วาระการประชุมพัฒนาการอาเภอ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2/2562
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๐9.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
----------------------------------พิธีก่อนประชุม
๑. พิธีสวดมนต์ไหว้พระ
๒. พิธีปฎิญาณตน ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
๓. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับข้าราชการ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
1.2 เรื่อง การลาออกจากราชการ
1.3
1.4.
1.5
มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 ผ่านมา
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ลพบุรี หากมีแก้ไขหรือเพิ่มเติม แจ้งได้ที่ฝ่ายอานวยการ
มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/สืบเนื่อง/ติดตาม
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3.1 กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปี 2562
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี กาหนดดาเนินการทอดผ้าป่าหารายได้สมทบกองทุนพัฒนา
เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนารายได้สมทบกองทุนพัฒนา
เด็กชนบทจังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดดงน้อย หมู่ที่ 2 ตาบลกกโก
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ข้อเสนอ การทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ ขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1. เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระ
ราชูปถัมภ์ และรวบรวมเงินบริจาคให้จังหวัด ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
2.พัฒนาการ...

-22. พั ฒนาการอาเภอ เจ้าหน้ าที่พัฒนาชุมชน ผู้นา กลุ่ มองค์กร เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่า
พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดดงน้อย หมู่ที่ 2 ตาบลกกโก
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
3. ขอสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทอดผ้าป่า
จากอาเภอทุกอาเภอและกลุ่มฝ่าย จานวน 15,000 บาท (อาเภอและกลุ่มฝ่าย ๆ ละ 1,000 บาท)
มติที่ประชุม :
3.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน
Smart Saving Group (SSG) ปี 2562จังหวัดลพบุรี 29 กลุ่ม ไตรมาส 2 (ระดับอาเภอ)
- กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ซ้ากับกลุ่มเป้าหมายรักษามาตรฐานการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต ปี 2562 จานวน 30 กลุ่ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน Smart Saving Group ปี 2562
จังหวัดลพบุรี 29 กลุ่ม ไตรมาส 2 (ระดับอาเภอ)
ที่
อาเภอ
กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มเป้าหมาย
(กลุ่ม)
SSG ปี 2562(กลุ่ม)
เมืองลพบุรี
1
38
3
พัฒนานิคม
2
15
1
โคกสาโรง
3
69
5
ชัยบาดาล
4
48
3
ท่าวุ้ง
5
12
1
บ้านหมี่
6
47
3
ท่าหลวง
7
27
2
สระโบสถ์
8
27
2
โคกเจริญ
9
47
3
ลาสนธิ
10
19
1
หนองม่วง
11
68
5
รวม
417
29
หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมายประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับ
มาตรฐาน Smart Saving Group ปี2562 ต้องไม่ซ้ากับกลุ่มเป้าหมายรักษามาตรฐานการดาเนินงาน
กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2562 จานวน 30 กลุ่ม
กลุ่มเป้าหมาย...

-3กลุ่มเป้าหมาย รักษามาตรฐานการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตปี 2562 จังหวัดลพบุรี 30 กลุ่ม
ที่

