจิต

อะสะพัฒนะชุมชนเพื่อเป็นสถะนที่บ่มเพะฯภะวฯผู้นะ ทักษฯชีว ิต ทักษฯอะชีพ กะรพัฒนะคุณภะพชีว ิตปรฯชะชนแลฯ
กะรบร ิหะรจัดกะรชุ มชนเพื่อกะรพัฒนะอย่ะงยั่งยืน แลฯเป็นศู นย์ปรฯสะนงะนภะคี เคร ือข่ ะยจิตอะสะพัฒนะชุ มชน
รฯหว่ะงภะครัฐ ภะคปรฯชะชน แลฯภะคีกะรพัฒนะชุ มชนในพื๊นที่ ทั๊ง 7 ภะคส่ วน โดยมีชุมชนเป็นศู นย์กละง ด้ วย

กะรส่งเสร ิมผู้นะชุมชน กลุ่ม องค์กร เคร ือข่ะยงะนพัฒนะชุมชนที่เป็นทุนทะงสังคม ใช้พลังภูมิปัญญะให้ เป็นพลังใน
กะรสร้ะงสรรค์งะนพัฒนะชุ มชน ส่งเสร ิมสนับสนุนกะรพั ฒนะทักษฯชีว ิต ทักษฯอะชีพ รวมถืงกะรพัฒนะภะวฯผู้นะ
สร้ะงเสร ิมอุดมกะรณ์ทะงะนเพื่ อสะธะรณฯในรูปแบบผู้ นะจิตอะสะพัฒนะชุ มชน มีจต
ิ สะนืกรับผิดชอบต่ อชุ มชน มี

บทบะทแลฯมี ส่วนร่วม ในกะรพั ฒนะแลฯเสร ิมสร้ะงชุ มชนให้ เข้ มแข็ งอย่ะงยั่งยืนตะมหลั กปรัชญะของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยมีระยลฯเอียด ดังนี๊

1.1 โครงสร้ะงแลฯกลไกกะรขับเคลื่อนงะนผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุมชน
1.2 ผลกะรดะเนินงะนที่ผ่ะนมะ

- ผลกะรจัดตั๊งศูนย์ผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุมชน จังหวัดกะฬสิ นธุ ์ ดะเนินกะรจัดตั๊ งศู นย์

ผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุมชน รฯดับจังหวัด รฯดับอะเภอ แลฯรฯดับตะบล ครบทุกพื๊นที่ ดังนี๊

1) ศูนย์ผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุมชน รฯดับจังหวัด จะนวน 1 แห่ง

2) ศูนย์ผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุมชน รฯดับอะเภอ จะนวน 18 อะเภอ/แห่ง
3) ศูนย์ผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุมชน รฯดับตะบล จะนวน 135 ตะบล/แห่ง

ในกะรนี๊ จัง หวั ด ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ง ให้ อ ะเภอด ะเนิ น กะรโครงกะรส่ ง เสร ิมกะร

ขับเคลื่อนกะรดะเนินงะนผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุมชนแล้ว โดยมีระยลฯเอียด ดังนี๊

1. ดะเนิ นกะรจัดกิ จกรรมเฉลิ มพรฯเกี ยรติ พรฯบะทสมเด็ จพรฯเจ้ะอยู่ หัว เนื่ องใน

โอกะสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภะคม 2565 แลฯกิจกรรม Kick off เปิดศูนย์ผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุ มชน รฯดั บอะเภอ
พร้อมทั๊งระยงะนผลกะรจัดกิ จกรรมฯ ให้ จงั หวัดทระบ ภะยในวันที่ 20 พฤษภะคม 2565 ผลกะรดะเนิ นกะรยังไม่
พบกะรระยงะนจะกอะเภอ

2. ดะเนินกะรขั บเคลื่ อนกะรดะเนิ นงะนศู นย์ผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุ มชน รฯดั บอะเภอ

พร้อมทั๊งระยงะนผลกะรดะเนินงะน ให้จงั หวัดทระบ ภะยในวันที่ 30 มิถุนะยน 2565 ผลกะรดะเนินกะร อะเภอได้
ระยงะนผ่ะนรฯบบออนไลน์เร ึยบร้อยแล้ว ครบทั๊ง 18 อะเภอ
1.3 กะรดะเนินกะรละดับต่อไป

- กะหนดจัดกิ จกรรม Kick off เปิดศู นย์ผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุ มชน รฯดั บตะบล ให้

ครบทุกศูนย์ฯ จะนวน 135 แห่ง/ตะบล ภะยในวันที่ 31 กรกฎะคม 2565

- เตร ึยมกะรดะเนินกะรคัดเลื อกศู นย์ผู้นะจิตอะสะพั ฒนะชุ มชนดี เด่ น รฯดั บจังหวัด

โดยปรฯสะนให้อะเภอจัดทะคลิปสรุปผลกะรดะเนินงะนศู นย์ผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุ มชน ควะมยะว 3 – 5 นะที เพื่อ
เข้ะรับกะรคัดเลือกศูนย์ผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุมชนดีเด่น ภะยในวันที่ 5 สิงหะคม 2565

/-ดะเนินกะร...
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- ดะเนิ นกะรขับเคลื่อนกะรดะเนิ นงะนศู นย์ผู้นะจิตอะสะพัฒนะชุ มชน รฯดั บตะบล

พร้อ มทั๊ ง ระยงะนผลกะรดะเนิ นงะนเป็ นปรฯจ ะทุ ก สิ๊ นเดื อ น แลฯสรุ ปผลกะรดะเนิ นงะนศู นย์ ฯ ให้ จัง หวั ดทระบ
จะนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ภะยในวันที่ 30 กันยะยน 2565 แลฯรอบที่ 2 ภะยในวันที่ 30 ธันวะคม 2565

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ

4.5 กะรคัดสรรสุดยอดหนื่งตะบล หนื่งผลิตภัณฑ์ไทย ปึ พ.ศ. ๒๕๖5 (OTOP Product Champion :

OPC) (กลุ่มงะนส่งเสร ิมฯ)

นะยมีชย
ั นะใจดี ผู้อะนวยกะรกลุม
่ งะนส่งเสร ิมกะรพัฒนะชุมชน จังหวัดกะฬสินธุ ์ ได้ดะเนินกะร
ปรฯชุ ม พิ จ ะรณะ ตรวจสอบแลฯกลั่ น กรองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส มั ค รเข้ ะ คั ด สรรสุ ดยอดหนื่ งต ะบลหนื่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ทย
รฯหว่ะงวันที่ 17 - 19 พฤษภะคม 25๖5 ณ ห้องปรฯชุมโรงแรมชะร์ - ลอง บรูทร ึค อะเภอเมืองฯ
1.1. จะนวนผลิตภัณฑ์ที่ส่งคัดสรรฯ OTOP จะนวน 608 ผลิตภัณฑ์ แยกปรฯเภทดังนี๊
1) ผลิตภัณฑ์ปรฯเภทอะหะร จะนวน 76 ผลิตภัณฑ์

2) ผลิตภัณฑ์ปรฯเภทเครอื่ งดื่ม จะนวน 2 ผลิตภัณฑ์

3) ผลิตภัณฑ์ปรฯเภทผ้ะ เครอื่ งแต่งกะย จะนวน 373 ผลิตภัณฑ์

4) ผลิตภัณฑ์ปรฯเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่รฯลืก จะนวน 133 ผลิตภัณฑ์
5) ผลิตภัณฑ์ปรฯเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อะหะร จะนวน 24 ผลิตภัณฑ์

