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บันทึกรายงานการประชุม
หัวหนากลุมงาน หัวหนาฝายอํานวยการ พัฒนาการอําเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ประจําเดือนกุมภาพันธ& 2563 ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 11 กุมภาพันธ& 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
.............................................................
ผูมาประชุม
1 นายวิศัลย อินทามระ
2 นายสุเชาว วงศแสง
3 นางอุดมรัตน อมรเทพ
4 นางปทิตตา มีชิตสม
5 นางบัณฑิตา หมื่นพรม
6 นางมาลินี เมตตันตคุปต
7 นายไพศาล ก!อนทอง
8 นางสาวเรียวดาว บุญจันทร
9 นาวสาวพูพิศ ลาวัลย
10 นายบรรลุเศรษฐ พึ่งงาม
11 นายศุภกิจ เสือโต
12 นางการะเกด พึ่งงาม
13 นายนรินทร เต็มราม
14 นางพิชญสินี จันทรจวนสุก
15 นายเศรษฐส"งศักดิ์ ตันสอน
16 นางสาวสรินยา มาตรดํา
17 นางพนัชกร วงศชมภู
18 นางทัศนีย ครุทกรานต
19 นางอาทิตยา แปBนทอง
20 นายปณัย สารทรัพย
21 นางสาวจันทิรา ชวาลสันตติ
22 นางอํามร ช"วยทอง
23 นายปราโมทย คํามณี
24 นางสาวรุ"งนภา ชูรัตน
25 นางสาวรัชนี คงประเสริฐ
26 นายวีระยุทธ ราชิวงศ

รกท.พัฒนาการจังหวัดลพบุรี
หัวหน!ากลุ"มงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
หัวหน!ากลุ"มงานส"งเสริมการพัฒนาชุมชน
รักษาการในตําแหน"งหัวหน!าฝ,ายอํานวยการ
พัฒนาการอําเภอเมืองลพบุรี
รกท.พัฒนาการอําเภอชัยบาดาล
พัฒนาการอําเภอท"าวุ!ง
พัฒนาการอําเภอโคกสําโรง
รกท.พัฒนาการอําเภอพัฒนานิคม
รกท.พัฒนาการอําเภอบ!านหมี่
พัฒนาการอําเภอหนองม"วง
พัฒนาการอําเภอลําสนธิ
พัฒนาการอําเภอท"าหลวง
พัฒนาการอําเภอสระโบสถ
พัฒนาการอําเภอโคกเจริญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ!าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ผูไมมาประชุม
นายพิชุกร ศรีนุต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ไปราชการงานวังฯ
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พิธีกอนการประชุม
1. พิธีสวดมนตไหว!พระ
2. พิธีปฏิญาณตน ข!าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
3. การส"งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับข!าราชการ ในการประชุมพัฒนาการอําเภอ
เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจงใหทราบ
๑.๑ การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
นายสุภกิณห แวงชิน ย!ายมาดํารงตําแหน"ง รองผู!ว"าราชการจังหวัดลพบุรี ตําแหน"งเดิม
ผู!อํานวยการสํานักส"งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย กรมที่ดิน
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2 การแตงตั้งขาราชการใหรักษาการในตําแหนง
จังหวัดลพบุรีได!มีแต"งตั้ง นางปทิตตา มีชติ สม ตําแหน"ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
(ผู!ชว" ยหัวหน!ากลุ"มงาน) กลุ"มงานส"งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี รักษาการ
ในตําแหน"ง หัวหน!าฝ,ายอํานวยการ (นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ) ฝ,ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ลพบุรี ทั้งนี้ตั้งแต"วันที่ 22 มกราคม 2563
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.3 การแตงตั้งขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชนได!มีคําสั่งคําสั่งแต"งตั้ง (เลื่อน) ข!าราชการประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ ผู!ผา" นเกณฑการประเมินบุคคลและผลงานให!ดํารงตําแหน"งผู!ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ จังหวัดลพบุรีมีผู!ได!รับการแต"งตั้ง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1 . นางมาลินี เมตตันตคุปต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู!ช"วยหัวหน!ากลุ"มงาน)
กลุ"มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก"น ดํารงตําแหน"ง
พัฒนาการอําเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ตั้งแต"วันที่ 22 สิงหาคม 2562
2. นายบรรลุเศรษฐ พึ่งงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู!ช"วยหัวหน!ากลุ"มงาน)
กลุ"มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ดํารงตําแหน"ง
พัฒนาการอําเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบ!านหมี่
จังหวัดลพบุรี ตั้งแต"วันที่ 22 สิงหาคม 2562
3 . นายนรินทร เต็มราม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู!ช"วยหัวหน!ากลุ"มงาน)
กลุ"มงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ดํารงตําแหน"ง
พัฒนาการอําเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท"าหลวง
จังหวัดลพบุรี ตั้งแต"วันที่ 7 ตุลาคม 2562
4. นางสาวพูพิศ ลาวัลย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู!ช"วยหัวหน!ากลุ"มงาน)
กลุ"มงานส"งเสริมการตลาด สํานักส"งเสริมภูมิปKญญาท!องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน ดํารงตําแหน"ง
พัฒนาการอําเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพัฒนานิคม
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จังหวัดลพบุรี ตั้งแต"วันที่ 7 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.4 การแตงตั้งขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ตําแหนงพัฒนาการอําเภอ
กรมการพัฒนาชุมชนได!มีคําสั่งแต"งตั้ง (ย!าย) ข!าราชการที่ได!รับแต"งตั้งให!รักษาราชการแทน
ดํารงตําแหน"งในเลขที่ตําแหน"งที่รักษาราชการแทน จังหวัดลพบุรีมีผู!ได!รับการแต"งตั้ง คือ นางรัตนา มิตรเมือง
ตําแหน"ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผูช! "วยหัวหน!ากลุ"มงาน) กลุ"มงานส"งเสริมการพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ดํารงตําแหน"ง พัฒนาการอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.5 การแตงตัง้ ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ตําแหนง นักวิชาการผูชวยฯ
กรมการพัฒนาชุมชนมีคําสั่งแต"งตั้ง (ย!าย) ข!าราชการที่ได!รับแต"งตั้งให!รักษาการในตําแหน"ง
ให!ดํารงตําแหน"งในเลขที่ตําแหน"งที่รักษาการไว!แล!ว จังหวัดลพบุรีมีผู!ได!รับการแต"งตั้ง จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางฐิตารีย สรวงศิริธนกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู!ช"วยหัวหน!ากลุ"มงาน)
กลุ"มงานส"งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ดํารงตําแหน"ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชํานาญการ (ผู!ช"วยหัวหน!ากลุ"มงาน) กลุ"มงานส"งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
(ช"วยราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี)
2. นายปราโมทย คํามณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดํารงตําแหน"ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู!ช"วยหัวหน!ากลุ"มงาน)
กลุ"มงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
3. นางสาวรุ"งนภา ชูรัตน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กลุ"มงานสารสนเทศ การพัฒนา
ชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหน"งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู!ช"วยหัวหน!า
กลุ"มงาน) กลุ"มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีกําชับข!าราชการให!รักษาวินัยข!าราชการ
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 สามารถดูรายละเอียดได!ที่เว็บไซต สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดลพบุรี หากมีแก!ไขหรือเพิ่มเติม แจ!งได!ที่ฝ,ายอํานวยการ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2563
มติที่ประชุม: รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ/สืบเนื่อง/ติดตาม
กลุมสงเสริมการพัฒนาชุมชน
3.1 ประมาณการรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ&ชุมชน (otop) ปHงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมฯ แจ!งประมาณการรายได!จากการจําหน"ายผลิตภัณฑชุมชน (otop) ปQงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เบื้องต!น เพิ่มขึ้นร!อยละ 15 จากมูลค"าการจําหน"ายปQงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจังหวัดได!จัดทํา
ประมาณการรายได!รายอําเภอ รายละเอียดตามเอกสารที่ได!รับในวันประชุม
ข!อเสนอ
1. ขอให!อําเภอบันทึกข!อมูลรายได!จากการจําหน"ายผลิตภัณฑชุมชน (otop) ปQงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตั้งแต"เดือนกันยายน 2562 -กุมภาพันธ 2563 ให!แล!วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563