อาเภอ

ssgปี 2560
บ้าน

1

เมืองลพบุรี ท่าเกวียน

หมู่
ตาบล
ที่
6 โก่งธนู

2

พัฒนานิคม ศรีประชา

5

3

โคกสาโรง

ชอนอุดม

4

ชัยบาดาล

5

ssgปี 2561
บ้าน

ยกระดับ 2 ไป 3 ปี 2560

บ้านดอนโพธิ์กลาง

หมู่
ตาบล
ที่
2 ดอนโพธิ์

10 เกาะแก้ว

บ้านใหม่พัฒนา

2

หนองแขม

ลาพญาไม้

9

บัวชุม

บ้านฝายพัฒนา

7

เขาแหลม

ท่าวุ้ง

วัดเกตุ

9

ท่าวุ้ง

บ้านหัวดอน

15 บางลี่

6

บ้านหมี่

7

หนองกระเบียน

บ้านหินปักใหญ่

8

7

ท่าหลวง

หนอง
กระเบียน
หนองกระสัง

5

หนองผักแว่น

บ้านทรัพย์เจริญ

8

สระโบสถ์

คลอง

6

มหาโพธิ

9

โคกเจริญ

ใหม่ศรีอุบล

6

10 ลาสนธิ

พูนทรัพย์

11 หนองม่วง

บ้าน
ไทรย้อย

หมู่
ตาบล
ที่
4 ดอนโพธิ์

ชอนน้อย
บ้านเนิน
จันทร์
นาโสม

3

ดงมะรุม

1

นาโสม

หินปัก

โคกสุข

2

หนองเต่า

2

ซับจาปา

น้าทด

7

แก่งผักกูด

บ้านทุ่งท่าช้าง

1

ทุ่งท่าช้าง

ห้วยเขว้า

9

นิยมชัย

โคกแสมสาร

บ้านเขาราบ

7

ยางราก

บ่อตะเคียน

10 หนองมะค่า

7

ทรัพย์สมบูรณ์

๒

เขาน้อย

หนองสาราญ

3

ดงดินแดง

บ้านปรางค์น้อย
พัฒนา
บ้านใหม่โสพิมพ์

2

บ่อทอง

หนองพิกุล
ทอง

10 ชอนสมบูรณ์

หนองปล้อง

5

ชอนสารเดช

รวม

12

10

8

มติที่ประชุม :
3.3 การดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
การจัดเก็บรายได้จากการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
จังหวัดลพบุรี ขอปรั บปรุงยอดประมาณการรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP จากเดิมได้
ประมาณการ ส่งให้อาเภอโดยคิดมูลค่าการจาหน่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 ของปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปี 2562 ซึ่งกาหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากยอดจาหน่าย ปี 2561 โดยมียอดจาหน่ายรวม
2,348,482,066 บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันหกสิบหกบาทถ้วน)
(รายละเอียดแนบท้าย...........)
ข้ อ เสนอ อ าเภอสามารถเข้ า ไปแก้ ไ ขข้ อ มู ล ในระบบได้ และขอให้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
โดยกาหนดให้อาเภอบันทึกข้อมูลฯ ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม .....................................................................................................................................................

-43.4 การดาเนินงานตลาดประชารัฐ
กรมได้ปรับปรุงระบบรายงานตลาดประชารัฐออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกาหนดให้จังหวัด
อาเภอรายงานผลการดาเนินงานตลาดประชารัฐผ่านระบบออนไลน์ โดยอาเภอสามารถไปบันทึกข้อมูลผ่าน Link
หน้าเว็บไซด์กรมการพัฒนาชุมชน
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอบันทึกข้อมูลลงทะเบียนตลาด และหลังจากนั้นค่อยบันทึกรายงานยอด
จาหน่าย และขอให้บันทึกข้อมูลภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................
3.5 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาปีงบประมาณ 2562
1.1 ข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รายละเอียดแนบท้าย.........)
1.2 สถานะลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รายละเอียดแนบท้าย.........)
1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1.4 การดาเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2562
ตามที่ จั ง หวั ด แจ้ ง ให้ อ าเภอด าเนิ น โครงการตามแผนการด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตามรายละเอียดของวิธีการ/ขั้นตอนดาเนินงานกาหนดให้ประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ
เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นและส่งสรุปรายงานผลพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมส่งให้จังหวัดภายใน 15 วัน ซึ่งจังหวัดจะต้อง
สรุ ป ประเมิน ผลส่ งให้ ส านั กงานกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี จึงขอให้ อาเภอสรุปผลรายงานผลพร้อมภาพถ่าย
กิจกรรมส่งจังหวัดภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................

