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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายอานวยการ พัฒนาการอาเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 7/2562
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
----------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวินัย
พันธุ์อยู่
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี
ประธาน
2. นายวิศัลย์
อินทมาระ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3. นายสุเชาว์
วงศ์แสง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4. นางอุดมรัตน์
อมรเทพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
5. นายเศรษฐ์ส่งศักดิ์ ตันสอน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
6. นางบัณฑิตา
หมื่นพรม
พัฒนาการอาเภอเมืองลพบุรี
7. นายพงศธร
ม่วงสว่าง
รกท.พัฒนาการอาเภอชัยบาดาล
8. นายไพศาล
ก้อนทอง
พัฒนาการอาเภอท่าวุ้ง
9. นายจารุเสษฐ์
พิมพบุตร
พัฒนาการอาเภอโคกสาโรง
10. นางสาวเรียวดาว บุญจันทร์
พัฒนาการอาเภอพัฒนานิคม
11. นางพัณณิตา
ประถมมูล
พัฒนาการอาเภอบ้านหมี่
12. นายศุภกิจ
เสือโต
พัฒนาการอาเภอหนองม่วง
13. นางการะเกด
พึ่งงาม
พัฒนาการอาเภอลาสนธิ
14. นางอัมพร
กุลวงศ์
พัฒนาการอาเภอท่าหลวง
15. นางพิชญิ์สินี
จันทร์จวนสุก พัฒนาการอาเภอสระโบสถ์
16. นางสาวอัญชลี
สุขสุเสียง
พัฒนาการอาเภอโคกเจริญ
17. นายนรินทร์
เต็มราม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
18. นางสาวสรินยา
มาตรดา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
19. นางสาวภัทรภร แก้วกระจ่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
20. นางพนัชกร
วงศ์ชมภู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
21. นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
22. นางทัศนีย์
ครุทกรานต์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
23. นางอาทิตยา
แป้นทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
24. นายปณัย
สารทรัพย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
25. นางรัตนา
มิตรเมือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
26. นางปทิตตา
มีชิตสม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
27. นางสาวจันทิรา
ชวาลสันตติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
28. นางอามร
ช่วยทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
29. นายพิชุกร
ศรีนุต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวรัชนี
2. นางสาววราพร
3. นางกันยา
4. นางสาวธิติยา
5. นางวิชชุดา
6. นางสาวฐานพันธ์
7. นางสาวณัชชา
8. นางสาวพรพรรณ
9. นางสาวศรัญญา