/กรมกะร...
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กรมกะรพัฒนะชุมชนแจ้งเป๋ะหมะยจังหวัดกะฬสินธุ ์ จะนวน 536 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขื๊น 72 ผลิตภัณฑ์

1.2. ผู้สมัครคัดสรรสุดยอดหนื่งตะบล หนื่งผลิตภัณฑ์ไทย ปึ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 312 กลุ่ม/ระย แยกดังนี๊
1) กลุ่มผู้ผลิตชุมชน จะนวน 221 กลุ่ม/ จะนวน 433 ผลิตภัณฑ์

2) ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้ะของระยเดียว จะนวน 90 ระย/จะนวน 172 ผลิตภัณฑ์

3) ผู้ผลิตว ิสะหกิจขนะดกละงแลฯขนะดย่อม จะนวน 1 ระย/ จะนวน 3 ผลิตภัณฑ์

1.3. กรมฯ แจ้งรวบรวมผลิ ตภั ณฑ์ ส่งคั ดสรรฯ รฯดั บปรฯเทศ รฯหว่ะงวันที่ 19 - 20 สิ ง หะคม 25๖5
ตะมหนังสือกรมฯ จฯดะเนินกะรคัดสรรฯ รฯดับปรฯเทศ รฯหว่ะงวันที่ 22 - 31 สิงหะคม 25๖5
1.4. Popular vote สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดกะฬสินธุ ์ จะนวน 4 ปรฯเภท 35 ผลิตภัณฑ์ ขอเชิญ
ร่วมโหวตผลิตภัณฑ์เด่น ตั๊งแต่บัดนี๊ จนถืงเดือนวันที่ 31 สิงหะคม 2565

ตะมเอกสะรแนบท้ะย

-14-

-15-

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ
/4.6 ผลกะร...

-164.6 ผลกะรคัดสรรกิจกรรมพัฒนะชุมชนดีเด่น ปรฯจะปึ 2565

นะยมี ชั ย นะใจดี ผู้ อ ะนวยกะรกลุ่ มงะนส่ งเสร ม
ิ กะรพั ฒ นะชุ มชน จั ง หวั ด กะฬสิ นธุ ์

โดยนะยประชญะ อุ่นเพชรวระกร รองผู้ว่ะระชกะรจังหวัดกะฬสินธุ ์ ปรฯธะนคณฯกรรมกะรคัดสรรกิจกรรมพัฒนะชุมชนดีเด่น
ปรฯจะปึ 2565 พร้อมคณฯกรรมกะรคัดสรรฯ ได้ลงพื๊นที่ปรฯเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนะชุมชนดีเด่น ปรฯจะปึ ๒๕๖5 รอบที่
2 ทั๊ง 4 ปรฯเภท รฯหว่ะงวันที่ 13-15 มิ ถุนะยน 2565 พร้อมลงพื๊ นที่ จร ิง 6 อะเภอ แลฯได้ ส่งปรฯกะศผลกะรคั ดสรร
กิ จกรรมพัฒนะชุ มชนดี เด่ น ปรฯจะปึ 2565 ให้ อะเภอเร ึยบร้อยแล้ว ตะมหนังสื อจังหวัดกะฬสิ นธุท
์ ี่ กส 0019/ว
3901 ลงวันที่ 27 มิถุนะยน 2565 แลฯให้สะนักงะนพัฒนะชุมชนอะเภอ ดะเนินกะร

๑. แจ้งปรฯสะนผู้นะหมู่บ้ะนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ผ่ะนกะรคัดสรรกิจกรรมพัฒนะชุมชนดีเด่น

หมู่บ้ะนเศรษฐกิ จพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุ ข” ผู้นะองค์กรชุ มชนแกนหลักสะคั ญในกะรพั ฒนะหมู่บ้ะนดี เด่ นรฯดั บจังหวัด
ผู้ นะอะสะพั ฒนะชุ มชน(ผู้ นะ อช.) ดี เด่ น (ชะย-หญิ ง) รฯดั บจังหวัด แลฯตะบลเข้ มแข็ งตะมหลั กปรัชญะของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ดีเลิศรฯดับจังหวัดทระบ ตะมปรฯกะศฯ โดยมีสะรฯดังนี๊
1.1 ปรฯเภทหมู่บ้ะนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุ ข จะนวน 18 ระงวัล ปรฯกอบด้วย

1) ระงวัลชนฯเลิศ : บ้ะนดงลิง ม.11 ตะบลเจ้ะท่ะ อะเภอกมละไสย ได้รบ
ั โล่ระงวัลพรฯระชทะน

สมเด็จพรฯกนิษฐะธิระชเจ้ะ กรมสมเด็จพรฯเทพรัตนระชสุดะ ฯ สยะมบรมระชกุมะร ึ แลฯเง ินระงวัล 80,000 บะท
2) ระงวัลรองชนฯเลิศ อันดั บ 1 : บ้ะนหนองแสงน้อย ม.4 ตะบลผะเสวย อะเภอสมเด็ จ ได้รบ
ั โล่ระงวัลรอง
ชนฯเลิศ อันดับ ๑ แลฯเง ินระงวัล 60,000 บะท
3) ระงวัลรองชนฯเลิ ศ อั นดั บ 2 : บ้ ะนนะบอน ม. 2 ต ะบลนะบอน อะเภอค ะม่วง ได้ รบ
ั โล่ ระงวั ลรอง
ชนฯเลิศ อันดับ ๒ เง ินระงวัล 50,000 บะท
๔) ระงวัลชมเชยพิเศษ จะนวน 3 ระงวัล คือ 1) บ้ะนนะจะรย์ ม.2 ตะบลนะจะรย์ อะเภอเมืองกะฬสิ นธุ ์ 2) บ้ะน

จะน ม. ๑ ตะบลโนนนะจะน อะเภอนะคู แลฯ 3) บ้ะนโนนหนองเบ็ญ ม.5 ตะบลหนองบัว อะเภอนะมน ได้รบ
ั โล่ระงวัล แลฯเง ิน
ระงวัลลฯ 30,000 บะท

5) ระงวัลชมเชย (หร ือระงวัลเที ยบท่ะ) จะนวน 12 ระงวัล คือ หมู่บ้ะนเศรษฐกิ จพอเพียงที่ส่งเข้ะคัดสรรกิ จกรรม

