เดือนมีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ สพอ.ตาคลี

รวบรวมโดย วีรชาติ พูลเหลือ นว.พช.

สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอตาคลี
งานพัฒนาชุมชน

ตาคลี มีข่าว

 การรับสมัครสมาชิกกองทุน
พัฒนาสตรี
 การใช้ ประโยชน์
ข้ อมูลจปฐ.ปี 62

หั ว ข่ า วประจาเดื อ นมี น าคม 2564

 รับลงทะเบียนสิ นค้ าโอทอป
 การจัดการกองทุนชุมชน
 แหล่ งทุนสร้ างอาชีพ
 ทะเบียนปราชญ์ อาเภอตาคลี

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาว ชนมณัฐ รอดบุญธรรม
ผูต้ รวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 18 ลงพื้นที่ติดตามผลการ
ดาเนินงาน ตามพระดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิ ริวณั ณวรี นารี รัตนราช
กัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทย ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่
ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริ ม กระตุน้
ผ้าไทยให้เป็ นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยนายประดิษฐ
หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย นาย ไพโรจน์ ประดิษฐ์
วงศ์วาน ผอ.กง.ส่งเสริ มการพัฒนาชุมชน นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง ผูอ้ านวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ พัฒนาการ
อาเภอสามง่าม รักษาราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอตาคลี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครสวรรค์ ร่ วมให้การต้อนรับท่านผูต้ รวจฯเยีย่ มชมกลุ่มผ้าทอจันเสน ตาบล
จันเสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมที่ดำเนินกำร

ที่

(สรุปควำมสำคัญของข่ำว/หัวข้อข่ำว/โคร/ทำอะไร/
ที่ไหน/อย่ำงไร/เมื่อใด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สพอ.ตำคลี ร่วมจัดโครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
สพอ.ตำคลี รับกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรบ้ำนเมืองน่ำอยู่
สพอ.ตำคลี ร่วมให้กำรต้อนรับท่ำนผู้ตรวจฯเยี่ยมชมกลุ่มผ้ำทอจันเสน

สพอ.ตำคลี ร่วมประชุมสัญจรตำบลพรหมนิมิต
สพอ.ตำคลี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนของอำเภอตำคลี
สพอ.ตำคลี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมฯ
สพอ.ตำคลี ประชุมประจำเดือนสำนักงำน
สพอ.ตำคลี ร่วมโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
สพอ.ตำคลี ร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรอำเภอตำคลี
สพอ.ตำคลี ร่วมประชุมสรุปตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยกำรประเมินฯ
สพอ.ตำคลี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนหมุนเวียนฯ

ติดตามข่าวสารได้ทาง http://takhli.cdd.go.th ,Facebook สพอ.ตาคลี ,Line สพจ.นครสวรรค์ ,Tel. 056221015
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สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอตาคลี

สพอ.ตาคลี ร่ วมประชุ ม ประจาเดื อ นกานั น ผู้ ใ หญ่ บ้ าน
ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอสามง่าม รักษา
ราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี

เข้ าร่วมประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้านของอาเภอตาคลี ณ ศาลา

ประชาคม ที่วา่ การอาเภอตาคลี โดยมีนายอมร บริรักษ์ เลิศ นายอาเภอตาคลี เป็ นประธาน ทังนี
้ ้
พัฒนาการอาเภอตาคลี และเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอตาคลี ได้ นา
สินค้ าต่างๆ จากผู้ประกอบการสินค้ าโอทอป มาจัดแสดง และจาหน่ายให้ กบั ผู้ที่สนใจ เป็ นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการสินค้ าโอทอปของอาเภอตาคลี

ได้ มีชอ่ งทางในการ

ประชาสัมพันธ์ และการจัดจาหน่ายสินค้ าเพิ่มขึ ้น เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19

สพอ.ตาคลี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอตาคลี
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสุ ทธิ รักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอสามง่าม รักษา
ราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี และนางสาวพัฒชรี จันทโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ร่ วม
ประชุมคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองและติดตามการดาเนิ นงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาเภอตาคลี
ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมรู ้รักสามัคคี ชั้น 2 ที่วา่ การอาเภอตาคลี เพื่อแจ้งแนวทางการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แจ้งผลการดาเนิ นงานลูกหนี้ ฯ แจ้งแนวทางการติดตามลูกหนี้ แจ้งการขอ
พักการชาระหนี้ ประชาสัมพันธ์และรายงานการสมัครสมาชิ กกองทุนฯ พิจารณากลัน่ กรองโครงการฯ
เงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน โดยมีนายอมร บริ รักษ์เลิศ นายอาเภอตาคลี เป็ นประธานการ
ประชุมฯ