3.6…

-53.6 การดาเนินงานพัฒนาองค์กรสตรี
สมาคมพัฒนาสตรีละโว้ กาหนดดาเนินงานโครงการนุ่งโจงหุ่มสไบ เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย
แบบสังคมไทยพอเพียงในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมที่ดาเนินการประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1) จั ดบรรยายให้ ความรู้ แก่ สตรี ด้านการใช้ สิ ทธิในการเลื อกตั้ ง วิทยากรจากส านัก งานกกต.ลพบุ รี
เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
2) จั ดขบวนรถบุป ผาชาติ และร่วมกิจกรรมขบวนแห่ทางประวัติศาสตร์ในงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช โดยให้สตรีร่วมประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติก ถือถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต และได้มอบหมายให้
กพสอ. แต่ละอาเภอ นาสมาชิกองค์กรสตรีเข้าร่วมกิจกรรม เวลา 14.30 – 18.30 น. ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ดังนี้
1. อาเภอหนองม่วง
จานวน 20 คน
2. อาเภอพัฒนานิคม จานวน 30 คน
3. อาเภอโคกเจริญ
จานวน 20 คน
4. อาเภอโคกสาโรง
จานวน 20 คน
5. อาเภอสระโบสถ์
จานวน 20 คน
6. อาเภอท่าวุ้ง
จานวน 30 คน
7. อาเภอบ้านหมี่
จานวน 30 คน
8 อาเภอชัยบาดาล
จานวน 30 คน
9. อาเภอลาสนธิ
จานวน 10 คน
10.อาเภอท่าหลวง
จานวน 10 คน
11.อาเภอเมืองลพบุรี จานวน 80 คน
ในการนี้ คณะกรรมการฯ กาหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมดาเนินงาน ตามโครงการฯ
ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยมี นางจุรีพร โพธิ์ปภา
พันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมด้วยจังหวัดจึงขอให้อาเภอ ได้ประสานกับคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีละโว้ จัดองค์กรสตรีเข้าร่วมกิจกรรมตามมติของที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีละโว้ ในวันศุกร์ที่ 8
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
มติทปี่ ระชุม....................................................................................................................... ...................................

กลุ่มงานสาร...

-6กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3.7 สถิติการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจาปี 2562
จังหวัดลพบุรี
ลาดับ
อาเภอ
เป้าหมาย
ผลการจัดเก็บ
คิดเป็น%
หมายเหตุ
1
ลาสนธิ
6,126
6,127
100.02
2
โคกสาโรง 20,099
20,099
100.00
3
ท่าหลวง
7,310
7,310
100.00
4
โคกเจริญ
5,277
5,277
100.00
5
ท่าวุ้ง
12,807
12,807
100.00
6
สระโบสถ์
5,741
5,741
100.00
7
ชัยบาดาล 20,690
20,333
98.27
8
บ้านหมี่
20,537
19,683
95.84
9
พัฒนานิคม 18,022
17,163
95.23
10
หนองม่วง
8,018
7,218
90.02
11 เมืองลพบุรี 47,071
35,242
74.87
รวม/เฉลี่ย 171,698
152,265
91.44
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 09.25 น.
-ผลการประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รางวัลชนะเลิศ
คุณศศิประภา ยนปลัดยศ
บ้านร่วมใจสามัคคี หมู่ 12 ตาบลโคกเจริญ อาเภอโคกเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
คุณอาริต
รวบรวม
บ้านเขาสมอคอน หมู่ 1 ตาบลเขาสมอคอน อาเภอท่าวุ้ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
คุณอาพันธ์
น่วมนุ่ม
บ้านบางพึ่ง หมู่ 1 ตาบลบางพึ่ง อาเภอบ้านหมี่
รางวัลชมเชย
คุณไพโรจน์
ทิพยภาณุ
บ้านเขาพระงาม หมู่ 1 ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมืองลพบุรี
คุณมณู คงด่าน
บ้านชอนอุดม หมู่ 10 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอโคกสาโรง
คุณสมชาย
ถ้าหิน
บ้านสันตะลุง หมู่ 1 ตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล
คุณทิตยารัตน์ ยอดเมือง
บ้านท้ายไลย์ หมู่ 10 ตาบลเขาสมอคอน อาเภอท่าวุ้ง
คุณวนิดา
รักพรม
บ้านสาโรงใหญ่ หมู่ 10 ตาบลหินปัก อาเภอบ้านหมี่
คุณนนทชัย
กลิ่นสีสุข
บ้านซับจาปา หมู่ 1 ตาบลซับจาปา อาเภอท่าหลวง
คุณสมหมาย จูเกลี้ยง
บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 2 ตาบลหนองรี อาเภอลาสนธิ