พัฒนะชุมชน แลฯไม่ผ่ะนรอบ 2 จะนวน 12 หมู่บ้ะน ได้รบ
ั โล่ระงวัล แลฯเง ินระงวัลลฯ 10,000 บะท
1.2 ผู้นะอะสะพัฒนะชุมชน (ผู้นะ อช.) ชะยแลฯหญิงดี เด่ นรฯดั บจังหวัด ระงวัลชนฯเลิศ 2 ระงวัล คือ 1) ผู้นะ
อช. ชะย : นะยอินศร ยุบลเพลิด (อะเภอสมเด็ จ) แลฯ2) ผู้นะ อช. ปรฯเภทหญิง : นะงกมลลักษ์ ภวฯภูตะนนท์
(อะเภอสมเด็จ) ได้รบ
ั โล่ระงวัล “สิงห์ทอง”แลฯเง ินระงวัลลฯ 5,000 บะท
1.3 กลุ่ม/องค์ กรชุมชนแกนหลักสะคัญในกะรพัฒนะหมู่บ้ะน ดีเด่ นรฯดับจังหวัด ระงวัลชนฯเลิศ : กลุ่มว ิสะหกิจ
ชุมชนข้ะวงอกฮะงกล้อง บ้ะนจะน ม.1 ตะบลโนนนะจะน อะเภอนะคู ได้รบ
ั โล่ระงวัล “สิงห์ทอง” แลฯ เง ินระงวัล 5,000 บะท
1.4 ตะบลเข้มแข็งตะมหลักปรัชญะของเศรษฐกิจพอเพียงดี เลิศรฯดั บจังหวัด ระงวัลชนฯเลิศ : ตะบลเจ้ะท่ะ อะเภอ
กมละไสย ได้ รบ
ั โล่ ระงวัลพรฯระชทะนสมเด็ จพรฯกนิษฐะธิระชเจ้ะ กรมสมเด็ จพรฯเทพรัตนระชสุ ดะ ฯ สยะมบรม
ระชกุมะร ึ แลฯเง ินระงวัล 30,000 บะท
2. ให้อะเภอดะเนินกะรจัดทะโครงกะร เพื่อขอรับกะรสนับสนุนงบปรฯมะณ แลฯส่งจังหวัดกะฬสิ นธุ ์ ภะยใน
วันที่ 29 กรกฎะคม 2565

/3. ให้อะเภอ...

-173. ให้อะเภอที่ได้รบ
ั ระงวัลชนฯเลิศกะรคัดสรรกิจกรรมพัฒนะชุมชน ปรฯจะปึ 2565 รฯดับจังหวัดกะฬสิ นธุ ์
จัดทะแบบบันทืกข้อมูลแลฯองค์ ควะมรู ้ (KM) ในรูปแบบ ไฟล์ Microsoft Word ส่ งให้ จังหวัด ภะยในวันที่ 29
กรกฎะคม 2564 ปรฯกอบด้วย
3.1 หมู่บ้ะนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้ะนดงลิง หมู่ที่ 11 ตะบลเจ้ะท่ะ อะเภอ

กมละไสย จัดทะแบบบันทืกข้อมูลแลฯองค์ควะมรู ้ KM-1

32 ผู้นะอะสะพัฒนะชุมชนดีเด่นรฯดับจังหวัดกะฬสินธุ ์ ดะเนินกะรจัดทะแบบบันทืกข้อมูลแลฯองค์

ควะมรู ้ KM-2 ได้แก่

- นะยอินศร ยุบลเพลิด ผู้นะอะสะพัฒนะชุมชน(ชะย) ตะบลผะเสวย อะเภอสมเด็จ

- นะงกมลลักษ์ ภวฯภูตะนนท์ ผู้นะอะสะพัฒนะชุมชน(หญิง) ตะบลผะเสวย อะเภอสมเด็จ

3.3 กลุ่ ม /องค์ ก รแกนหลั ก ในกะรพั ฒ นะหมู่ บ้ ะ นดี เ ด่ น รฯดั บ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ กลุ่ ม ว สิ ะหกิ จ ชุ ม ชน

ข้ะวงอกฮะงกล้อง บ้ะนจะน หมู่ที่ 1 ตะบลโนนนะจะน อะเภอนะคู จัดทะแบบบันทืกข้อมูลแลฯองค์ควะมรู ้ KM-3

3.4 ปรฯเภทตะบลเข้มแข็งตะมหลักปรัชญะของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศรฯดับจังหวัด ได้แก่ ตะบลเจ้ะ

ท่ะ อะเภอกมละไสย จัดทะแบบบันทืกข้อมูลแลฯองค์ควะมรู ้ KM-4

4. เฉพะฯต ะบลเข้มแข็ ง เนื่ องด้ วยเป็นกิ จกรรมพั ฒนะชุ มชนใหม่ ที่กรมกะรพั ฒนะชุ มชนพื่ งดะเนิ นกะรในปึ

2565 กรมฯ จืงปรฯสะนขอข้อมูลจะกจังหวัดเป็นไฟส์ pdf หร ือ word เพื่อนะไปจัดทะข้อมูลทูลขอพรฯระชทะนโล่โล่ระงวัล
พรฯระชทะนสมเด็ จพรฯกนิ ษฐะธิระชเจ้ะ กรมสมเด็ จพรฯเทพรัตนระชสุ ดะ ฯ สยะมบรมระชกุ ม ะร ึ ส่ ง ให้ จัง หวั ด
ภะยในวันที่ 10 มิถุนะยน 2565

แนวทะงกะรดะเนินงะนกะรดะเนินงะนคัดสรรกิจกรรมพัฒนะชุมชนดีเด่น ปรฯจะปึ ๒๕๖5
***************
ตะมที่ จังหวัดกะฬสิ นธุ ์ ได้ ดะเนินกะรคัดสรรกิ จกรรมพัฒนะชุ มชนดี เด่ น ปรฯจะปึ ๒๕๖5 ในรฯหว่ะงวันที่
13 -15 มิถุนะยน ๒๕๖5 เพื่อเป็นกะรสร้ะงแรงจูงใจในกะรทะควะมดี แลฯยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้ะนเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง “อยู่เ ย็น เป็นสุ ข ” กลุ่ มองค์ กรชุ มชนแกนหลั กส ะคั ญในกะรพั ฒนะหมู่ บ้ะนที่ มีผลงะนดี เ ด่ น ผู้ นะอะสะ
พัฒนะชุมชน (ผู้นะ อช.) แลฯตะบลเข้มแข็งตะมหลักปรัชญะของเศรษฐกิ จพอเพียงดี เลิศรฯดั บจังหวัด เพื่อให้ กะร
ดะเนินกะรเป็นไปด้วยควะมเร ึยบร้อย จืงขอให้ดะเนินกะรดังนี๊
1. อะเภอที่ ได้ รบ
ั ระงวัล คั ดสรรกิ จกรรมพั ฒ นะชุ ม ชน ปึ 2565 แลฯต้ อ งจัดทะโครงกะร เพื่ อขอรับกะร

สนับสนุนงบปรฯมะณ ส่งจังหวัดกะฬสินธุ ์ ภะยในวันที่ 29 กรกฎะคม 2565 ดังนี๊
ผลกะรปรฯเมินแลฯคัดสรร

เง ินระงวัล (จัดทะโครงกะร)

1. ปรฯเภทหมู่บ้ะนเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ่ ย็น เป็นสุข” ดีเด่น
ระงวัลชนฯเลิศ ได้แก่