~4~
2. ตั้งแต"เดือนมีนาคม 2563 เปSนต!นไปให!บันทึกข!อมูลให!แล!วเสร็จภายในวันที่ 28 ของเดือน
- บันทึกย!อนหลังตั้งแต"เดือนตุลาคม
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.2 การดําเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําปH 2563
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี กําหนดดําเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด"น ประจําปQ
2563 เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู"บ!านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู"เย็น เปSนสุข" ดีเด"นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด"นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย"างระดับภาค ประจําปQ 2563 ที่มีส"วนสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู"บ!านเศรษฐกิจพอเพียงต!นแบบเปSนที่ประจักษแก"สาธารณชนเพื่อเข!ารับโล"รางวัลในส"วนกลาง
ซึ่งมีกิจกรรมฯ ที่จะพิจารณาคัดเลือก จํานวน 5 ประเภท คือ
1. หมู"บ!านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู"เย็น เปSนสุข" ดีเด"นระดับจังหวัด
2. ผู!นาํ อาสาพัฒนาชุมชน (ผู!นาํ อช.) ชาย/หญิง ดีเด"นระดับจังหวัด
3. องคกรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู"บ!านดีเด"นระดับจังหวัด
4. ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด"นระดับจังหวัด
5. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย"างระดับจังหวัด
ข!อเสนอ ขอให!อําเภอดําเนินการ
1. พิจารณาคัดสรรหมู"บ!านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด"นในระดับอําเภอ
ตามแนวทางและหลักเกณฑการคัดสรรฯ ทั้ง 5 กิจกรรม และแจ!งรายชื่อให!จังหวัดทราบ ภายในวันที่
31 มีนาคม 2563
2. สนับสนุนหมู"บ!านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด"นที่อําเภอพิจารณา
คัดเลือก ในการเตรียมความพร!อมการประกวดกิจกรรมตามกําหนดการคัดสรรฯ
-กําหนดการ 27 พ.ค. 2563 เวลา 13.30 น. เปลี่ยนสถานที่เปSน อ.โคกสําโรง พิจารณา
ของกลุ"มองคกรในหมู"บ!านที่เสนอเปSนอันดับแรก ถ!าไม"มีก็สามารถนําผลงานอีก 1 หมู"บ!านมาคัดสรรได!
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.3 การดําเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจําปH 2563
จังหวัดลพบุรี ได!ดําเนินงานเสริมสร!างความเข!มแข็งของชุมชนด!วยระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชน (มชช.) เพื่อเปSนเครื่องมือในการส"งเสริมกระบวนการเรียนรู!และพัฒนาตนเองของกลุ"มเปBาหมาย การพัฒนา
ภาวะผู!นาํ ของผู!นําชุมชนสูผ" ู!นาํ คุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพของกลุ"ม
องคกรชุมชน เครือข"ายองคกรชุมชน และชุมชน
ข!อเสนอ ขอให!อําเภอดําเนินการประชาสัมพันธและรับสมัครผู!นําชุมชน กลุ"มองคกรชุมชน
เครือข"ายองคกรชุมชน และชุมชน เพื่อสอดรับกับการสนับสนุนส"งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและการคัดสรร
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด"น ประจําปQ 2563 ผ"านเกณฑ มชช.
- สมัครแล!ว ไม"ประสงครับการประเมิน
- กําหนดเปSนตัวชี้วัดของระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน มชช. ปQ 2563 นําไปเปSน
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
มติที่ประชุม: รับทราบ
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3.4 การคัดเลือกศูนย&สาธิตการตลาดตนแบบ
กรมการพัฒนาชุมชน เล็งเห็นถึงความสําคัญในการส"งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานศูนยสาธิต
การตลาดซึ่งเปSนกิจรรมเครือข"ายกลุ"มออมทรัพยเพื่อการผลิต ที่ได!ดําเนินการมาเปSนระยะเวลากว"า 43 ปQ
(เริ่มดําเนินการตั้งปQ พ.ศ.2520) เพื่อให!ศูนยสาธิตการตลาดมีการปรับตัวทันต"อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู!บริโภคในยุค 4.0และเตรียมความพร!อมเข!าร"วมโครงการยกระดับสู" การเปSน “ศูนยสาธิตการตลาดต!นแบบ”โดยให!
จังหวัดคัดเลือกศูนยสาธิตการตลาดที่มีความเข!มแข็งและมีหลักธรรมาภิบาล ดําเนินการอย"างเปSนรูปธรรม สามารถ
เปSนแหล"งเรียนรู! จังหวัดละ 1 แห"ง และกรมฯจะคัดเลือกให!เหลือ 18 แห"ง (เขตตรวจราชการละ 1 แห"ง)
จังหวัดลพบุรี ได!ประสานให!อําเภอประเมินและจัดทําข!อมูลศูนยสาธิตการตลาด ความยาวไม"เกิน
5 หน!ากระดาษ A4 เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกศูนยสาธิตฯ และจัดทําคลิปวีดีโอส"งกรมฯภายในวันที่
11 กุมภาพันธ 2563
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.5 การมอบหมายภารกิจงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ&มหาราช ประจําปH 2563 รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได!รับในวันประชุม
1. พื้นที่จัดจําหน"ายผลิตภัณฑ OTOP (กลุ"มงานส"งเสริมการพัฒนาชุมชน)
2. การประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ!านของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(กลุ"มงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน)
กําหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2563 ณ เวทีกลางงานแผ"นดิน
สมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําปQ 2563
หลักเกณฑการประกวด
2.1 คุณสมบัติผู!สมัคร
1) เปSนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2) สมัครเปSนทีมในนามองคกรสตรีของแต"ละอําเภอ
3) จํานวนผู!แสดงไม"น!อยกว"า 8 คน
2.2 หลักเกณฑการประกวด
1) เปSนศิลปะการแสดงพื้นบ!านของจังหวัดลพบุรี
2) จํานวนผู!แสดงไม"น!อยกว"า 8 คน
3) ระยะเวลาในการแสดงชุดละไม"เกิน 10 นาที
4) การแต"งกายด!วยชุดผ!าไทยประจําท!องถิ่น
2.3 เกณฑการตัดสิน (100 คะแนน)
1) การแต"งกายถูกต!องตามแบบแผนของท!องถิ่น
20 คะแนน
2) สอดคล!องกับวิถีชีวิตของท!องถิ่น
20 คะแนน
3) ท"ารําถูกต!อง สวยงาม
20 คะแนน
4) ดนตรีประกอบการแสดง
20 คะแนน
5) ความพร!อมเพรียง
20 คะแนน
2.4 รางวัลการประกวด
1) รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
7,500 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เงินรางวัล
5,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เงินรางวัล
3,000 บาท
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2.5 การสมัครเข!ารับการประกวด
สมัครที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ระหว"างวันที่ 3 – 12 กุมภาพันธ 2563
2.6 กําหนดการประกวด
- ประกวดในวันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2563 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางงาน
แผ"นดินสมเด็จพระนารายณมหาราช
- ผู!เข!าประกวดลงทะเบียนเข!ารับการประกวด เวลา 18.00 – 18.30 น.
14 ก.พ. 2563 พิธีเป^ดองคกรสตรีเดินรณรงค เวลา 16.30 น.
15 ก.พ. 2563 พิธีเป^ดการจัดแสดงและจําหน"ายสินค!าผลิตภัณฑ OTOP เวลา 19.00 น.
16 ก.พ. 2563 พิธีเป^ดการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ!าน เวลา 19.00 น.
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.6 การประชาสัมพันธ&งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ&มหาราช
ขอความร"วมมืออําเภอทุกอําเภอ เผยแพร"ประชาสัมพันธและเชิญชวนประชาชน ร"วมนุ"งโจง
ห"มสไบ แต"งไทย เที่ยวงานวัง ชิม ช_อป ใช! สินค!า OTOP และกิจกรรมต"างๆ ในงานแผ"นดินสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ที่จะมีขึ้นระหว"างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ 2563 โดยเริ่มประชาสัมพันธตั้งแต"บัดนี้เปSนต!นไป ผ"าน
ช"องทางสื่อประชาสัมพันธอย"างต"อเนื่อง เช"น สถานีวิทยุ ในที่ประชุม/อบรมต"างๆ หอกระจายข"าว แผ"นพับ ใบปลิว
บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต ระบบ OA และสื่อโซเชียล ได!แก" fabebook youtube กลุ"ม Line เปSนต!น
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.7 ผลการเบิกจายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ผลการเบิกจ"าย คิดจากเอกสารที่เรียบร!อยและส"งให!การเงินจังหวัดเรียบร!อยแล!ว
รายละเอียดตามเอกสารที่ได!รับในวันประชุม
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.8 สรุปลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ 20 มกราคม 2563
รายละเอียดตามเอกสารที่ได!รับในวันประชุม
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.9 โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปH ๒๕๖๓
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด"นระดับจังหวัด
เพื่อส"งเสริม สนับสนุนให!สตรีเข!ามามีส"วนร"วมในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย"องและ
เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด"น ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเปSนแบบอย"างได!
และเพื่อสร!างขวัญกําลังใจแก"ผู!ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมที่จะคัดเลือก
๓ ประเภท ได!แก"
๑. สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอําเภอดีเด"น จังหวัดละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาลดีเด"น จังหวัดละ
๑ รางวัล ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท
๓. กลุ"มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด"น จังหวัดละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท
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ข!อเสนอเพื่อพิจารณา ขอให!อําเภอพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด"นระดับ
อําเภอ ตามข!อ ๑ - ๓ ส"งจังหวัดภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เพื่อจังหวัดจักได!จัดทํากําหนดการคัดเลือก
กิจกรรมและประสานงานในส"วนที่เกี่ยวข!อง ต"อไป โดยส"งให!ครบทั้ง 3 ประเภท
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.10 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ& วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563
เนื่องด!วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได!มีมติเห็นชอบให!ออกประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู!และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 เพื่อเปSนการแบ"งเบาและช"วยเหลือสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการลดภาระค"าใช!จา" ยที่เกิดขึ้นในครัวเรือน กรมการพัฒนาชุมชน จึงแจ!งประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู!และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 และแนวทาง การดําเนินการตามประกาศฯ