-7-หมู่บ้านที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน
1. บ้านซอย 27 สาย 3 ซ้าย หมู่ 6 ตาบลหนองบัว อาเภอพัฒนานิคม
2. บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ 4 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม
3. บ้านโคกเจริญ หมู่ 4 ตาบลโคกเจริญ อาเภอโคกเจริญ
4. บ้านโคกเจริญ หมู่ 5 ตาบลโคกเจริญ อาเภอโคกเจริญ
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................
3.8 สรุปการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางฯ ประจาปี พ.ศ. 2562
(ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.25 น. (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ..........)
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................
3.9 การดาเนินงานด้านจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี ๒๕๖๒
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กาหนดแนวทางดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยมีวั ตถุป ระสงค์เพื่ อบริ ห ารจั ดการองค์ค วามรู้ข องกรมฯ ให้ ส ามารถสนับสนุ นการขั บเคลื่ อ นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนและส่งเสริม ให้บุคลากรสามารถดาเนินการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จานวน ๘ หมวดองค์ความรู้
หมวดที่ ๑ เทคนิคการสร้างและพัฒนาผู้นาในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
หมวดที่ ๒ เทคนิคการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมวดที่ ๓ เทคนิคการแก้ไขปัญหาความยากจน
หมวดที่ ๔ เทคนิคการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
หมวดที่ ๕ เทคนิคการส่งเสริมช่องทางการตลาดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
หมวดที่ ๖ เทคนิคการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หมวดที่ ๗ เทคนิคการส่งเสริมกองทุนชุมชนให้เกิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
หมวดที่ ๘ เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (เป็นบุคลากรทันสมัย
พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ)
ข้อเสนอ
ขอให้พัฒนาการอาเภอได้ตรวจสอบเนื้อหาองค์ความรู้รายบุคคลของ จนท.พช. และจัดลาดับ
ค่ า คะแนนตามหลั กเกณฑ์ การพิ จารณาคั ดเลื อกองค์ ความรู้ ดี เด่ นฯ ปี ๒๕๖๒ รายละเอี ยดตามแบบรวบรวม
องค์ความรู้ พร้อมเอกสารจัดการความรู้คนละ ๑ เล่ม และเป็นไฟล์ .DOC ส่งภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................
3.10 โครง...

-83.10 โครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้ดาเนินโครงการจัดตั้งและพัฒ นากลุ่มอาชีพ ลพบุรีมีกลุ่มอาชีพ
เป้าหมายจานวน ๒๕ กลุ่ม งบประมาณดาเนินการกลุ่มละ 13,200 บาท รวมเป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท ในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน –
มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ระยะเวลา 2 วัน
วันที่หนึ่ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ตาม
ประเด็นที่กาหนด ได้แก่ แนวคิด/หลักการ ความสาคัญ วิธีการขั้นตอน การบริหารจัดการ การดาเนินกิจการอย่าง
ยั่งยืน และการดาเนินงานพัฒนากลุ่มอาชีพ/สัมมาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE)
วันที่สอง ดาเนินการจัดตั้งกลุ่มและจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยการสนับสนุนของ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เงื่อนไข: ดาเนินการหลังจากดาเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านแล้ว
ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
โคกสาโรง
ขัยบาดาล
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ท่าหลวง
ลาสนธิ
หนองม่วง
รวม

จานวนหมู่บ้านสัมมาชีพ จานวนเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๒
การจัดตั้งและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ
52
5
18
2
28
3
40
4
33
3
32
3
8
1
10
1
9
1
10
1
13
1
253
25

งบประมาณ
กลุ่มละ
๑๓,๒๐๐ บาท
66,000
26,400
39,600
52,800
39600
39,600
13,200
13,200
13,200
13,200
13,200
330,000

ข้อเสนอ
๑. ให้อาเภอเสนอโครงการ (หมวด ๓๐๐) และดาเนินการตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
๒. บันทึกข้อมูลผลการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามแบบรายงานฯ ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒ (ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๑๙/ว ๔๓๑๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ การเตรียมความพร้อม
การดาเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี ๒๕๖๒)
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................
3.11 การ...

-93.11 การจัดทาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๒
กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งแนวการจัดทาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๒
ให้จังหวัดดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
ปี ๒๕๖๒ จากหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับอาเภอ จังหวัดละ ๑ หมู่บ้าน และสารสนเทศตาบลต้นแบบปี 2562
จานวน 1 ตาบล จังหวัดลพบุรีมีหมู่บ้านสารสนเทศฯและตาบลสารสนเทศฯ ระดับอาเภอ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมู่บ้าน
ถนนใหญ่
สหพันธ์อ่างทอง
โคกสลุด
โคกสะอาด
พรมทินใต้
สาโรงใหญ่
หนองผักบุ้ง
ใหม่ศรีอุบล
กาญจนาภิเษก
หนองผักบุ้ง
ชอนใหญ่