บ้ะนดงลิง หมู่ที่ 11 ตะบลเจ้ะท่ะ อะเภอกมละไสย

จะนวน 8๐,๐๐๐ บะท

บ้ะนหนองแสงน้อย หมู่ที่ 4 ตะบลผะเสวย อะเภอสมเด็จ

จะนวน 6๐,๐๐๐ บะท

บ้ะนนะบอน หมู่ที่ 2 ตะบลนะบอน อะเภอคะม่วง

จะนวน 5๐,๐๐๐ บะท

บ้ะนนะจะรย์ หมู่ที่ 2 ตะบลนะจะรย์ อะเภอเมืองกะฬสินธุ ์

จะนวน 30,0๐๐ บะท

ระงวัลรองชนฯเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่

ระงวัลรองชนฯเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่

ระงวัลชมเชยพิเศษ จะนวน ๓ ระงวัล ได้แก่

หมะยเหตุ

บ้ะนจะน หมู่ที่ 1 ตะบลโนนนะจะน อะเภอนะคู

บ้ะนโนนหนองเบ็ญ หมู่ที่ 5 ตะบลหนองบัว อะเภอนะมน

ระงวัลชมเชย จะนวน ๑2 ระงวัล ได้ แก่

จะนวน 30,0๐๐ บะท
จะนวน 30,0๐๐ บะท

บ้ะนโคกสะระญ หมู่ที่ 2 ตะบลสะมัคคี อะเภอร่องคะ

จะนวน 10,0๐๐ บะท

บ้ะนนะว ึ หมู่ที่ 7 ตะบลสงเปลือย อะเภอเขะวง

จะนวน 10,0๐๐ บะท

บ้ะนกุดค้ะว หมู่ที่ 7 ตะบลกุดค้ะว อะเภอกุฉินะระยณ์

จะนวน 10,0๐๐ บะท

บ้ะนบืงอร่ะม หมู่ที่ 8 ตะบลคลองขะม อะเภอยะงตละด
บ้ะนคะเหมือดแก้ว หมู่ที่ 3 ตะบลคะเหมือดแก้ว
อะเภอห้วยเม็ก

จะนวน 10,0๐๐ บะท
จะนวน 10,0๐๐ บะท

บ้ะนโนนสวะท หมู่ที่ 6 ตะบลโนนบุร ึ อะเภอสหัสขันธ์

จะนวน 10,0๐๐ บะท

บ้ะนหนองบัวชุม หมู่ที่ 9 ตะบลหนองหิน อะเภอหนองกุงศร ึ

จะนวน 10,0๐๐ บะท

บ้ะนดงสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตะบลดงสมบูรณ์ อะเภอท่ะคันโท
บ้ะนนะอุดม หมู่ที่ 2 ตะบลนิคมห้วยผื๊ง อะเภอห้วยผื๊ง

จะนวน 10,0๐๐ บะท
จะนวน 10,0๐๐ บะท

-2ผลกะรปรฯเมินแลฯคัดสรร

เง ินระงวัล (จัดทะโครงกะร)

บ้ะนหนองช้ะง หมู่ที่ 3 ตะบลหนองช้ะง อะเภอสะมชัย

จะนวน 10,0๐๐ บะท

บ้ะนโนนเขวะ หมู่ที่ 5 ตะบลฆ้องชัยพัฒนะ อะเภอฆ้องชัย

จะนวน 10,0๐๐ บะท

บ้ะนนะน้อย หมู่ที่ 5 ตะบลม่วงนะ อะเภอดอนจะน
2. ปรฯเภทผู้นะอะสะพัฒนะชุมชนดีเด่น รฯดับจังหวัด

จะนวน 10,0๐๐ บะท

นะยอินศร ยุบลเพลิด ผู้นะอะสะพัฒนะชุมชน(ชะย)

จะนวน ๕,๐๐๐ บะท

นะงกมลลักษ์ ภวฯภูตะนนท์ ผู้นะอะสะพัฒนะชุมชน(หญิง)

จะนวน ๕,๐๐๐ บะท

ตะบลผะเสวย อะเภอสมเด็จ
ตะบลผะเสวย อะเภอสมเด็จ

หมะยเหตุ

3. ปรฯเภทองค์กรชุมชนแกนหลักในกะรพัฒนะหมูบ
่ ้ะนดีเด่น
รฯดับจังหวัด

กลุ่มว ิสะหกิจชุมชนข้ะวงอกฮะงกล้อง บ้ะนจะน หมู่ที่ 1
ตะบลโนนนะจะน อะเภอนะคู

จะนวน ๕,๐๐๐ บะท

4. ปรฯเภทตะบลเข้มแข็งตะมหลักปรัชญะของเศรษฐกิจพอเพียงดี
เลิศรฯดับจังหวัด

ตะบลเจ้ะท่ะ อะเภอกมละไสย

จะนวน 30,๐๐๐ บะท

หมะยเหตุ : จัดทะตะมแบบฟอร์มเสนอโครงกะรที่แนบท้ะยวะรฯ
2. อะเภอที่ได้รบ
ั กะรคัดเลือกหมู่บ้ะนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” แลฯกิจกรรมพัฒนะชุ มชนดี เด่ น

ปรฯจะปึ 2565 รฯดับจังหวัดกะฬสินธุ ์ ดะเนินกะรจัดส่งแบบบันทืกข้อมูลแลฯองค์ควะมรู ้ (KM)

/โดยดะเนิน...

-19โดยดะเนินกะรในรูปแบบ ไฟล์ Microsoft Word ส่งให้ จงั หวัด ภะยในวันที่ 29กรกฎะคม 2564 โดยดะเนินกะร
ดังนี๊

2.1 หมู่บ้ะนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้ะนดงลิง หมู่ที่ 11 ตะบลเจ้ะท่ะ อะเภอ

กมละไสย จัดทะแบบบันทืกข้อมูลแลฯองค์ควะมรู ้ KM-1

2.2 ผู้นะอะสะพัฒนะชุมชนดีเด่นรฯดับจังหวัดกะฬสินธุ ์ ได้แก่

1) นะยอินศร ยุบลเพลิด ผู้นะอะสะพัฒนะชุมชน(ชะย) ตะบลผะเสวย อะเภอสมเด็จ

2) นะงกมลลักษ์ ภวฯภูตะนนท์ ผู้นะอะสะพัฒนะชุมชน(หญิง) ตะบลผะเสวย อะเภอสมเด็จ
ดะเนินกะรจัดทะแบบบันทืกข้อมูลแลฯองค์ควะมรู ้ KM-2

2.3 กลุ่ ม /องค์ ก รแกนหลั ก ในกะรพั ฒ นะหมู่ บ้ ะ นดี เ ด่ น รฯดั บ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ กลุ่ ม ว สิ ะหกิ จ ชุ ม ชน

ข้ะวงอกฮะงกล้อง บ้ะนจะน หมู่ที่ 1 ตะบลโนนนะจะน อะเภอนะคู จัดทะแบบบันทืกข้อมูลแลฯองค์ควะมรู ้ KM-3
2.4 ปรฯเภทตะบลเข้มแข็งตะมหลักปรัชญะของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศรฯดับจังหวัด ได้แก่

ตะบลเจ้ะท่ะ อะเภอกมละไสย จัดทะแบบบันทืกข้อมูลแลฯองค์ควะมรู ้ KM-4

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ
4.7 ระยงะนผลบั นทืกข้อมูลระยได้ จะกกะรจะหน่ ะยผลิต ภั ณฑ์ ชุมชน(OTOP)

มิถุนะยน 2565 (กลุ่มงะนส่งเสร ิมฯ)

ปรฯจะเดื อน

นะยมีชย
ั นะใจดี ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะนส่งเสร ิมกะรพัฒนะชุมชน จังหวัดกะฬสิ นธุ ์ ปรฯมะณ

กะรระยได้ภะยในปรฯเทศขะยออฟไลน์ 58,139,869 บะท ผลกะรบันทืกขะยออฟไลน์ 66,760,696 บะท เพิ่มขื๊น
8,620,827 บะท แลฯปรฯมะณกะรระยได้ ภ ะยในปรฯเทศขะยออนไลน์ 3,011,038 บะทผลกะรบั น ทื ก ขะย
ออนไลน์ 4,037,311 บะท เพิ่มขื๊น 1,026,273 บะท
มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ

4.8 โครงกะรปรฯชุมเชิงปฏิ บัติกะรส่งเสร ิมกะรสร้ะงระยได้ จะกกิจกะรอะหะรปลอดภั ยรฯดั บจังหวัด
(กลุ่มงะนส่งเสร ิมฯ)
นะยมีชย
ั นะใจดี ผูอ
้ ะนวยกะรกลุ่มงะนส่งเสร ิมกะรพัฒนะชุมชน ระยงะนโครงกะรปรฯชุมเชิง

ปฏิบัติกะรส่งเสร ิมกะรสร้ะงระยได้จะกกิจกะรอะหะรปลอดภัยรฯดับจังหวัด
วัตถุปรฯสงค์

ปละยทะง

1. เพื่อสร้ะงควะมรูค
้ วะมเข้ะใจกลุ่มเป๋ะหมะยในกะรสร้ะงระยได้กิจกะรอะหะรปลอดภัย

2. เพื่อจัดทะแผนพัฒนะแลฯต่อยอดสะหรับเชือ
่ มโยงช่องทะงกะรตละดอะหะรปลอดภัย

3. เพื่อบูรณะกะรควะมร่วมมือภะคีเคร ือข่ะยภะครัฐแลฯภะคเอกชน ตั๊งแต่ต้นทะง กละงทะง

กลุ่มเป๋ะหมะย กลุ่มเป๋ะหมะยกะรพัฒนะเศรษฐกิ จฐะนระกแลฯปรฯชะรัฐที่มีศักยภะพในกะรพัฒนะสิ นค้ะสู่ กิจกะร
อะหะรปลอดภัย ใน 3 กลุ่มงะน ได้แก่ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน อะเภอๆลฯ 1 กลุ่มรวมทั๊งสิ๊น 18 กลุ่ม

กะหนดดะเนินกะร รฯหว่ะงวันที่ 11-12 กรกฎะคม 2565 ณ โรงแรมชะร์-ลอง บูทร ึค อะเภอเมืองกะฬสินธุ ์ จังหวัดกะฬสินธุ ์
ลงทฯเบียนเวละ 08.00 น.

-20-

-26มติ ที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ
4.9 กะรเตร ึยมควะมพร้อมปรฯกวดผ้ะละยพรฯระชทะน “ผ้ะขิดละยนะร ึรัตนระชกัญญะ” (กลุ่มงะนส่งเสร ิมฯ)
นะยมีชัย นะใจดี ผู้อ ะนวยกะรกลุ่มงะนส่ งเสร ิมกะรพั ฒนะชุ มชน สะนั กงะนพั ฒนะชุ มชนจังหวั ด

กะฬสินธุ ์ ได้ส่งหนังสือ จังหวัดกะฬสินธุ ์ ที่ กส 0019/ว3864 ลงวันที่ 24 มิถุนะยน 2565 แจ้งเรอื่ ง กะรปรฯกวดผ้ะขิดละย
นะร ึรัตนระชกั ญญะ โดยให้ นะส่ งใบสมั คร ผ้ ะพร้อมบรรจุ ภั ณฑ์ ภะยในวันที่ 8 สิ งหะคม 2565 แลฯกะหนดเป๋ะหมะยให้
อะเภอ ดังนี๊

มติ ที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ

-224.10 กะรบร ิหะรกะรจัดเก็บแลฯใช้ปรฯโยชน์ ข้อมูลเพื่อกะรพัฒนะชุมชน (กลุ่มงะนสะรสนเทศฯ)

นะงสะวทั ศนี ย์ นนทมะตย์ ผู้อ ะนวยกะรกลุ่ มงะนสะรสนเทศกะรพั ฒนะชุ มชน ระยงะนกะร

บร ิหะรกะรจัดเก็บแลฯใช้ปรฯโยชน์ข้อมูลเพื่อกะรพัฒนะชุมชน
1) กะรจัดสรรงบปรฯมะณไตรมะส 4

2) กะรตรวจสอบข้อมูล ปึ 2565 ตะมตั วชีว๊ ัด โดยมีครัวเร ือนเป๋ะหมะยที่ควรตรวจสอบ เช่น

ครัวเร ือนตะมโครงกะรขจัดควะมยะกจนฯ ,ครัวเร ือน ตะมโครงกะรแก้จน จปฐ.2564 แลฯครัวเร ือนที่เข้ะร่วมโครงกะร
โคกหนองนะ เป็นต้น

3) ผลกะรระยงะนกะรจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปรฯจะปึงบปรฯมะณ 2565

-24-

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ
/4.11 แนวทะง...

-264.11 แนวทะงกะรดะเนินงะน โครงกะร “90 พรรษะ 999 สมทบทุนศรัทธะ ทุนปัญญะ กองทุน

แม่ของแผ่นดิ น ทุนตั๊ งต้ นแห่ งควะมดี งะม” (กลุ่มงะนสะรสนเทศฯ)

นะงสะวทั ศนี ย์ นนทมะตย์ ผู้ อะนวยกะรกลุ่มงะนสะรสนเทศกะรพั ฒนะชุ มชนระยงะนแนว

ทะงกะรดะเนินงะนโครงกะร “90 พรรษะ 999 สมทบทุนศรัทธะ ทุนปัญญะ กองทุนแม่ของแผ่นดิ น ทุนตั๊ งต้ นแห่ งควะมดี

งะม” เพื่ อเป็นกะรเฉลิ มพรฯเกี ยรติ สมเด็ จพรฯนะงเจ้ะสิ ร ิกิ ติ์ พรฯบรมระชินีนะถ พรฯบรมระชชนนีพันปึหลวง เนื่ องใน
โอกะสมหะมงคลเฉลิมพรฯชนมพรรษะ 90 พรรษะ 12 สิงหะคม 2565
1. ที่มะ

กรมกะรพั ฒนะชุ มชน ได้ รบ
ั มอบหมะยภะรกิ จจะกกรฯทรวงมหะดไทย ให้ รบ
ั ผิดชอบกะรดะเนินงะนเสร ิมสร้ะง

ควะมเข้ มแข็ งก อง ทุ น แม่ ข อง แผ่ นดิ น ซื่ ง เป็ น ยุ ท ธศะสตร์พ รฯ ระช ทะนข อง สมเด็ จพรฯนะงเจ้ ะ สิ ร กิ ิ ติ์

พรฯบรมระชินีนะถ พรฯบรมระชชนนีพันปึหลวง ทีท
่ รงห่วงใยต่อว ิกฤติ มหั นตภัยยะเสพติ ด มีเป๋ะหมะยในกะรขจัดปัญหะ
ยะเสพติดให้ได้ผลอย่ะงยัง่ ยืนด้วยว ิสัยทัศน์คือ “ป๋องกันแลฯแก้ไขปัญหะยะเสพติ ดให้ได้ ผลอย่ะงยั่งยืน ด้ วยพลังของ
สะมัคคี ของชะวบ้ะนให้ พื่งพะตนเอง บนพื๊นฐะนของทุนทะงสังคมที่มีอยู่แลฯต่ อยอดไปสู่ กะรแก้ไขปัญหะยะเสพติ ดด้ วย