เพื่อให!สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดทุกจังหวัด ใช!เปSน
แนวทางในการดําเนินการ
-เน!นย้ําให!ลูกหนี้ลงนามรับทราบในหนังสือประกาศ / อําเภอแจ!งหนังสือถึงลูกหนี้ให!ทั่วถึง.
มีไปรษณียตอบรับลูกหนี้แสดงตัว
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.11 โครงการเพิ่มชองทางการตลาดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดลพบุรีจะดําเนินโครงการเพิ่มช"องทางการตลาดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อส"งเสริม
สินค!าของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปSนที่รู!จัก และสร!างรายได!ให!แก"สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในเดือนเมษายน 2563 ขอให!อําเภอคัดเลือกกลุ"มอาชีพมีศักยภาพที่พร!อมที่มาจําหน"ายสินค!าที่ห!าง Big C
ตั้งแต"วันที่ 3 – 7 เมษายน 2563 ในการดําเนินโครงการ และส"งรายชื่อให!จังหวัดภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563
มติที่ประชุม: รับทราบ
กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3.12 การดําเนินงานตามโครงการ “หนวยบําบัดทุกข& บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัดลพบุรี ปH 2563”
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ!านโปร"งสวองคีรีวรรณ หมู"ที่ ๓ ตําบลซับจําปา อําเภอท"าหลวง
จังหวัดลพบุรี ได!ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้
1. การสาธิตการประกอบอาชีพ “แหนมปลา” การทําครั้งนี้มี นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจ
มีผู!เข!าร"วมกิจกรรม จํานวน ๑๕๖ คน ในการนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีได!จัดทําปBายไวนิลแสดงถึงผลิตภัณฑ
ที่สาธิตการจัดทําแผ"นพับวิธีการทํา “แหนมปลา” แจกจ"ายแก"ผู!สนใจอีกด!วย
2. การมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จํานวน ๔ ทุนๆ ละ 1,200 บาท รวมเปSนเงิน ๔,๘00 บาท
3. การทอดผ!าป,าสมทบกองทุนแม"ของแผ"นดิน จํานวนเงิน ๕,๔๘0 บาท
4. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีสตรีเข!าร"วมสมัครเปSนสมาชิก จํานวน ๓๕ ราย
5. การจําหน"ายผลิตภัณฑ OTOP ยอดจําหน"าย ๔๒,๖๐๐ บาท
๖. การจับแจกของรางวัลเนื่องในวันเด็ก จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ โดยรวบรวมของขวัญ
จากผู!บริหารและเจ!าหน!าที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ การจับแจกรางวัลของสํานักงานกองทุนหมู"บ!านและชุมชนเมืองฯ
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ดําเนินงานตามโครงการ “หน"วยบําบัดทุกข บํารุงสุข สร!างรอยยิ้มให!ประชาชน จังหวัดลพบุรี
ปQ 2563” ประจําเดือน กุมภาพันธ จะดําเนินการ ดําเนินการในวันพุธที่ 2๖ กุมภาพันธ 2563 ณ วัดสิริจันทรนิมิตร
วรวิหาร (เขาพระงาม) อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สาธิตการทํา “ขนมปKvนแปBง” และขอให!อําเภอเตรียมโต_ะในการสาธิต
และคลินิกกองทุนหมู"บ!านฯ รวม ๓ โต_ะ เก!าอี้ 1๐ ตัว และขอให!อําเภอนําผลิตภัณฑ OTOP , หมู"บ!านนวัตวิถี ,
หมู"บ!านสัมมาชีพ มาร"วมกิจกรรมตามโครงการดังกล"าวด!วย และเมื่อดําเนินการโครงการแล!วเสร็จให!อําเภอรายงานยอดกองทุน
แม"ของแผ"นดิน และยอดการจําหน"ายผลิตภัณฑชุมชนให!จังหวัดได!รับทราบ
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.13 สถิติสงงานประจําเดือน มกราคม 2562
- เรื่องที่ทุกอําเภอส"งทันกําหนดจํานวน 4 เรื่อง คือ 1) แผนปฏิบัติการประจําเดือน 2) รายงาน
การประชุมประจําเดือน 3) รายงานผลการดําเนินงานตลาดประชารัฐ 4) การจัดทําโคกหนองนาโมเดล
- เรื่องที่อําเภอส"วนใหญ"ส"ง แต"มี 2 เรื่อง 2 อําเภอ คือ 1) การเบิกค"าเช"าบ!าน คือ อําเภอโคกเจริญ
2) การ"สงเบี้ยเลี้ยง คือ อําเภอท"าหลวง
- เรื่องที่อําเภอต!องส"งประจําเดือนภุมภาพันธ 2563 มีดังนี้
1) การจัดทําร"างคําของบประมาณรายจ"าย ประจําปQ 2564 ส"งภายในวันที่ 5 ก.พ. 2563
2) รายงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู"บ!านและชุมชนท!องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วันที่ 10 ก.พ. 2563
3) การดําเนินงานภายใต!ข!อตกลงร"วมกรมฯกับมูลนิธิป,อเต็กตึ้ง 2 อําเภอบ!านหมี่,ชัยบาดาล
ส"งข!อมูล ในวันที่ 7 ก.พ. 2563
4) จัดส"งข!อมูลตามโครงการสร!างความมั่นคงด!านอาชีพและรายได!ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (หมู"บ!านสัมมาชีพ กระบวนการที่ 1) ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2563
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.14 โครงการเสริมสรางและพัฒนาทักษะดานการสรางภาพลักษณ&องค&กร
- อบรม 24 ก.พ. 2563 ให!นําโน!ตบุคและปลั๊กไฟมาด!วย
- ให!อําเภอแจ!งรายชื่อ / กรอกแบบสํารวจให!จังหวัด
มติที่ประชุม: รับทราบ
กลุมงานยุทธศาสตร&การพัฒนาชุมชน
3.15 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร&กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. จังหวัดได!แจ!งจัดสรรงบประมาณโครงการสร!างความมั่นคงด!านอาชีพและรายได! ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให!อําเภอดําเนินการ จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 5,544,760 บาท (เอกสารแนบ 6 )