หมู่ที่
5
8
1
7
11
10
4
6
8
2
3

ตาบล
ถนนใหญ่
หนองบัว
โคกสลุด
ม่วงค่อม
หลุมข้าว
สาโรงใหญ่
ทุ่งท่าช้าง
โคกแสมสาร
แก่งผักกูด
หนองรี
ชอนสารเดช

อาเภอ
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
ท่าวุ้ง
ชัยบาดาล
โคกสาโรง
บ้านหมี่
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ท่าหลวง
ลาสนธิ
หนองม่วง

ตาบลสารสนเทศ
ถนนใหญ่
หนองบัว
โคกสลุด
ม่วงค่อม
หลุมข้าว
หินปัก
ทุ่งท่าช้าง
โคกแสมสาร
แก่งผักกูด
หนองรี
ชอนสารเดช

ข้อเสนอ : ให้อาเภอได้เตรียมความพร้อมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับ
จังหวัด และตาบลสารสนเทศฯ ตามแนวทางของกรมฯและจัดทาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๒
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ........)
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................
3.12 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับอาเภอ จากข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561
จังหวัดฯ ได้จั ดทาโครงการส่งเสริมการออมตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสื อ
จังหวัดฯ ที่ ลบ 0019/ว 5373 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ให้อาเภอจัดส่งแผนการดาเนินโครงการฯ
ส่งจังหวัด ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน (เอกสารแนบ..........) ซึ่งในไตรมาสที่ ๒ จังหวัดจะดาเนินการโครงการ
สนับสนุนติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในไตรมาสที่ ๒
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................
3.13 การดา...

-103.13 การดาเนินงานตามโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดลพบุรี ปี 2562”
ด้วยจังหวัด ได้จัดโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
เมื่อในวันอังคาร ที่ 22 มกราคม 25692 ณ วัดหนองประดู่ หมู่ที่ 2 ตาบลหนองผักแว่น อาเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี ได้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้
1. การสาธิตการประกอบอาชีพ “ปลาเค็มแดดเดียว” การทาครั้งนี้มี นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน ที่สนใจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 700 คน ในการนี้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีได้จัดทา
ป้ายไวนิลแสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่สาธิต การจัดทาแผ่นพับวิธีการทา “ปลาช่อนแดดเดียว” แจกจ่ายแก่ผู้สนใจอีกด้วย

2. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมเต็นท์สาธิตอาชีพ ““ปลาเค็มแดดเดียว”

3. การมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จานวน 4 ทุนๆ ละ 4,800 บาท

4. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินได้เงินบริจาค จานวน 4,620 บาท

-115. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6. การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ยอดจาหน่าย 26,940บาท

การจัดกิจกรรมประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาเนินการวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัด
ใดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตาลบลดอนโพธิ์ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้อาเภอจัดเตรียมสถานที่โต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้ใน
การสาธิต และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี กองทุนหมู่บ้าน จานวน 4 โต๊ะ เก้าอี้ 15
ตัว ให้เพียงพอและจัดให้มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสัมมาชีพ และผลิตภัณฑ์
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................
3.14 การแก้ไขสถิติการส่งงานประจาเดือน ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ .....)
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................
3.15 สถิติการส่งงานประจาเดือน มกราคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ .........)
มติที่ประชุม.......................................................................................................................... ................................

3.16 กลุ่มงานยุทธ...