หลั กปรัชญะของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” ปั จจุ บันกองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ น มี กะรจัดตั๊ งในพื๊ นที่ หมู่ บ้ะน/ชุ มชน อยู่ใน 76
จังหวั ด 878 อะเภอ แลฯเป็นกองทุนที่ มี สมะชิกเป็นปรฯชะชนทุ กช่วงวั ย มี กิ จกรรมในกะรสร้ะงควะมเข้ มแข็ งของ
กองทุ นด้ วยควะมร่วมมื อจะกปรฯชะชนทุ กคนในหมู่ บ้ะน กลุ่ ม /องค์ กรในพื๊ นที่ หมู่ บ้ะน มี กลไกกะรขั บเคลื่ อนโดย

คณฯกรรมกะรกองทุนแม่ ของแผ่นดิ น ที่มะจะกผู้นะชุ มชน ปรฯธะนกลุ่ม/องค์ กร ผู้นะคุ้ม เยะวชนในหมู่ บ้ะน มะร่วม

ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิ นเพื่ อสร้ะงพื๊ นที่ปลอดภัยในหมู่ บ้ะนกองทุนแม่ ของแผ่นดิ น โดยปัจจุ บันกรมกะรพัฒนะ
ชุมชนมีหมู่บ้ะนกองทุนแม่ของแผ่นดิ นที่อยู่ในควะมรับผิดชอบ จะนวน 22,574 หมู่บ้ะน หมู่บ้ะนต้ นกล้ะกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน จะนวน 1,756 หมู่บ้ะน

เนื่ อ งด้ วยวั น ที่ 12 สิ ง หะคมของทุ ก ปึ เป็ น วั น เฉลิ ม พรฯชนมพรรษะของสมเด็ จพรฯนะงเจ้ ะ สิ ร ิกิ ติ์

พรฯบรมระชินีนะถ พรฯบรมระชชนนีพันปึหลวง แลฯทะงรัฐบะลไทยได้ กะหนดให้ วันดั งกล่ะวเป็นวันแม่แห่ งชะติ เพื่อเป็น

กะรเทิดพรฯเกียรติ แลฯแสดงถืงควะมจงรักภักดี สะนืกในพรฯมหะกรุณะธิคุณ พร้อมเฉลิมพรฯเกี ยรติ เนื่องในโอกะสมหะ
มงคลเฉลิมพรฯชนมพรรษะสมเด็จพรฯนะงเจ้ะสิร ิกิติ์ พรฯบรมระชินีนะถ พรฯบรมระชชนนีพันปึหลวง กรมกะรพัฒนะชุ มชน

จืงได้กะหนดดะเนินกิ จกรรมเฉลิมพรฯเกี ยรติ สมเด็ จพรฯนะงเจ้ะสิ ร ิกิ ติ์ พรฯบรมระชินีนะถ พรฯบรมระชชนนีพันปึหลวง

เนื่องในโอกะสมหะมงคลเฉลิมพรฯชนมพรรษะ 90 พรรษะ 12 สิงหะคม 2565 โครงกะร “90 พรรษะ 999 สมทบทุนศรัทธะ
ทุนปั ญญะ กองทุ นแม่ของแผ่นดิ น ทุ นตั๊ งต้ นแห่ งควะมดี งะม” โดยมุ่งเน้นให้ หมู่ บ้ะนกองทุนแม่ของแผ่ นดิ น มีกะรจัด

กิ จกรรมเพื่ อหะทุนเพิ่ มให้ กองทุนแม่ ของแผ่ นดิ นแต่ ลฯกองทุนไม่ น้อยกว่ะกองทุนลฯ 999 บะท เพื่ อให้ กองทุนแม่ ของ
แผ่นดินมีควะมมั่นคงแลฯยั่งยืน สะหรับดะเนินกิจกรรมป๋องกันแลฯแก้ไขปัญหะยะเสพติดแลฯปัญหะอื่น ๆ ภะยในหมู่บ้ะน
2. วัตถุปรฯสงค์

1) เพื่อให้ปรฯชะชนทุกสะขะอะชีพ แลฯทุกหมู่เหล่ะร่วมกันแสดงควะมจงรักภักดี แลฯเป็นกะรเฉลิมพรฯเกี ยรติ เนื่อง

ในโอกะสมหะมงคลเฉลิมพรฯชนมพรรษะสมเด็จพรฯนะงเจ้ะสิร ิกิติ์ พรฯบรมระชินีนะถ พรฯบรมระชชนนีพันปึหลวง

2) เพื่ อให้ หมู่ บ้ะนกองทุนแม่ ของแผ่ นดิ น มี กะรจัดกิ จกรรมเพื่ อหะทุนเพิ่ มให้ กองทุนแม่ ของแผ่ นดิ น ให้

กองทุนมีควะมมั่นคงแลฯยั่งยืน เพื่อใช้สะหรับดะเนินกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินในกะรป๋องกันแลฯแก้ไขปัญหะยะ
เสพติดแลฯปัญหะอื่น ๆ ภะยในหมู่บ้ะน

/3) เพื่อใช้...

-273) เพื่ อใช้กลไกกองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ น ลดสถะนกะรณ์ ปัญหะยะเสพติ ด สร้ะงควะมเข้ มแข็ งแลฯเป็ นพลั ง

แผ่นดิน สร้ะงควะมยั่งยืนให้กับหมู่บ้ะนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วปรฯเทศ
3. ว ิธีกะร/ขั๊นตอนกะรดะเนิ นงะน

กรมกะรพั ฒนะชุ มชน โดยส ะนั กพั ฒนะทุ นแลฯองค์ กรกะรเง น
ิ ชุ มชน ได้ กะหนดแนวทะง ขั๊ นตอน แลฯว ิธีกะร

ดะเนินงะน เพื่อให้ สะนั กงะนพัฒนะชุ มชนจังหวัด แลฯสะนั กงะนพัฒนะชุ มชนอะเภอ พิจะรณะระยลฯเอียด แลฯดะเนินกะร

ตะมควะมเหมะฯสม ในกะรจัดกิ จกรรมเพื่อหะทุนเพิ่มให้ กองทุนแม่ของแผ่ นดิ นแต่ ลฯกองทุนไม่น้อยกว่ะกองทุนลฯ 999
บะท เพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินมีควะมมั่นคงแลฯยั่งยืน สะหรับดะเนินกิจกรรมป๋องกั นแลฯแก้ ไขปัญหะยะเสพติ ดแลฯ

ปัญหะอื่ น ๆ ภะยในหมู่ บ้ะน แลฯแสดงถืงควะมจงรักภั กดี สะนื กในพรฯมหะกรุณะธิคุณ แลฯเฉลิ มพรฯเกี ยรติ เนื่ องใน
โอกะสมหะมงคลเฉลิ มพรฯชนมพรรษะสมเด็ จพรฯนะงเจ้ะสิ ร ิกิ ติ์ พรฯบรมระชินีนะถ พรฯบรมระชชนนีพันปึหลวง
โดยสะมะรถดะเนินกะรได้ตะมควะมเหมะฯสม ดังนี๊
3.1 กะรจัดกิจกรรมแลกเง ินขวัญถุง

3.2 กะรทอดผ้ะป่ะกองทุนแม่ของแผ่นดิน

3.3 ส่งเสร ิมให้กรรมกะรกองทุนแม่ของแผ่นดิ นดะเนินกะรจัดเก็ บเง ินแห่ งศรัทธะจะกสมะชิกสั ปดะห์ ลฯ