2. จังหวัดได!แจ!งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาหมู"บ!านเศรษฐกิจพอเพียง ให!อําเภอดําเนินการ
จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 3,870,000 บาท (เอกสารแนบ 7 )
3. การจัดสรรงบประมาณโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล และโครงการตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได! ให!อําเภอดําเนินการจัดทําโครงการฯ ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0019/ว 4423
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารแนบ 8 )
ขอเสนอแนะ
1. ให!อําเภอส"งแผนปฏิบัติการประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให!จังหวัด ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563
2. ให!อําเภอดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางการดําเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช!จ"ายงบประมาณ ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3. เมื่อดํา เนินงานแผน/โครงการเสร็จ เรีย บร!อยแล!ว ให! บันทึ กผลการดํ าเนิ นงานในระบบรายงาน
ผลการบริหารงบประมาณ และการบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) ทันที
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.16 การพิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร&กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามคําสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 44/2563 เรื่อง การมอบอํานาจของผู!ว"าราชการจังหวัดให!แก"รองผู!ว"าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด หัวหน!าส"วนราชการประจําจังหวัด หัวหน!าส"วนราชการบริหารส"วนกลางที่ปฏิบัติงานประจําในจังหวัด
และนายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู!ว"าราชการจังหวัด ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ผนวก ง ขอ 6 มอบอํานาจ
ให!นายอํา เภอในการพิจ ารณาอนุมั ติโ ครงการหรือหลั กสูตรการฝ{กอบรม และการใช!ดุ ลพินิจอนุมั ติการเบิก จ"า ย
ค"าใช!จ"ายในการจัดฝ{กอบรม และการจัดงานที่ส"วนราชการเปSนผู!จัด หรือร"วมกับหน"วยอื่นจัด การพิจารณาอนุมัติ
การจัดประชุมภายในประเทศที่เปSนการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรมที่มีข!าราชการหรือลูกจ!างหรือพนักงานราชการ
จากต"างกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลภายนอกเข!าร"วมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว"าด!วยค"าใช!จ"ายในการ
ฝ{กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว"างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก!ไขเพิ่มเติม ข!อ 8 (เฉพาะงบประมาณ
ทีได!รับจัดสรรจากกระทรวง กรม ต!นสังกัด) ในระดับอําเภอ
ขอเสนอแนะ
1. การเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ผู!เสนอโครงการ คือ พัฒนากรผู!รับผิดชอบโครงการฯ
- เห็นชอบโครงการ คือ พัฒนาการอําเภอ
- ผู!อนุมัติโครงการ คือ นายอําเภอ
2. เมื่อนายอําเภออนุมัติโครงการแล!ว ส"งสําเนาโครงการให!จังหวัด จํานวน 1 ชุด (พร!อมรับรองสําเนา)
3. ขอให! กํ า ชั บ ให! เจ! า หน! า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนถือ ปฏิ บัติ ในการบริ หารการใช! จ" า ยงบประมาณตามหลั ก
ความโปร"งใส เปSนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ โดยให!เปSนไปตามระเบียบของทางราชการและมาตรการ
ที่รัฐบาลกําหนดโดยเคร"งครัด
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.17 การดําเนินงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชน ระดับตําบล ประจําปQงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กรมฯ แจ!งจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไตรมาส 1 – 2 ร!อยละ 70
และไตรมาส 3 – 4 ร!อยละ 30
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2. การรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องหมาย / = ส"งแล!ว 0 = ไม"ส"ง)
รายงานการจัดทํา
ที่
อําเภอ
ทะเบียน ทะเบียนข!อมูล หลักฐานที่แสดงถึง เล"มแผน
ชุมชน
แผนพัฒนาตําบล
พื้นที่
การนําโครงการ การนําโครงการ/
ประจําปQ 2563
ตําบล ในเล"มแผนชุมชน กิจกรรมในเล"มแผน (ส"งภายใน
เปBาหมาย ระดับตําบลไปใช! ชุมชนระดับตําบล
เดือน (ส"ง 30 เมษายน 2563)
(แบบ 1) ประโยชนในการ สร!างสัมมาชีพชุมชน พฤษภาคม
(ส"ง 15 พัฒนา (แบบ 2) ไปใช!ประโยชนใน 2563)
ธ.ค. 62) (ส"ง 20 ก.ค.63) การพัฒนาอาชีพ
(แบบ 3)
(ส"ง 20 ก.ค.63)
1 เมืองลพบุรี
/
2 พัฒนานิคม
/
3 โคกสําโรง
/
4 ชัยบาดาล
/
5 ท"าวุ!ง
/
6 บ!านหมี่
/
7 ท"าหลวง
/
8 สระโบสถ
/
9 โคกเจริญ
/
10 ลําสนธิ
/
11 หนองม"วง
/
ขอเสนอแนะ ให!อําเภอดําเนินงานตามแนวทางฯ และรายงานผลภายในกําหนด เพื่อจังหวัดจะได!
รายงานผลให!กรมการพัฒนาชุมชนต"อไป อําเภอจัดการทําแผนให!ครบทุกตําบล
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.18 โครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ปHงบประมาณ ๒๕๖๓
๑. การศึกษาดูงานการพัฒนาหมูบานและชุมชนทองถิ่นฯ ณ ตําบลโกงธนู อําเภอเมืองลพบุรี
การศึ กษาดู งานการพั ฒนาหมู" บ! านและชุ มชนท! องถิ่ น ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตําบลโก"งธนู อําเภอเมืองลพบุรี โดยเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