-12กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3.16 การอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1 - 2
ตามที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ และให้กลุ่มงาน/อาเภอ
จัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ นั้น
จากการตรวจสอบโครงการที่เสนอขออนุมัติ มีรายละเอียด ดังนี้
ได้รับการจัดสรร
ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ
ที่
กลุ่มงาน/อาเภอ
จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ
งบประมาณ
1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3
648,400
3
648,400
2 กลุ่มงานส่งเสริม
11
3,740,500
10
3,330,100
3 กลุ่มงานสารสนเทศฯ
6
361,500
6
361,500
4 ฝ่ายอานวยการ
1
5,000
1
5,000
5 เมืองลพบุรี
17
3,452,975
16
3,443,600
6 พัฒนานิคม
17
1,481,140
16
1,367,140
7 โคกสาโรง
16
2,262,960
16
2,262,960
8 ชัยบาดาล
17
2,349,020
17
2,349,020
9 ท่าวุ้ง
17
1,987,450
17
1,987,450
10 บ้านหมี่
17
2,840,735
16
2,688,735
11 ท่าหลวง
17
891,525
14
803,750
12 สระโบสถ์
16
810,060
14
732,460
13 โคกเจริญ
16
1,015,390
15
901,390
14 ลาสนธิ
18
1,018,855
17
942,855
15 หนองม่วง
18
1,372,740
18
1,372,740
รวม
24,238,250
23,197,100
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อเสนอ
๑. ขอให้อาเภอที่ยังไม่เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ไตรมาส 2 ดาเนินการส่งโครงการให้จังหวัด
โดยด่วน ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
๒. การจั ดสรรงบประมาณเพื่ อด าเนิ นกิ จกรรมตามยุ ทธศาสตร์ กรมการพั ฒนาชุ มชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาส 2 ที่คงเหลือ และไตรมาส 3 – 4
จังหวัดได้แจ้งจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในไตรมาส 2 ที่คงเหลือ และไตรมาส 3 – 4 ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0019/ว374 ลงวันที่ 22
มกราคม 2562 ให้อาเภอดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ และจัดทารายละเอียดโครงการ (หมวด 300) ส่งให้จังหวัด
พิจารณาอนุมัติโครงการภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (เอกสารแนบท้าย..................................)
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................
3.17...

-133.17 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กรมการพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดจัดทารายละเอียดงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
แทนงบประมาณที่ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย
ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ให้เลือกจาก ๑๐ ผลิตภัณฑ์เท่านั้น) ที่จะดาเนินการพัฒนา โดยมีแนวทางการ
พิจารณา ดังนี้
๑) คัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น ที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
๒) พิจาณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกลุ่มเป็นลาดับแรก หากไม่มีกลุ่ม ให้พิจารณาผูป้ ระกอบการรายเดียว
โดยพิจารณาให้รายละไม่เกิน ๑ ผลิตภัณฑ์
๓) งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาไม่เกินผลิตภัณฑ์ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔) งบประมาณรวมอาเภอละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อเสนอ
ขอให้ส่งรายชื่อผลิตภัณฑ์เป้าหมายให้จังหวัดภายในวันที่ ...................กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทาคาของบประมาณส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................
3.18 การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพัฒนาการจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้จังหวัดดาเนินการถ่ายทอดตัวชีว้ ัดไปสู่บุคลากรทุกระดับ มีตัวชีว้ ัดจานวน ๑๐
ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดงานทีม จานวน ๓ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดบุคคล จานวน ๗ ตัวชีว้ ัด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดงานทีม จานวน ๓ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดงานทีมตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 75
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 75
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

น้าหนัก
40

40

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับ 1 มอบหมายผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน
ระดับ 2 แจ้งบุคลากรในหน่วยงาน ศึกษาคูม่ ือการใช้งานโปรแกรม DPIS และโปรแกรมสนับสนุนระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ ที่กรมฯ ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย โปรแกรมหนังสือรับรอง
เงินเดือน, โปรแกรม HR Smart, โปรแกรมตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากร
ระดับ 3 บุคลากรในสังกัดหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ลงทะเบียนและเข้าใช้งาน (Login
Username and Password) โปรแกรมสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล : DPIS เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเอง
ระดับ 4 บุคลากรในสังกัดหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ลงทะเบียนและเข้าใช้งาน (Login
Username and Password) โปรแกรมสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล : DPIS เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเอง
ระดับ 5 บุคลากรในสังกัดหน่วยงานทุกคน ลงทะเบียน และเข้าใช้งาน (Login Username and
Password) โปรแกรมสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล : DPIS เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลตนเอง
ตัวชี้วัดบุคคล จานวน ๗ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ระดับ 1 ประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน น้อยกว่าร้อยละ
85
ระดับ 2 ประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
ระดับ 3 ประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90
ระดับ 4 ประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95
ระดับ 5 ประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ 1 มีแนวทาง และแผนปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นที่
ระดับ 2 มีการจัดทาและรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายในการดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ครบทุกหมู่บ้านเป้าหมาย
ระดับ 3 มีกระบวนการติดตาม ควบคุม และกากับให้มีการรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ BPM หลังการดาเนินงานแล้วเสร็จ
ระดับ 4 มีผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ
BPM
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด และมีการรายงานผล
การประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ครบทุกหมู่บ้านเป้าหมาย
ระดับ 5 มีผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ
BPM
ได้ครบร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด และมีการรายงานผลการ
ประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ครบทุกหมู่บ้านเป้าหมาย