คงประเสริฐ
จันชัยภูมิ
กันตรีวุฒิ
โยจาปา
ทิตะพันธ์
พร้อมจิตต์
พึ่งธรรม
อยู่กรุง

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
-ไม่มีพิธีก่อนการประชุม
1. พิธีสวดมนต์ไหว้พระ
2. พิธีปณิญาณตน ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
3. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับเจ้าหน้าที่ ในการประชุมฯ ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายวิ นั ย พั น ธุ์ อ ยู่ พั ฒ นาการจั ง หวั ด ลพบุ รี ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้ ก ล่ า วเปิ ด การประชุ ม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
1.1.1 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหมู่บ้านชุมชนดีเด่น
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบฯ เรียบร้อยไปด้วยดี
1.1.2 การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- โครงการที่รับอนุมัติจากจังหวัด และกลุ่มงานจังหวัด ให้เร่งดาเนินการฯ
- งบลงทุน ให้เร่งดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 ผ่านมา
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลพบุรี หากมีแก้ไขหรือเพิ่มเติม แจ้งได้ที่ฝ่ายอานวยการ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
มติที่ประชุม : รับรอง
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/สืบเนื่อง/ติดตาม
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3.1 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จังหวัด ได้ดาเนินการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ จานวน 417 กลุ่ม และรายงานครั้งที่ 1 ไปแล้ว
ขอให้สนับสนุนและดาเนินการตามแนวทางของกรมฯ พร้อมรายงานฯ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม
2562
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 การดาเนินงานโครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
กรมฯ ได้ดาเนินงานโครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน โดยจัดสรรงบประมาณอาเภอละ
7,700 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 4 วัน
2. ค่าพาหนะปราชญ์ 3 คน
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สาหรับ 8 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
โดยดาเนินการ ดังนี้ (เอกสารแนบ ....1.....)
1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) กลุ่มออมทรัพย์ฯ
จานวน 2 กลุ่ม
2) โครงการ กข.คจ.
จานวน 3 กลุ่ม
3) กลุ่มที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จานวน 3 กลุ่ม
2. คัดเลือกทีม Move for fund team อาเภอละ 4 คน ประกอบด้วย
1) เจ้าหน้าที่พฒ
ั นาชุมชนที่รับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ
จานวน 1 คน
2) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือ จานวน 1 คน
3) คณะกรรมการ กข.คจ. ที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ
จานวน 1 คน
4) คณะทางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล
จานวน 1 คน
3. จัดเก็บข้อมูล บันทึกประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
4. จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจการดาเนินงาน Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน และนาผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลไปให้คาแนะนาการบริหารโครงการ การบริหารสัญญา การบริหารหนี้จานวน 8 กลุ่ม ดาเนินการวัน
ละ 2 กลุ่ม ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
5. บันทึกข้อมูลใน BPM ทันทีที่ดาเนินการเสร็จพร้อมรายงานผลให้อาเภอและจังหวั ดภายในวันที่ 5
กันยายน 2562 ตามแบบที่กรมฯกาหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ
3.3 การดาเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.263)
จังหวัดลพบุรี ได้ดาเนินการรับสมัครฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จานวน 9 ราย
รายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวหงษ์ชญพัชรา ธรรมศิริเลิศ
ลาดับที่ 1
2. นางสาวถุงเงิน เรืองสมุทร
ลาดับที่ 2
3. นางสาวณัฎฐา ดวงแก้ว
ลาดับที่ 3
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4. นายเชาวรินทร์ บุญแท้
สารองลาดับที่ 1
5. นางพรรษกร กริ่งกรับ
สารองลาดับที่ 2
6. นางสาวทิพย์สุดา ขัดแก้ว
สารองลาดับที่ 3
7. นางสาวสมพร สุขสาราญ
สารองลาดับที่ 4
8. นางสาวอรอนงค์ อรุณศรี
สารองลาดับที่ 5
9. นายศักดินันท์ บุญธรรม
สารองลาดับที่ 6
กรมการพัฒนาชุมชน จะดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
(อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ในระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.4 การดาเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0019/294 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 จังหวัดได้ให้อาเภอ
ดาเนินการจัดทาทะเบียนประวัติอาสาพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2562 - 2565 ตามแนวทางที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด ดังนี้
1. จัดทาทะเบียนประวัติอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และจัดทาบัตรประจาตัวอาสาพัฒนา
ชุมชน (อช.) และมอบบัตรประจาตัวให้อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ทุกรายให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนมีนาคม
2562
2. จัดทาทะเบียนประวัติผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นาอช.) พร้อมรูปถ่ายผู้นาอช. ขนาด 1
นิ้ว จานวน 2 รูป ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เพื่อจังหวัดจัดทาบัตรประจาตัวผู้นาอาสา
พัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ต่อไป
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอที่ยังไม่ได้ส่งทะเบียนประวัติผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) พร้อมรูปถ่าย
ผู้นา อช. ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป ส่งจังหวัดภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 อาเภอที่ส่งทะเบียนประวัติผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนฯ แล้ว
จานวน 1 อาเภอ ได้แก่ อาเภอลาสนธิ)
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.5 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.5.1 ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดทาโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประจาปี 2562 ซึ่งมีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผูป้ ฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอดีเด่น
2. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาลดีเด่น
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกาหนดให้จังหวัดดาเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 3 ประเภทๆ
ละ 1 คน/คณะ/กลุ่ม ทั้งนี้จังหวัดได้ดาเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมีผลดังต่อไปนี้
1.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผูป้ ฏิบตั ิงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอดีเด่น ได้แก่
นายพงศธร ม่วงสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ อาเภอชัยบาดาล