จังหวัด และพัฒนาการอําเภอ รวม ๓๘ คน ไปศึกษาดูงานเพื่อสรุปบทเรียนจากการพัฒนาตําบลโก"งธนู
* ขอความรวมมือผูเขารวมการศึกษาดูงาน จัดเตรียมปVWนโตเพื่อรับประทานอาหารกลางวันดวย *
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.19 งานรวมพลคนสราง โคก หนอง นา ตอน “มีปา มีน้ํา มีกิน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู!
เพิ่มเครือข"ายและสร!างความรักความสามัคคี ณ วัลลภาฟารม อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี ตามกําหนดการ ดังนี้
- วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ& 2563
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ปาฐกถาเรื่อง “โคก หนองนา” ทางเลือกหรือทางรอด? (โดย อ.ยักษ ฯ)
(**ขอเชิญหัวหน!ากลุ"ม/ ฝ,าย และพัฒนาการอําเภอเข!าร"วมงาน**)
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู!พบปะพูดคุยจากผู!มีประสบการณจริง
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- วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ& 2563
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.เอามื้อสามัคคี ลงแปลงเรียนรู!ลงมือทําจริง
เวลา 0๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู!พบปะพูดคุยจากผู!มีประสบการณจริง
วันที่ 22 ก.พ. 2563 เวลา 09.30 น. ให!มาพร!อมกัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.20 โครงการ อบรมแกนนําหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ปHงบประมาณ ๒๕๖๓
กําหนดอบรม จํานวน ๓ รุ"น ๆ ละ ๒ วัน ณ โรงแรมลพบุรีอินน โดยจะศึกษาเรียนรู!จากบ!าน
บางขันหมากใต! หมู"ที่ ๑ ตําบลบางขันหมาก และตําบลโก"งธนู อําเภอเมืองลพบุรี ดังนี้
รุ"นที่ ๑ ระหว"างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธุ ๒๕๖๓
รุ"นที่ ๒ ระหว"างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๓
รุ"นที่ ๓ ระหว"างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เปBาหมาย : แกนนําหมู"บ!านละ ๓ คน และประธานชมรมผู!นํา อช.ระดับอําเภอๆละ ๑ คน ตามตารางที่แนบ
เปYาหมายโครงการฝZกอบรมแกนนําพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ปH 2563
กลุมเปYาหมาย (คน)
จํานวนหมูบาน
ประธานชมรมผูนํา
ที่
อําเภอ
แกนนํา
รวม หมายเหตุ
เปYาหมาย
อช.
(คน)
มบ.ละ ๓ คน
ผูนํา อช.
รุนที่ ๑
1 ท"าวุ!ง
12
36
1
37
2 พัฒนานิคม
11
33
1
34
3 สระโบสถ
9
27
1
28
4 หนองม"วง
11
33
1
34
รุนที่ 2
5 โคกเจริญ
11
33
1
34
6 เมืองลพบุรี
16
48
1
49
7 บ!านหมี่
16
48
1
49
รุนที่ 3
8 โคกสําโรง
12
36
1
37
9 ชัยบาดาล
13
39
1
40
10 ลําสนธิ
9
27
1
28
11 ท"าหลวง
9
27
1
28
129
11
รวมทั้งสิ้น
มีรถบัสให!บริการ
มติที่ประชุม : รบทราบ
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3.21 กําหนดการ ททท. (ทําทันที) เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล ปH ๒๕๖๓”
ศูนยศึ กษาและพัฒนาชุมชนสระบุ รี จะดํ าเนิ นโครงการศูนยศึก ษาพั ฒนาชุ มชนตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดแผนดําเนินการ ททท. (ทํา ทันที) เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา
โมเดล ปQ ๒๕๖๓” ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บานนางกันย&สินี วรินทร&ณิชา
บ!านเลขที่ ๓/๒ หมู" ๑๐ ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กลุ"มเปBาหมาย ดังนี้
1.ผู!นําที่ผ"านการอบรมฯ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ศูนยฯ สระบุรี
2.ผู!นําในพื้นที่อําเภอพัฒนานิคมที่จะดําเนินงานฯ และผู!สนใจ
มอบ คุณปราโมทย คํามณี เข!าร"วมด!วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.22 การรายงานOTOP นวัตวิถี
จังหวัดขอให!อํา เภอรายงานตามแนวทางที่แจ!งตามหนังสือ ด"วน ที่ ลบ ๐๐๑๙/ว๔๓๙
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
- มีข!อมูลในระบบแล!ว 5 อําเภอ คงเหลือ 6 อําเภอที่ยังไม"มีข!อมูล
- กําหนดเสร็จ 11 ก.พ. 2563
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.23 การรายงานผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานและชุมชนทองถิ่น ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. รายงานฯ ให! จั งหวั ดทราบทุ กวั นที่ ๑0 ของเดื อน พร! อมทั้ งแนบไฟลภาพกิ จกรรม (ไฟล JPEG)
อย"างน!อยกิจกรรมละ ๒ ภาพ ส"งทางช"องทาง LINE กลุ"ม “หมู"บ!าน.เศรษฐกิจพอเพียงลพบุรี”
๒. คัดเลือกกิจกรรมเด"นประจําสัปดาหพร!อมภาพถ"ายเปSนไฟล JPG หรือวีดีทัศน ส"งให!กรมฯ ทราบ
- การรายงานใหรายงานครั้งเดียว
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.24 รายงานผลการดําเนินโครงการ กิจกรรมในไตรมาส ๑-๒ ในระบบงบประมาณและระบบบริหาร
กิจกรรม/โครงการ (BPM) ใหแลวเสร็จ ภายใน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.25 รายงานผลการประเมินความ “อยูเย็น เปbนสุข”หรือความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่๑ ภายในวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓
- กําหนดรายงาน 2 ครั้ง ต"อปQ และบันทึกข!อมูลให!ทันตามกําหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3.26 สรุปรายงานการประชุมประจําเดือน มกราคม 2563