1 ครัง๊
กุศล ฯลฯ

3.4 กะรจัดกิจกรรมแห่งปัญญะ เช่น กะรจัดกิจกรรมกะรจะหน่ะยดอกมฯลิ/จะหน่ะยเสื๊ อ/จัดกิ จกรรมแรลลี่กะร
3.5 กะรรับบร ิจะคเง ินสมทบจะกกองทุนชุมชนในหมู่บ้ะนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3.6 กิจกรรมลักษณฯอื่น ๆ นอกเหนือจะกกิจกรรมข้ะงต้น

4. รฯยฯเวละในกะรดะเนินงะน เดือนพฤษภะคม - กันยะยน 2565
5. พื๊นที่เป๋ะหมะย ในพื๊นที่ 24,330 หมู่บ้ะน แบ่งเป็นหมู่บ้ะนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 22,574 หมู่บ้ะน (จัดตั๊ งปึ

2547 - 2563) แลฯหมู่บ้ะนต้นกล้ะกองทุนแม่ของแผ่นดิน 1,756 หมู่บ้ะน (จัดตั๊งในปึ 2564 - 2565)
6. กะรแต่ งกะย ชุดสุภะพเสื๊อสีฟ๋ะ
7. ผู้เข้ะร่วมโครงกะร
7.1 คณฯกรรมกะรหมู่บ้ะนกองทุนแม่ฯ/หมู่บ้ะนต้นกล้ะกองทุนแม่ของแผ่นดิน
7.2 สมะชิกหมู่บ้ะนกองทุนแม่ฯ/หมู่บ้ะนต้นกล้ะของแผ่นดิน

7.3 คณฯกรรมกะรเคร ือข่ะยกองทุนแม่ของแผ่นดินรฯดับจังหวัด/อะเภอ

7.4 กลุ่ม/องค์กรต่ะง ๆ ในหมู่บ้ะนกองทุนแม่ฯ/หมู่บ้ะนต้นกล้ะกองทุนแม่ฯ
7.5 ปรฯชะชนทั่วไป

7.6 ข้ะระชกะร บุคละกร เจ้ะหน้ะที่พัฒนะชุมชน แลฯหน่วยงะนภะคีที่เกี่ยวข้อง

8. ตั วชีว๊ ัดโครงกะร

หมู่บ้ะนกองทุนแม่ฯ/หมู่บ้ะนต้นกล้ะฯ รวม 24,330 หมู่บ้ะน มีเง ินทุนเพิ่มขื๊นไม่น้อยกว่ะ 24,305,670 บะท

9. กะรดะเนินกะรภะยใต้ Social Distancing ให้ดะเนินกะรตะมปรฯกะศของศูนย์บร ิหะรสถะนกะรณ์แพร่

รฯบะดของโรคติดเชือ
๊ ไวรัสโคโรน่ะ 2019 (COVID 2019) ของจังหวัด

/10. กะรระยงะน...

-2810. กะรระยงะนผลกะรดะเนินงะน
10.1 อะเภอจัดทะระยงะนผลกะรดะเนินงะนส่งจังหวัดหลังจะกดะเนินกะรแล้วเสร็จ

10.2 จังหวัดรวบรวมระยงะน ส่งกรมกะรพัฒนะชุ มชนตะมแบบที่กะหนด ผ่ะนกลุ่มไลน์กองทุนแม่ของ

แผ่นดิน พช. ภะยในวันที่ 30 กันยะยน 2565

10.3 ปรฯชะสัมพันธ์ผ่ะนสื่ออื่น ๆ เช่น เว็บไซต์สะนักงะนพัฒนะชุมชนจังหวัด/อะเภอ, เฟซบุ์ก, ยูทูป
*หมะยเหตุ กะรดะเนินกะรสะมะรถปรับได้ ตะมควะมเหมะฯสม แลฯสมพรฯเกียรติ

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ
4.12 ระยงะนผลควะมก้ ะวหน้ ะโครงกะร ๑ พัฒ นะกร ๑ กลุ่มออมทรัพ ย์เพื่ อกะรผลิ ต จังหวัด

กะฬสินธุ ์ (กลุ่มงะนสะรสนเทศฯ)

นะงสะวทั ศนี ย์ นนทมะตย์ ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะนสะรสนเทศกะรพั ฒนะชุ มชน ระยงะนผล

ควะมก้ะวหน้ะโครงกะร ๑ พัฒนะกร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกะรผลิต จังหวัดกะฬสินธุ ์

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ
/4.13 กะรขจัด...

-294.13 กะรขจัดควะมยะกจนแลฯพัฒนะคนทุกช่วงวัย อย่ะงยั่งยืน ตะมหลักปรัชญะเศรษฐกิจ

พอเพียง (กลุ่มงะนสะรสนเทศฯ)

นะงสะวทัศนีย์ นนทมะตย์ ผูอ
้ ะนวยกะรกลุ่มงะนสะรสนเทศกะรพัฒนะชุมชน ระยงะนกะร

ดะเนนิงะนกะรขจัดควะมยะกจนแลฯพัฒนะคนทุกช่วงวัย อย่ะงยั่งยืน ตะมหลักปรัชญะเศรษฐกิจพอเพียง
1) สรุปผลควะมก้ะวหน้ะกะรบันทืกข้อมูลในรฯบบ TPMAP Logbook
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-312) แผนกะรสนับสนุนแลฯติดตะมกะรขับเคลื่อนกะรขจัดควะมยะกจน ฯ ในรฯดับอะเภอ

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ

-324.14 กะรส่งหลักฐะนใช้คืนเง ินยืมงบยุทธศะสตร์กรมฯ แลฯงบกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึ

จังหวัดกะฬสินธุ ์ ปึงบปรฯมะณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มงะนปรฯสะนฯ)

นะงสะวพิชญะฎะ รัตนเวฬุ นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร ระยงะนกะรส่งหลักฐะนใช้

คืนเง ินยืมงบยุทธศะสตร์กรมฯ แลฯงบกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึ จังหวัดกะฬสินธุ ์ ปึงบปรฯมะณ พ.ศ. 2565

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ

-374.15 ระยงะนผลกะรใช้จะ่ ยงบยุทธศะสตร์กรมฯ แลฯงบบร ิหะร ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ.ศ. 2565
นะงสะวพิ ชญะฎะ รัตนเวฬุ นั กว ชิ ะกะรพัฒนะชุ มชนชะนะญกะร ระยงะนผลกะรใช้จะ่ ยงบ

ยุทธศะสตร์กรมฯ แลฯงบบร ิหะร ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ.ศ. 2565

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ
/4.16 กะรส่ง...