~5~

2.คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาลดีเด่น ได้แก่
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลชอนม่วง อาเภอบ้านหมี่
3.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่
กลุ่มส่งเสริมอาชีพปั้นลิง ตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง
คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 ประเภทจะได้เข้ารับการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการต่อไป ซึ่งในระดับเขตตรวจราชการจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ
1 รางวัล ตามเขตตรวจราชการ 18 เขตตรวจ รวมทั้งสิ้น 54 รางวัล เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นในงาน CD DAY ประจาปี 2562 ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ
3.5.2 ข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เอกสารแนบ...2....)
1. ประเภทบุคคลธรรมดา มีอีก 4 อาเภอที่ต้องทาเพิ่ม คือ อาเภอเมือง , อาเภอพัฒนานิคม,
อาเภอโคกเจริญ และอาเภอหนองม่วง
2. ประเภทองค์กร ดังนี้
2.1 กพสอ. ครบทุกอาเภอ
2.2 กพสต. มีอีก 5 อาเภอที่ต้องทาเพิ่ม คือ อาเภอเมือง, อาเภอชัยบาดาล,อาเภอโคกเจริญ,
อาเภอลาสนธิ และอาเภอหนองม่วง
2.3 กพสม. ที่ครบแล้วมี 2 อาเภอ คือ อาเภอท่าหลวง และอาเภอสระโบสถ์
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.5.3 ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เอกสารแนบ.....3......)
1. งบบริหาร ผลการเบิกจ่ายมากที่สุดมี 3 อาเภอ คือ อาเภอเมืองลพบุรี 80.15 , อาเภอ
หนองม่วง 71.72 และอาเภอโคกสาโรง 66.67
2. งบอุดหนุน ผลการเบิกจ่ายที่เบิกจ่ายตามเป้ามี 3 อาเภอ คือ อาเภอสระโบสถ์ 105.47 ,
อาเภอโคกเจริญ 104.59 และอาเภอท่าหลวง 100
3. งบทุนหมุนเวียน(เงินกู้) ผลการเบิกจ่ายที่เบิกจ่ายตามเป้ามี 1 อาเภอ คือ อาเภอลาสนธิ
119.54
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.5.4 รายงานลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เอกสารแนบ..4...)
1. ลูกหนี้ 2556 - 2559 ทาได้ตามเป้ามี 1 อาเภอ คือ อาเภอโคกเจริญ 108.49
2. ลูกหนี้ 2560 ทาได้ยังไม่มอี าเภอที่ทาได้ตามเป้า
3. ลูกหนี้ 2561 ทาได้ตามเป้ามี 3 อาเภอ คือ อาเภอหนองม่วง 166.67 , อาเภอบ้านหมี่
114.33 และอาเภอสระโบสถ์ 106.82
4. ลูกหนี้สีแดงที่จะหมดอายุความในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 15 โครงการ ดังนี้
1) อาเภอเมือง
จานวน 4 โครงการ
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2) อาเภอพัฒนานิคม
3) อาเภอโคกสาโรง
4) อาเภอบ้านหมี่
5) อาเภอท่าหลวง
6) อาเภอสระโบสถ์

จานวน 1 โครงการ
จานวน 1 โครงการ
จานวน 3 โครงการ
จานวน 4 โครงการ
จานวน 2 โครงการ

มติที่ประชุม : รับทราบ
3.6 ผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 (9 เดือน)
เปรียบเทียบยอดจาหน่าย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่ออาเภอ
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
โคกสาโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลาสนธิ
หนองม่วง
รวม

รวม 9 เดือน
รวม 9 เดือน
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2561
(บาท)
(บาท)
474,382,884
68,793,020
98,468,030
374,991,900
220,619,800
450,432,495
20,684,061
42,100,995
53,297,086
27,100,713
130,362,629
1,961,233,613

374,487,720
55,528,930
80,000,672
304,745,700
178,733,306
366,056,516
16,776,000
34,227,911
43,318,080
22,033,100
105,866,100
1,581,774,035

เพิ่มขึ้น %
26.68
23.89
23.08
23.05
23.44
23.05
23.30
23.00
23.04
23.00
23.14
23.99