อําเภอ

ว/ด/ป ที่
ประชุม

ประเด็น
การ
ประชุมฯ
ครบถ!วน

มีเนื้อหา
การประชุม
ครบถ!วน

มอบงาน
ให! พก.
ผู!รับผิดชอบงาน

1 คะแนน
1
1
1
1
1

2 คะแนน
2
2
2
2
2

เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
ท"าหลวง
สระโบสถ
ชัยบาดาล

13 ม.ค.63
22 ม.ค.63
22 ม.ค.63
14 ม.ค.63
13 ม.ค.63

1 คะแนน
1
1
1
1
1

โคกสําโรง
บ!านหมี่
ท"าวุ!ง
โคกเจริญ

13 ม.ค.63
20 ม.ค.63
14 ม.ค.63
22 ม.ค.63

1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
2
2

ลําสนธิ
หนองม"วง

13 ม.ค.63
13 ม.ค.63

1
1

1
1

2
2

กระจายงาน ให! พก.
ผู!ประสานงานตําบล
(รายบุคคล)

2 คะแนน
0
0
0
0
2
(3.6/ 3.7/ 3.8/ 3.10)
0
0
0
2
(3.14/ 5.10)
0
0

กําหนด
เวลา
แล!ว
เสร็จ

งานสําคัญ
ของแต"ละ
อําเภอ

2
คะแนน 2 คะแนน
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

สรุป
คะแนน

8
8
8
8
10

2
2
2
2

2
2
2
2

8
8
8
10

2
2

2
2

8
8

ขอสังเกต : จากการประชุมพัฒนาการอําเภอ ประจําเดือนมกราคม 2563 (เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563)
ข!อ 3.9 การบริหารการจัดเก็บข!อมูล จปฐ. ด!วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ปQ 2563 “Smart Survey
Smart Data System”
มติที่ประชุม (ระดับจังหวัด) คือ “กรมการพัฒนาชุมชน ดึงงบประมาณ จปฐ.กลับ จึงไม"มีงบประมาณเหลืออยู"ในระบบ
และพื้นที่ใดที่ได!ดําเนินการจัดเก็บไปก"อนแล!ว จะไม"ได!ค"าจัดเก็บ”
แตเมื่ออําเภอนําไปประชุมกับเจาหนาที่ของอําเภอ กลับไม"แจ!งมติของที่ประชุมระดับจังหวัดให!เจ!าหน!าที่ทราบ
** ดั งนั้น ในการประชุ มประจํ าเดื อน (ระดั บอํ าเภอ) จึ งขอความรวมมื อทุ กอํ าเภอ แจงให
เจาหนาที่ในสังกัดทราบขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง เพื่อเปbนการสื่อสารและสรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน **
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.27 การดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
1 กิจกรรมเด"นประจําเดือน กุมภาพันธ 2563 คือ อําเภอชัยบาดาล มี 2 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมโรงเรียนห!องเรียนเข!มแข็ง บ!านโคกสะอาด หมู"ที่ 7 ตําบลม"วงค"อม อําเภอชัยบาดาล
- กิจกรรมรับรองครัวเรือนปลอดภัย บ!านท"าดินดํา หมู"ที่ 1 ตําบลท"าดินดํา อําเภอชัยบาดาล
2 การรายงานผลการดําเนินงานกองทุนแม"ของแผ"นดิน : ให!อําเภอรายงานกองทุนแม"ของแผ"นดิน
ภายในวันที่ 17 ของทุกเดือน (รายงานกิจกรรมระหว"างวันที่ 18 มกราคม – 16 กุมภาพันธ 2563) เพื่อนําข!อมูลจัดทํา
powerpoint ส"งให!ศูนยอํานวยการปBองกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศอ.ปส.จ.ลบ.)
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3.28 การประกวดขับรองเพลงมาร&ชพัฒนาชุมชน จังหวัดลพบุรี
1) เพื่อปBองกันความลับของแต"ละอําเภอรั่วไหล จังหวัดจึงขอยกเลิกการส"ง “คลิปวีดีโอ”
2) การประกวด จะมีขึ้นช"วงเดือนมีนาคม 2563 ในงานถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว
ถนนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี Monkey Street Show” ณ บริเวณถนนเทพสตรี (หลังที่ว"าการอําเภอเมืองลพบุรี)
โดยเวทีประกวด จะมีขนาดประมาณ 3.6 x 6 เมตร
ดังนั้น ขอให!อําเภอเตรียมความพร!อมในการประกวดเพลง มารชพัฒนาชุมชน
แจ!งให!ทราบ เพื่อการเตรียมร"วมบนเวที และลําดับการแสดง คือ 1) หนองม"วง 2) บ!านหมี่
3) ชัยบาดาล 4) สระโบสถ 5) พัฒนานิคม 6) ลําสนธิ 7) เมืองลพบุรี 8) โคกเจริญ 9) ท"าวุ!ง 10) โคกสําโรง
11) ท"าหลวง
มติที่ประชุม : รับทราบ
ฝายอํานวยการพัฒนาชุมชน
3.29 กําชับขาราชการใหรักษาวินัยขาราชการ