สพอ.ตาคลี ร่ วมประชุ ม ที ม พั ฒ นาชุ ม ชนอาเภอตาคลี

ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุ ทธิ รักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอสามง่าม รักษา
ราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี ประชุมทีมพัฒนาชุมชนอาเภอตาคลี ประจาเดือนมีนาคม 2564 ณ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอตาคลี เพื่อสรุ ปผลการดาเนิ นงานและกาหนดเป้ าหมายในการทางาน
พัฒนาชุมชนในเดือนมีนาคม 2564 และไตรมาสที่ 1-2 ประจาปี งบประมาณ 2564

รวบรวมโดย วีรชาติ พูลเหลือ นว.พช.
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สพอ.ตาคลี ร่วมประชุมสรุปตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2564
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น.นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอสาม
ง่าม รักษาราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี และเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอตา
คลี ประชุมสรุ ปตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ปี 2564 รอบ
การประเมินที่ 1 และเวลา 13.30 น.ร่ วมติดตามการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่
2/2564 ผ่านทางทีวี พช.ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอตาคลี ชั้น 2 ที่วา่ การ
อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

สพอ.ตาคลี ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น หมุ น เวี ย นฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.นายอมร บริ รักษ์เลิศ นายอาเภอตาคลี เป็ น
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูย้ มื แก่เกษตรกร
และผูย้ ากจน(อบก.)ส่วนอาเภอตาคลี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมที่วา่ การอาเภอตาคลี

สพอ.ตาคลี ร่ วมตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการผ่ อนคลาย
การบั ง คั บ ใช้ บางมาตรการในการป้ องกั น ระงั บ ยั บ ยั้ ง โรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.นายปรี ชา เดชพันธุ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯคณะทางานที่ 2 เดินทางมาตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้ องกัน
ระงับ ยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ร้านค้าปลีก/ค้าส่ ง ในเขตพื้นที่อาเภอตาคลี
ประกอบด้วย ร้านดลใจ 2 ร้าน ส.ศ.ทรัพย์ศรี พร ร้ านเตี่ยเสงกี่ และห้างสรรพสิ นค้า
ลอนดอนซุปเปอร์มาเก็ต โดยมีนายอาเภอตาคลี สาธารณสุขอาเภอตาคลี ท้องถิ่นอาเภอตา
คลี ปลัดอาเภอ ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ฯลฯ ร่ วมตรวจสอบและให้
การต้อนรับ

สพอ.ตาคลี
สพอ.ตาคลี ตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลการดาเนิ น งานตาม
โครงการบ้ านเมื องน่ าอยู่ จั ง หวั ด นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.นายกฤชเพชร เพชระบูรณิ น รองผวจ.นว.
พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์
และคณะทางานตรวจประเมินที่ว่าการอาเภอ ได้มาตรวจติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามโครงการบ้านเมืองน่ าอยูจ่ งั หวัดนครสวรรค์ ด้านความสะอาด ความสวยงาม
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ณ ที่วา่ การอาเภอตาคลี โดยมีนายอมร บริ รักษ์เลิศ นายอาเภอ
ตาคลี นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอสามง่าม รักษาราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/ลูกจ้าง ฯลฯ ให้การต้อนรับ ณ ที่วา่ การอาเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์
สพอ.ตาคลี ร่ วมประชุ มหั ว หน้ าส่ วนราชการอาเภอตาคลี
ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอ
สามง่าม รักษาราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี เข้าร่ วมประชุมหัวหน้าส่ วนราชการอาเภอตา
คลี ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ชั้น 2 ที่วา่ การอาเภอตาคลี เพื่อเชิ ญชวนทุกหน่วยงาน ร่ วม
น้อมนาแนวพระราชดาริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สร้างความมัน่ คงทางอาหารสู่ ปฏิบตั ิการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อ
สร้างความมัน่ คงทางอาหาร รอบ 2 โดยมีนายอมร บริ รักษ์เลิศ นายอาเภอตาคลี เป็ นประธาน

สพอ.ตาคลี ร่ วมโครงการเสริ ม สร้ างและพั ฒ นาผู้ นาการเปลี่ ย นแปลง
ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ พัฒนาการ

อาเภอสามง่าม รักษาราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี และเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอตาคลี ร่ วมจัดโครงการเสริ มสร้างและพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี และจัดเวทีเสวนา บริ หารจัดการ ดิน น้ า ป่ า และการประกาศ
เจตนารมณ์ เนื่องในวันดินโลก (5 ธันวาคม) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูน้ าชุมชน
ให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนเป็ นแกนหลักในการบริ หารจัดการชุมชน ให้
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน สามารถเข้าถึง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3
องค์ประกอบ คือ 1. ระเบิดจากข้างใน 2. เข้าใจกลุ่มเป้ าหมาย และ 3. สร้างปั ญญา ณ
พื้นที่ของผูน้ าต้นแบบเครื อข่าย “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านวังคาง หมู่ที่ 3 ตาบลตา
คลี อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบไปด้วยผูน้ า และ
เครื อข่ายพัฒนาชุมชนตาบลตาคลี

จบข่ าว