มติที่ประชุม : รับทราบ
3.7 โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
กรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดาเนินโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP
Mobile) ประกอบด้วยกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1. การประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดง และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
2. การจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดแสดง และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
3. การติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
จังหวัดลพบุรี กาหนดประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดง และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ในวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 09.30 น. ณ ห้องซูซู โรงแรมลพบุรีอินน์ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
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ข้อเสนอ ขอให้ อาเภอประสานกลุ่ มเป้า หมายตามบัญชีจัดสรร (หนังสื อจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ
0019/ว2748 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562) และให้จัดเตรียมข้อมูลตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หรือ
สถานที่ที่สามารถจัดแสดง และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการฯ เข้าประชุมเพื่อจัดทาแผน
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.38 การจัดงานเทศกาลตามแนวทาง D-HOPE
จังหวัดลพบุรี กาหนดการจัดงานเทศกาลตามแนวทาง D-HOPE ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ณ บิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์ (บิ๊กซีใหญ่) โดยจังหวัดได้เชิญผู้ประกอบการทีไ่ ด้จัดทาโปรแกรม และโปรแกรม
ได้นาลงจัดพิมพ์ในแคตตาล็อก นาผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยชุมชน ซึ่งการจัด
งานครั้งนี้จะคัดเลือกโปรแกรมจากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาโปรแกรมที่ผู้ชม ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและทดสอบ
โปรแกรม โดยในการประชุมฯ ได้มีการนาเสนอโปรแกรมและให้ผู้เข้าร่วมประชุมซื้อโปรแกรม จานวน ๖ โปรแกรม จาก ๖ อาเภอ ได้แก่
๑. การหยอดดินสอพองและไข่เค็มดินสอพอง อาเภอเมืองลพบุรี
๒. การทาพริกตะเกลือและดอกไม้ประดิษฐ์ อาเภอพัฒนานิคม
๓. การประดิษฐ์ของฝากของชาร่วยด้วยผ้ามัดหมี่ทอมือ อาเภอโคกเจริญ
๔. การจักสานเส้นพลาสติก อาเภอท่าหลวง
๕. การถักเชือกมัดใจ กาไลใส่สวย อาเภอลาสนธิ
๖. การทาสมุนไพรมหัศจรรย์แห่งบ้านสมุนไพรเบญจมาส อาเภอชัยบาดาล
ข้อเสนอ ๑. แจ้งกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนดโดยจังหวัดจะจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
ที่ไม่ใช่บุคลากร ภาครัฐ จานวน ๖ คน ๆ ละ ๓ ชัว่ โมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท/วัน จานวน ๒ วัน
๒. ให้ผปู้ ระกอบการได้จัดเตรียมโปรแกรมที่ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบตั ิ โดยเตรียมพืน้ ที่ในการ
ปฏิบัตแิ ละสามารถนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงมือทาเป็นของที่ระลึกในงานเปิดตัว
๓. ประสานหน่วยงานราชการ หน่วยภาคีการพัฒนา สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3.9 โครงการนาเสนอผลงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการในระดับจังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อการนาเสนอผลสาเร็จจากการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ
และการจัดทา Best practices ในระดับอาเภอ และสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการในระดับ
จังหวัดเพื่อจัดทาเป็น Best practices สรุปผลส่งกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดได้ดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว
แล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี และผลจากการนาเสนอผลสาเร็จจาก
การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ และการจัดทาสรุปผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ
ในระดับอาเภอยังไม่สมบูรณ์และขาดเนื้อหาสาระที่สาคัญ จังหวัดจึงขอให้ทุกสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว ให้จังหวัดใหม่และจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นั้น
ปัญหาที่พบ คือ
1.การสรุปข้อมูลของอาเภอไม่ได้นากิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนที่แต่ละอาเภอได้รับ
งบประมาณมาสรุป คือ
1) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการผู้นาอช.ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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2) เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย (ชี้เป้าชีวิต/แผนชีวิต)
3) สนับสนุนกิจกรรม/โครงการของ ผู้นา อช.ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต)
กิจกรรมที่ 1-2 ทุกอาเภอได้รับงบประมาณสนับสนุน และกิจกรรมที่ 3 มีเพียง 4 อาเภอ คือ ชัยบาดาล ท่าวุง้
บ้านหมี่ และลาสนธิ ครัวเรือนละ 1,375 บาท แต่ส่วนใหญ่ทกุ อาเภอสรุปเหมือนๆ กัน
2.การจัดทา Best practices ในระดับอาเภอ ทุกอาเภอไม่ได้นา แผนปฏิบัติการของผู้นาอช. และแผน
ชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย มาสรุปเป็นภาพรวมของอาเภอ ทาให้กิจกรรมที่พบส่วนใหญ่เหมือนกันเกือบทุกอาเภอ เนื่องจาก
บริบทสภาพพื้นที่ สถานะ ศักยภาพ ความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายของแต่ละอาเภอไม่เหมือนกัน
ดังนั้น การบริหารจัดการชีวิตของคณะทางานฯ ศจพ.อ.ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายย่อมต่างกัน
โดยเฉพาะครัวเรือนเป้าหมายทีต่ กเกณฑ์รายได้ 38,000 บาท ที่ได้รับงบประมาณ ครัวเรือนละ 1,375 บาท
การสรุปผลการดาเนินงานต้องแตกต่างต้องระบุเป็นรายครัวเรือนได้อย่างชัดเจนว่าได้สนับสนุนกิจกรรมอะไร