-384.16 กะรส่งหลักฐะนใช้คืนเง ินยืมงบบร ิหะรกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึจังหวัดกะฬสิ นธุ ์

ปึงบปรฯมะณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มงะนปรฯสะนฯ)

นะงสะวพิชญะฎะ รัตนเวฬุ นั กว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร ระยงะนกะรส่งหลักฐะนใช้คืน

เง ินยืมงบบร ิหะรกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึจังหวัดกะฬสิ นธุ ์ ปึงบปรฯมะณ พ.ศ. 2565

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ
4.17 กะรระยงะนผลกะรส่งใช้หลักฐะนกะรใช้จะ่ ยเง ินอุดหนุน กองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึ

ปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ.ศ. 2565 คณฯอนุกรรมกะรบร ิหะรกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึรฯดั บจังหวัด ได้ อนุมัติ
โครงกะรเง ินอุดหนุน จะนวน 25 โครงกะร เป็นเง ิน 2,000,000 บะท ส่งใช้หลักฐะนแล้ว 12 โครงกะร
คงเหลือยังไม่ส่งใช้หลักฐะน จะนวน 13 โครงกะร (กลุ่มงะนปรฯสะนฯ)

นะงสะวพิชญะฎะ รัตนเวฬุ นั กว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร กะรระยงะนผลกะรส่งใช้หลักฐะน

กะรใช้จ่ะยเง น
ิ อุ ดหนุ น กองทุนพั ฒนะบทบะทสตร ึปรฯจะปึงบปรฯมะณ พ.ศ. 2565 คณฯอนุกรรมกะรบร ิหะรกองทุ น
พัฒนะบทบะทสตร ึรฯดั บจังหวัด ได้ อนุมัติโครงกะรเง ินอุดหนุน จะนวน 25 โครงกะร เป็นเง ิน 2,000,000 บะท ส่ งใช้
หลักฐะนแล้ว 12 โครงกะรคงเหลือยังไม่ส่งใช้หลักฐะน จะนวน 13 โครงกะร
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มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ

-404.18 กะรปรฯเมินผลกะรดะเนินงะนทุนหมุนเว ึยน ด้ ะนที่ 2 กะรสนองปรฯโยชน์ต่อผู้มี

ส่ วนได้ ส่วนเสี ย ตั วชีว๊ ัดที่ 2.2 ควะมพืงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยเป็นไปตะมเกณฑ์ที่กะหนด ตะมหนังสื อ

จังหวัดกะฬสินธุ ์ ที่ กส 0019(อกส.จ.)/ว 2124 ลงวันที่ 22 เมษะยน 2565 ให้อะเภอดะเนินกะรจัดเก็บข้อมูล
แบบสอบถะม แลฯระยงะนจังหวัดภะยในวันที่ 10 มิถุนะยน 2565 (กลุ่มงะนปรฯสะนฯ)

นะงสะวพิชญะฎะ รัตนเวฬุ นักว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร ระยงะนกะรปรฯเมินผล

กะรดะเนินงะนทุนหมุนเว ึยน ด้ ะนที่ 2 กะรสนองปรฯโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั วชีว๊ ัดที่ 2.2 ควะมพืงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสี ยเป็นไปตะมเกณฑ์ที่กะหนด ตะมหนังสือจังหวัดกะฬสิ นธุ ์ ที่ กส 0019(อกส.จ.)/ว 2124 ลงวันที่ 22

เมษะยน 2565 ให้อะเภอดะเนินกะรจัดเก็ บข้อมูลแบบสอบถะม แลฯระยงะนจังหวัดภะยในวันที่ 10 มิถุนะยน 2565
มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ
4.19 กะรสมัครสมะชิกกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึจังหวัดกะฬสินธุ ์ (ข้อมูล ณ 6 ก.ค. 65)

นะงสะวพิชญะฎะ รัตนเวฬุ นั กว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร ระยงะนกะรสมัครสมะชิก

กองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึจังหวัดกะฬสินธุ ์ (ข้อมูล ณ 6 ก.ค. 65)

1)สมะชิกกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึ (ปรฯเภทบุคคลธรรมดะ) สตร ึที่มีคุณสมบัติ

แลฯยังไม่สมัครสมะชิก จะนวน 156,716 คน เป๋ะหมะยกะรเพิ่มสมะชิก ปึ 2565 จะนวน 13,010 คน
สมัครสมะชิกแล้ว จะนวน 4,245 คน คงเหลือยังไม่สมัครสมะชิก จะนวน 8,765 คน (เอกสะรแนบ 4)

2) สมะชิกกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึ (ปรฯเภทองค์ กรสตร ึ) องค์ กรที่ยังไม่สมัคร

สมะชิก จะนวน 252 องค์กร เป๋ะหมะยกะรเพิ่มสมะชิก ปึ 2565 จะนวน 252 องค์กร สมัครสมะชิกแล้ว
จะนวน 65 องค์ กร คงเหลือยังไม่สมัครสมะชิก จะนวน 187 องค์ กร

มติที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ

-424.20 กะรบร ิหะรจัดกะรหนี๊ค้ะงชะรฯกองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึจังหวัดกะฬสิ นธุ ์

นะงสะวพิชญะฎะ รัตนเวฬุ นั กว ิชะกะรพัฒนะชุมชนชะนะญกะร ระยงะนกะรบร ิหะรจัดกะร

หนี๊ ค้ะงชะรฯกองทุนพั ฒนะบทบะทสตร ึจังหวัดกะฬสิ นธุ ์ กองทุนพัฒนะบทบะทสตร ึ อนุมัติโครงกะรทั๊งหมด จะนวน
3,565 โครงกะรเป็ นเง น
ิ 263,948,330 บะท สมะชิ ก ผู้ กู้ จ่ ะ ยช ะรฯหนี๊ จ ะนวน 2,444 โครงกะร เป็ นเง น
ิ
193,379,520.71 บะทคงเหลือลูกหนี๊ จะนวน 1,121 โครงกะร เป็นเง ิน 70,568,809.29 บะท กะรบร ิหะรจัดกะรหนี๊
ค้ะงชะรฯ ปึงบปรฯมะณ 2565 มีหนี๊เกินกะหนดชะรฯ จะนวน 11,404,135.29 บะท คิดเป็น ร้อยลฯ 16.16
(ข้อมูล ณ 6 กรกฎะคม 2565)

มติ ที่ปรฯชุม รับทระบแลฯถือปฏิบัติ
รฯเบียบวะรฯที่ 5 เรอื่ งเสนอเพื่อพิจะรณะ
-ไม่มี-

-43รฯเบียบวะรฯที่ 6 เรอื่ งอื่น ๆ

ระยงะนผลกะรดะเนินงะนกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนพัฒนะชุมชนจังหวัดกะฬสินธุ ์ ปรฯจะเดือน พฤษภะคม 2565
1. สมะชิก จะนวน 101 ระย

2. มีหุ้นสฯสม ณ วันที่ 31 พ.ค. 65

3. รับเง ินหุ้น/เง ินต้น/ดอกเบีย
๊ เดือน พ.ค. 65
4. สมะชิกกู้สะมัญ จะนวน 3 ระย

5. เง ินฝะกในบัญชี ณ วันที่ 7 ก.ค. 65

เป็นเง ิน

5,526,771.86

บะท

เป็นเง ิน

114,000.00

บะท

เป็นเง ิน

เป็นเง ิน

269,307.90

1,984,824.09

มติที่ปรฯชุม รับทระบ

ลงชือ
่ ...................................................................ผู้บันทืกระยงะนกะรปรฯชุม
(นะงสะวลัลน์ญดะ คะภิรมย์)

ตะแหน่ง เจ้ะพนักงะนธุรกะรปฏิบัติงะน

ลงชือ
่ ..................................................................ผู้ตรวจระยงะนกะรปรฯชุม
(นะงพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์)

ตะแหน่ง ผู้อะนวยกะรกลุ่มงะนปรฯสะนแลฯสนับสนุนกะรบร ิหะรงะนพัฒนะชุมชน

บะท

บะท