น้าหนัก
20

15

15

ตัวชี้วัด
น้าหนัก
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด
10
ระดับ 1 มีการประชุมของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) หรือ
คณะทางานที่ คสป. จัดตั้งขึ้น อย่างน้อย ๖ ครั้ง
ระดับ 2 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระดับ 3 (1) มีการกาหนดทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
(2) มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Cluster)
ระดับ 4 (1) มีการพัฒนาต่อยอดการดาเนินกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายในเชิงธุรกิจ อย่างน้อย ๓ กลุ่ม
(2) มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวด้วยกลไกประชารัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างน้อย 1 ชุมชน
ระดับ 5 (1) กลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รบั การพัฒนาต่อยอดการดาเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ มีรายได้เพิ่มขึ้น
(2) มีการคัดเลือกและพัฒนากลุม่ เป้าหมาย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
(3) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเดิม มีรายได้เพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 15
ระดับ 1 มีฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
ระดับ 2 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย และจาแนกสถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
ระดับ 3 มีแผนปฏิบัติการ และแผนเยี่ยมเยียนครัวเรือนเรือนเป้าหมาย
ระดับ 4 ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ระดับ 5 มีการติดตามและสรุปรายงานผลการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 5 รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 17
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 17
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 21
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23

15

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
15
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับ 1 จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และนาเสนอแผนให้ อกส.จ. เห็นชอบ
ระดับ 2

กากับติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้ประธาน อกส.จ. หรือ อกส.จ. ทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้

ระดับ 3 เบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 2 น้อยกว่าร้อย
ละ 55
ระดับ 4 เบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 55
ระดับ 5 เบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 2 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60และบันทึกในระบบ SARA ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามรายงานทะเบียน
คุมการรับ – จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน 15
(จปฐ.) ระดับครัวเรือน ประจาปี 2562
ระดับ 1 เมื่อข้อมูลมีจานวนครัวเรือน น้อยกว่า 99.41 % ของจานวนเป้าหมาย
ระดับ 2 เมื่อข้อมูลมีจานวนครัวเรือน 99.42 % - 99.60 % ของจานวนเป้าหมาย
ระดับ 3 เมื่อข้อมูลมีจานวนครัวเรือน 99.61 % -99.80 % ของจานวนเป้าหมาย
ระดับ 4 เมื่อข้อมูลมีจานวนครัวเรือน 99.81 % - 100 % ของจานวนเป้าหมาย
ระดับ 5 เมื่อข้อมูลมีจานวนครัวเรือน ตั้งแต่ 100 % ขึ้นไป ของจานวนเป้าหมาย
ข้อเสนอ
จังหวัดจะดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย และลงนามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มติที่ประชุม :
3.19 การประกวดธิดาละโว้ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจาปี ๒๕๖๒
จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี และสานักงานคลังจังหวัด
ลพบุรี รับผิดชอบการประกวดธิดาละโว้ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีกาหนดการ ดังนี้
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑
ศูนย์การค้าโรบินสันลพบุรี
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผู้เข้าประกวดร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคม
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐- ๑๑.๐๐ น. ผู้สมัครรายงานตัวพร้อมนาบัตรประจาตัวประชาชนไปแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองอานวยการประกวด
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ซักซ้อมการเดิน บนเวทีประกวด
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด และชี้แจงรายละเอียดการ
ดาเนินการประกวดธิดาละโว้
เวลา ๑๙.๐๐ เป็นต้นไป ดาเนินการประกวดธิดาละโว้
ข้อเสนอ
ขอให้อาเภอที่ยังไม่ได้ส่งผู้สมัครเข้าประกวดธิดาละโว้ ส่งผุ้สมัครให้ครบทุกอาเภอ เนื่องจากปีนี้
มีผู้สมัครน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
มติที่ประชุม :

-17ฝ่ายอานวยการ
๓.๑9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดลพบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ผลการเบิกจ่ายอยู่ในอันดับที่ ............. คิดเป็นร้อยละ ..37.54.........
-ผลการเบิกจ่ายงบเหลื่อมปี ได้ คิดเป็นร้อยละ 1.98 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1. การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2562
4.2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนา
ชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
4.3.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1.
5.2.
5.3.
************************************************

เอกสารแนบ
(รายละเอียดแนบท้ายต่างๆ )