มติที่ประชุม : รับทราบ
3.10 การดาเนินการโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงปม. 2562
ตามหนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลบ 0019/ว 725 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ให้อาเภอ
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนฯ ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณจาก
กรมการพัฒนาชุมชนดังนี้
ที่
อาเภอ
ตาบล
หมู่ที่
บ้าน
หมายเหตุ
1 เมือง
บางขันหมาก
11 หนองแก้ว
2 พัฒนานิคม
ช่องสาริกา
13 ถ้าบ่อทอง
3 โคกสาโรง
หนองแขม
3
หนองไผ่เหลือง
4 ชัยบาดาล
ท่ามะนาว
1
สันตะลุง
5 ท่าวุ้ง
บางงา
11 หนองมน
6 บ้านหมี่
ไผ่ใหญ่
4
น้าจั้น
7 ท่าหลวง
หัวลา
6
ทุ่งดินแดง
8 สระโบสถ์
มหาโพธิ
2
มหาโพธิ
9 โคกเจริญ
โคกเจริญ
4
โคกเจริญ
ศรช.เดิมที่อยู่ในระบบ
10 ลาสนธิ
หนองรี
6
โคกสามัคคี
11 หนองม่วง
เขาลาแพน
8
หนองม่วง
จังหวัดได้มอบหมายให้พัฒนาการอาเภอดาเนินการตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 ให้จัดส่งแบบประเมินศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนฯ
พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการฯ จานวน ไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษพร้อมรูปภาพประกอบ
ให้จังหวัดภายในเดือน มิถุนายน 2562 ซึ่งขณะนี้ได้เลยกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จึงขอให้อาเภอจัดส่ง
เอกสารให้จังหวัดไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3.11 การดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2561 40 ครัวเรือนที่พัฒนาได้
ในการประเมินค่าคะแนนตามตัวชี้วัดที่ 4 ในการประเมินรายได้ถึงแม้ว่าจะผ่าน 38,000 บาท/
คน/ปี ทั้ง 40 ครัวเรือนแล้วก็ยังไม่สามารถได้ ระดับคะแนน 5 ได้ ทั้ง 4 อาเภอ คือ ชัยบาดาล ท่าวุ้ง บ้าน
หมี่ และลาสนธิจะต้องส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ตามระดับคะแนนทั้ง 5 ระดับให้จังหวัด ส่งเอกสารทั้งหมด
ให้จังหวัดภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) เป็น 5 ระดับ
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.12 สรุปผลการจาแนกสถานะครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
38,000 บาท/คน/ปี 2562
ตามที่จังหวัดได้จัดส่งแบบจาแนกสถานะครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ปี 2562 ให้อาเภอดาเนินการ
ตรวจสอบสถานะครัวเรือนเป้าหมาย และให้จดั ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สรุปได้ดังนี้
จานวนพื้นที่
ตาบล
ที่

อาเภอ

จานวนพื้นที่
หมู่บ้าน

จานวนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖2
ครัวเรือน ครัวเรือนที่ ครัวเรือนที่ ครัวเรือนที่ คงเหลือ

ตาบล เทศบาล หมู่บ้าน ชุมชน ตกเกณฑ์
ทั้งหมด
(คร.)

1
2
3
4
5

ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
ท่าหลวง
หนองม่วง
รวม

7
10
4
1
-

1
1

17
37
8
1
-

22

2

63

-

พัฒนาได้
(คร.)

15

2

39
65
11
1
2

2

118

16

1

ต้อง
สงเคราะห์
(คร.)

ตาย
/ย้ายออก
(คร.)

23
65
10
1
2

1

101

1

38
65
11
1
2

หมายเหตุ
ให้ระบุ
ถ้าเป็นพื้นที่
เขตเมือง
ท.ท่าโขลง
ท.หนองม่วง
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มติที่ประชุม : รับทราบ
3.13 การดาเนินงานตามโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดลพบุรี ปี 2562
ด้วยจังหวัด ได้จัดโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ วัดไลย์ ตาบลเขาสมอคอน อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ ดังนี้
1. การสาธิตการประกอบอาชีพ “ไข่เค็มดินสอพอง” การทาครั้งนี้มี นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่
สนใจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 80 คน ในการนีส้ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้จัดทาป้ายไวนิล
แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่สาธิต การจัดทาแผ่นพับวิธีการทา “ไข่เค็มดินสอพอง”
3. การมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จานวน 3 ทุนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
4. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวนเงิน 4,730 บาท
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5. การจัดตลาดสัมมาชีพชุมชนของอาเภอท่าวุ้ง มี การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน
มียอดจาหน่าย 43,700 บาท
การดาเนินงานตามโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี
2562” ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่อาเภอบ้านหมี่ สาธิตการทา “หมี่กรอบสมุนไพร” ขอให้อาเภอ
จัดส่งข้อมูลวิธีการทาหมี่กรอบสมุนไพร file word และ สานาบัตรของ น.ส.พัชรินทร์ ภูเทียม เป็น file PDF
โดยไม่ต้องเซ็นรับรองสานาถูกต้อง และขอให้อาเภอเตรียมโต๊ะในการสาธิตการทาหมี่กรอบ รวม 2 โต๊ะ เก้าอี้ 10 ตัว และ
ขอให้อาเภอนาผลิตภัณฑ์ OTOP , หมู่บ้านนวัตวิถี , หมู่บา้ นสัมมาชีพ มาร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ
3.14 สถิติส่งงานประจาเดือน มิถุนายน 2562 (เอกสารแนบ..5.....)
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.15 การรายงานรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจาปี ๒๕๖๒
ขอให้อาเภอรายงาน รายได้ จากการนาความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพของครัวเรือน
สัมมาชีพประจางวดเดือน กรกฎาคม ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามแบบโปรแกรม Excel
บันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