ด!วยพระราชบัญญัติระเบียบข!าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 87 กําหนดให!ผู!บังคับบัญชา
มีหน!าที่เสริมสร!างและพัฒนาให!ผู!อยู"ใต!บังคับบัญชามีวินัยและปBองกันมิให!ผู!อยู"ใต!บังคับบัญชากระทําผิดวินัย
กรมการพัฒนาชุมชนได!จัดทํากรณีศึกษาประเด็นข!อร!องเรียนกล"าวหาเกี่ยวกับวินัยข!าราชการขึ้นเพื่อให!ข!าราชการ
ในสังกัดได!ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาวินัยข!าราชการอีกทั้งเปSนการปBองกันมิให!ข!าราชการกระทําผิดวินัย
กรมการพัฒนาชุมชนให!แจ!งข!าราชการในสังกัด ได!ศึกษาประเด็นข!อร!องเรียนกล"าวหาเกี่ยวกับวินัย
ข!าราชการดังกล"าว พร!อมทั้งกําชับข!าราชการให!รักษาวินัยอย"างเคร"งครัดอยู"เสมอ หากพบว"ามีผู!ใดกระทําผิด
ให!ดําเนินการทางวินัยอย"างเด็ดขาดต"อไป มีประเด็นดังนี้
1. การเบิกจ"ายเงิน
2. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส"งคลัง
3. การจัดซื้อจัดสร!าง
4. การดําเนินงานโครงการ
5. การใช!รถยนต - ใช!ระเบียบกรมฯ (แบบขออนุญาตใช!รถส"วนกลาง)
6. การเบิกค"าสวัสดิการ
7. การมีพฤติกรรมไม"เหมาะสม
มติที่ประชุม: รับทราบ
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3.30 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมการพัฒนาชุมชน (DPIS) และการใชงาน
ระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส& (SEIS)(เอกสารแนบ)
สํานักงาน ก.พ. ให!ส"วนราชการจัดทํา ก.พ. 7 ให!กับข!าราชการพลเรือนสามัญผู!ได!รับการบรรจุ
เข!ารับราชการตั้งแต"วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปSนต!นไป ในระบบทะเบียนประวัติข!าราชการอิเล็กทรอนิกสโดย
ยกเลิกการจัดทํา ก.พ.7 แบบกระดาษ
ยกเลิกการจัดทํา ก.พ. 7 แบบกระดาษ

กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดตัวชี้วัดค"าเปBาหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่
1/2563 ระดับความสําเร็จของการบริหารข!อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ร!อยละ 10 ให!แจ!งบุคลากร
ในสังกัดทุกคนดําเนินการตรวจสอบข!อมูลของตนเองและลงลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อฯ และใบรับรองข!อมูล
แนบท!ายทะเบียนประวัติข!าราชการฯ ส"งจังหวัดภายในเดือนกุมภาพันธ 2563
• เอกสารที่จะสแกนเข!าสู"ระบบ จะต!องผ"านการรับรองสําเนาถูกต!องแล!ว จากเจ!าของประวัติ
• หากเอกสารไม"ครบถ!วน ไม"ตรงตามกําหนด ไม"ลงข!อมูลให!
- แจ!งทุกอําเภอเข!าไปตรวจสอบข!อมูลในระบบ SEIS ของตนเอง และรับรองข!อมูลตัวเองส"งจังหวัด
ด!วยเพื่อนําส"งกรมฯ ส"งจังหวัดในวันที่ 25 ก.พ. 2563 และขอให!ทําการตรวจสอบทั้งหมด 19 เมนู อย"าง
ละเอียดด!วย
มติที่ประชุม: รับทราบ

~ 16 ~
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม"มีเรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
1. โครงการของ ม.ราชภัฎฯ
2. สอพช.ที่เกี่ยวข!องกับ พช. เงินกู! เงินเดือนต!องเหลือ 30% และไม"เกิน 150 งวด
3. งานแผ"นดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําปQ 2563 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมาย นายโชคชัย แก!วป,อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข!าร"วมงาน
มติที่ประชุม: รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 12.55 น.
ลงชื่อ วีระยุทธ ราชิวงค ผู!จดรายงานการประชุม
(นายวีระยุทธ ราชิวงค)
เจ!าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ ปทิตตา มีชิตสม ผู!ตรวจรายงานการประชุม
(นางปทิตตา มีชิตสม)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ รักษาการในตําแหน"ง
หัวหน!าฝ,ายอํานวยการ
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