มติที่ประชุม : รับทราบ
3.16 การบันทึกข้อมูลผลการดาเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ระยะที่ ๒
ขอให้อาเภอบันทึกผลการดาเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ระยะที่ ๒ กลุ่มเป้าหมาย ๗ อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองลพบุรี/ พัฒนานิคม/ โคกสาโรง/ชัยบาดาล/
บ้านหมี่ ท่าหลวงและลาสนธิ รายงานผลและบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีขั้นตอน ดังนี้
๑. ในเว็บไซต์ http://welfare-job.epayment.go.th ลงชื่อผู้ใช้ P1600 รหัส 35471
๒. คลิกเมนู ๖ ผลการดาเนินงาน ระยะที่ ๒ เลือกข้อ ๖.๑ บันทึกแบบรายงานผลการพัฒนาผู้มีบัตรฯ
๓. จัดทาแบบรายงานผลการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สาหรับหน่วยงานพัฒนาผู้มีบัตรฯ
โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน /คลิก ค้นหา / กรอกชื่อผู้รายงานข้อมูล คลิก  หัวข้อที่ปรากฏ
(๑) การติดต่อผู้มีบัตร
ติดต่อได้โดยพบผู้มีบัตร
ทา ข้อ (๒)
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ติดต่อได้โดยสื่อสารทางโทรศัพท์
ทา ข้อ (๒)
ติดต่อไม่ได้
เลือกเหตุผล....
(๒) การเข้าร่วมการพัฒนา
ผู้มีบัตรฯ ประสงค์เข้าร่วมการพัฒนา
เลือกการพัฒนาในเรื่อง.....
ผู้มีบัตรฯ ไม่ประสงค์เข้าร่วมการพัฒนา
เลือกเหตุผล.....
ผู้มีบัตรฯ ประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาแต่ไม่สามารถเข้าร่วมพัฒนาได้
เลือกเหตุผล...
(๓) กดบันทึกเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.17 การส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอาเภอ
(เอกสารแนบ...6....)
1.ความครบถ้วนและถูกต้อง มีอาเภอที่ปรับปรุงข้อมูล คือ อ.โคกสาโรง อ.สระโบสถ์ อ.ชัยบาดาล
อ.พัฒนานิคม และอ.ท่าหลวง
2.ความต่ อ เนื่ อ งในการปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หา มี อ าเภอที่ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล คื อ อ.โคกส าโรง อ.ท่ า วุ้ ง
อ.โคกเจริญ อ.ท่าหลวง อ.เมืองลพบุรี อ.ชัยบาดาล และอ.พัฒนานิคม
3.ข้อมูลตามภารกิจของกรมฯ มีอาเภอที่ปรับปรุงข้อมูล คือ อ.โคกสาโรง อ.ท่าวุ้ง และ อ.พัฒนานิคม
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.18 การจาหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce
กรมพัฒนาชุมชน จะส่งเสริมการขายออนไลน์ ให้กับสินค้า OTOP และ OTOP TO DAY จานวน
100 รายการ ผู้ประกอบการสามารถมีรายได้จากการขาย Online ในระบบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3.19 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๑. ตามที่จังหวัดได้อนุมัติโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
และได้แจ้งให้อาเภอดาเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ ผลิตภัณฑ์
เป็นเงิน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้ดาเนินการตามระเบียบ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอเร่งรัดดาเนินงานตามโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
๒. การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตามที่ คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี ได้ มีมติให้จัดทาเกณฑ์การประเมิน
เพื่อจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ชัดเจน และดาเนินการประเมิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
และให้จัดประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี อีกครั้งเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
นั้น
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนได้จดั ทาเกณฑ์การประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ด้าน
1. ด้านศักยภาพในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว

2. ด้านความพร้อมของ
ชุมชนและสิ่งอานวยความ
สะดวก

3. ด้านสินค้าและบริการ

ตัวชี้วัด
1) การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลัก
สามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ระยะทางการเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยวหลักถึงชุมชน ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ลักษณะการเดินทาง และการบริการยานพาหนะ
2) จุดดึงดูดการท่องเที่ยวในชุมชนและการเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
จุดดึงดูดการท่องเที่ยวในชุมชนมีความโดดเด่น
การเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
3) สถิตินักท่องเที่ยว
จานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อเดือน
สถิติ ความสม่าเสมอและความถี่ของการเข้ามาของนักท่องเที่ยว
วิเคราะห์จาแนก (identify identify) กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว
แนวโน้มการเพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยว
จานวนนักท่องเที่ยวสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของชุมชน
4) การสร้างรายได้และการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
มีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
มีรายได้เพิม่ ขึ้น และมีการกระจายรายได้
สัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว (ร้อยละ)
5) เครือข่ายการท่องเที่ยวที่ประสานนานักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน
มีเครือข่ายการท่องเที่ยว
เชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวหลัก มีช่วงที่ดึงดูดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน
1) ความพร้อมขององค์กรและบุคลากร
มีองค์กรในชุมชนเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
มีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
2) การจัดระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
มีกติกาของชุมชนด้านการท่องเที่ยว
มีมาตรการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
มีแผนธุรกิจของชุมชนท่องเที่ยว
3) สิ่งอานวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยว
มีจุดบริการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
มีบริการอานวยความสะดวกในด้านการเดินทาง
มีที่พักในชุมชนหรือที่พักใกล้เคียงที่ได้มาตรฐาน
มีร้านอาหารและเครื่องดืม่ ร้านของฝาก/ของระลึก
1) ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่น
มีผลิตภัณฑ์ที่มเี ฉพาะถิ่นที่มีความโดดเด่น
ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน

คะแนนเต็ม
10
5
3
2
10
5
5
10
2
2
2
2
2
10
4
3
3
10
5
5
10
5
3
2
10
5
3
2
10
2
2
2
2
2
10
4
3
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ด้าน

ตัวชี้วัด
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวได้
2) บริการด้านการท่องเที่ยว
มีกิจกรรมบริการการท่องเที่ยว
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
รวม

คะแนนเต็ม
3
10
5
5
100

ข้อเสนอ ขอให้อาเภอทบทวนผลการจัดประเภท ตามเกณฑ์ที่กาหนด และส่งข้อมูลให้จังหวัด
ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเชิญพัฒนาการอาเภอเข้าร่วมประชุมในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบผลการจัดประเภท ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.20 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๒/๒๕๖๒ (1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)
กรมการพัฒนาชุมชนได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ ๒/๒๕๖๒
ให้จังหวัดดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จานวน ๑๑ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดงานทีม จานวน ๓ ตัวชี้วัด
ข้อเสนอ ตัวชี้วัดทีมใช้ตามที่กาหนด ๓ ตัวชี้วัด เหมือนกันทุกคน
1.ตัวชี้วัดระดับบุคคล อย่างน้อย จานวน ๔ ตัวชี้วัด ให้ถ่ายทอดจากตัวชี้วัดที่กาหนด และเป็น
ตัวชี้วัดในงานที่รับผิดชอบ
2.ตัวชี้วัดระดับบุคคล หากเลือกจาก ตัวชี้วัด ๑-๘ แล้วมีน้อยกว่า ๔ ตัวชี้วัด ให้กาหนดตัวชี้วัด
จากงานที่รับผิดชอบ หรืองานที่เป็นนโยบายสาคัญ
3.ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ ๒/๒๕๖๒ ให้ใช้ตัวชีว้ ัดที่คณะทางานฯ
ได้ปรับแก้แล้ว ซึ่งจะส่งไฟล์ให้ภายหลัง
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.21 โครงการยุทธศาสตร์แห่งความสุข สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562
HAPPINESS STRATEGY: CDD Lopburi.2019
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ องค์กร / บุคคล (พัฒนากร) / บุคคล (นักวิชาการ)
- ส่งเอกสารให้ สพจ.ลพบุรี ตัวจริง 1 ฉบับ /สาเนา 5 ฉบับ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๖๒
ขณะนี้ อาเภอโคกสาโรง ส่งเอกสารประเภทบุคคลมาแล้ว
ข้อเสนอ ขอให้ส่งเอกสารตามกาหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.22 ตัวชี้วัดผลสาเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การส่งรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลสาเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(ตาราง 29 ช่อง) ที่ได้รับงบประมาณปี 2562 โดยรายงานทุกวันที่ 20 ของเดือน (สิ้นสุดเดือน กันยายน 2562)
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอรายงานตามกาหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3.23 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ
1) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง เฉลิม
พระเกียรติฯ
- ให้อาเภอรายงานทุกวันที่ 1 ของเดือน (4 ครั้ง) เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 1 สิงหาคม 62
2) การติดตั้งป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องจากป้ายหมู่บ้านฯ เป็นครุภัณฑ์ อายุการใช้งาน 15 ปี กรมฯ จึงกาหนดให้มีปูนหุ้มโคนเสา ขนาดสูง
60 เซนติเมตร และกาหนดการติดตั้ง คือ ให้ปูนอยู่เหนือพื้นดิน 20 เซนติเมตร ฝังปูนไว้ใต้ดนิ 40 เซนติเมตร
อาเภอที่ฝังเสาปูนไม่ได้ขนาดตามที่กาหนดข้างต้น ขอให้ดาเนินการปรับเปลี่ยน
เมื่อดาเนินการแล้ว ให้ถ่ายรูปส่งทางไลน์กลุ่ม “มบ.เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 62
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอดาเนินการตามแนวทาง
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.24 การดาเนินงานของศูนย์อานวยการจิตอาสาจังหวัดลพบุรี
1. ข้อควรระวังในการรายงาน กลุ่มเป้าหมายของ พช. มักเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกับปกครอง
กรณีกิจกรรมเดียวกัน ควรระวังเรื่องรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ จานวนคน รูปภาพ หากปกครอง
เอาข้อมูลของพช.ไปรายงาน เราก็สามารถชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องได้
2. การส่งรายงาน มี 3 แบบ
1) แบบ 1 แผนดาเนินกิจกรรม รายงานทุกวันที่ 1 ของเดือน
กรณีไม่มีกิจกรรมจิตอาสา พิมพ์ว่า "เดือน.. พ.ศ.. ไม่มีกิจกรรมจิตอาสา"
2) แบบ 2 แบบรายงานกิจกรรม (สรุปกิจกรรม) : ส่งหลังจากดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
ภายใน 5 วัน
3) แบบ 3.1 แบบรายงาน (ภาพกิจกรรม) : ก่อน ขณะดาเนินการ ดาเนินการแล้วเสร็จ
(ส่งพร้อมแบบ 2)
4) แบบ 3.2 แบบรายงาน (ภาพ : กรณีมีพิธีเปิด) : บนเวที กล่าวคาปฏิญาณ
(ส่งพร้อมแบบ 2 แบบ 3.1)
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอดาเนินการตามแนวทาง
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3.25 รายงานการประชุมประจาเดือน มิถุนายน 2562

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

ว/ด/ป
ที่ประชุม
10 มิ.ย 62
11 มิ.ย 62
11 มิ.ย 62
14 มิ.ย 62
11 มิ.ย 62
10 มิ.ย 62
10 มิ.ย 62
10 มิ.ย 62
12 มิ.ย 62
10 มิ.ย 62
10 มิ.ย 62

มีประเด็น มีเนื้อหา
การ
การ
ประชุมฯ
ประชุม
ครบถ้วน ครบถ้วน
1 คะแนน 1 คะแนน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

มีการ
มอบหมาย
งาน /
ผู้รับผิดชอบ
2 คะแนน
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

มีการ
กระจาย
เป้าหมาย

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

งานสาคัญ
ของแต่ละ
อาเภอ

2 คะแนน
1
1
0
0
1
2
2
1
0
2
0

2 คะแนน
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2 คะแนน
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
0

สรุป
คะแนน
9
9
8
8
9
10
10
9
6
10
6

ข้อเสนอ การกระจายเป้าหมายให้กาหนดใครรับงานอะไรจานวนเท่าไหร่ เรื่องที่ควรจะกระจายเป้าหมาย
เช่น ครัวเรือนยากจน การเพิ่มขึ้นสมาชิกสตรี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ฝ่ายอานวยการ
3.26 การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การเร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้เร่งดาเนินการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.27 การยกเลิก พช. ใสสะอาด
การทากิจกรรม 5 ส ให้ทาไปเรื่อย ๆ และไม่ส่งเข้าร่วมประกวดโครงการ พช. ใสสะอาด
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.28. การเบิกค่าใช้สอยเพิ่มเติม
การเบิกค่าใช้สอยปกติ ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือน และถ้ามีเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ 25 ของเดือน
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.29 การตรวจสุขภาพประจาปี 2562
ขอให้อาเภอทุกอาเภอสรุปคนที่จะตรวจสุขภาพประจาปี 2562 ภายในวันที่ 12 ก.ค 62
มติที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

เวลา 13.30 น.
(ลงชื่อ)

วิชชุดา ทิตะพันธ์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวิชชุดา ทิตะพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เศรษฐ์ส่งศักดิ์ ตันสอน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเศรษฐ์ส่งศักดิ์ ตันสอน)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

