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ระเบียบวาระ
การประชุมหัวหนากลุมงาน หัวหนาฝายอํานวยการ พัฒนาการอําเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ประจําเดือนเมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
.............................................................
เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น.
พิธีกอนการประชุม
1. พิธีสวดมนตไหวพระ
2. พิธีปฏิญาณตน ขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน
3. การส!งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการ ในการประชุมพัฒนาการอําเภอ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจงใหทราบ
1. แนะนําขาราชการ
การบรรจุแต!งตั้งขาราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนไดมีคําสั่งบรรจุแต!งตั้งผูสอบแข!งขันได ใหดํารงตําแหน!งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
สังกัดจังหวัดลพบุรี จํานวน 7 ราย ดังนี้
1. นายไพรวัลย ศรีบรรเทา
อําเภอชัยบาดาล
2. นายสุชาติ
ป56นพร
อําเภอเมืองลพบุรี
3. นางสาวจุฑารัตน อนันสลุง
อําเภอลําสนธิ
4. นายพีรวัฒน กองพรม
อําเภอท!าหลวง
5. นายพชรพล สุกรี
อําเภอลําสนธิ
6. นายวีรพัฒน ปานพรม
อําเภอสระโบสถ
7. นายป5ญญา ยศเรือง
อําเภอบานหมี่

มติที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 สามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลพบุรี หากมีขอแกไขหรือเพิ่มเติม แจงไดที่ฝBายอํานวยการ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563
มติที่ประชุม:

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ/สืบเนื่อง/ติดตาม
กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3.1 การดําเนินงานตามโครงการสรางสัมมาชีพชุมชน
1.1 ตามหนังสือที่ ลบ 0019/ว 297 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 กรมฯไดแจงแนวทางการดําเนินงาน
ตามโครงการสรางความมั่นคงดานอาชีพและรายไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สัมมาชีพ)
และใหอําเภอดําเนินการตามแนวทางทั้ง 5 กระบวนงาน และใหจัดส!งขอมูลตามกระบวนการที่ 1 ในการเตรียมความ
พรอมการสรางสัมมาชีพชุมชน เปJนรูปภาพ (file word) พรอมคําอธิบายใตภาพว!าพื้นที่เปSาหมายใด และจัดส!งขอมูลให
จังหวัดภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563
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ผลสรุปคือ มี 3 อําเภอที่ไดจัดสงขอมูลมา คือ อําเภอโคกสําโรง อําเภอลําสนธิ และอําเภอบานหมี่
ขาด 8 อําเภอ ซึ่งขอมูลตามกระบวนการที่ 1 จะนําไปประกอบเปBนหลักฐานเชิงประจักษDของอําเภอในระดับคะแนน 1
1.2 การดําเนินงานตัวชีว้ ัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชน
ในระดับค!าคะแนน 1 จังหวัดใหอําเภอดําเนินการดังนี้
1) จัดทําแบบรายงาน 1 : แบบรายงานขอมูลเครือข!ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ กิจกรรมที่ 1
(ปราชญจากหมูบานเปSาหมาย ปU 2563 จํานวน 5 คน ปราชญจากหมู!บานสัมมาชีพ ปU 2560 - 2562
จํานวน 2 คน รวม 7 หมู!บานเปSาหมาย 290 หมู!บาน รวมวิทยากรสัมมาชีพ จํานวน 2,030 คน
2) จัดทําแบบรายงาน 2 : แบบรายงานฐานขอมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
(ไดรับงบประมาณไตรมาส 2) จํานวนมู!บานเปSาหมาย 145 หมู!บาน ๆ ละ 20 คน รวมครัวเรือนเปSาหมาย 2,900 คน
และเมื่อจัดทําฐานขอมูลตามแบบ บร.1 และบร.2 เสร็จแลวใหส!งเปJน file Excel ใหจังหวัด
ภายในวันที่ 16 มี.ค.63 และใหไปลงบันทึกขอมูลทางแบบออนไลนสัมมาชีพชุมชน cdd App ใหแลวเสร็จไม!เกิน
วันที่ 20 มี.ค.63 นั้น
สรุปผลจากการตรวจสอบขอมูลในระบบ cdd App สรุปไดดังนี้

มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.2 สถิติสงงานประจําเดือน มีนาคม 2563
3.2.1 เรื่องที่อําเภอส!งทันกําหนด จํานวน 6 เรื่อง คือ 1) แผนปฏิบัติการประจําเดือน
2) รายงานผลการดําเนินงาน ม.กองทุนแม!ฯ 3) รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู!บานและชุมชนทองถิ่น
4) รายงานชุมชนท!องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 5) การดําเนินงานตลาดประชารัฐ 6) รายงานยอดจําหน!าย OTOP
มติที่ประชุม:

รับทราบ
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3.3 การจัดเก็บขอมูลความจําเปBนพื้นฐาน (จปฐ.) ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสD ปI 2563
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดดําเนินการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ปU 2563
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บขอมูลจากรูปแบบเดิม เปJนการจัดเก็บขอมูลดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Smart
Phone): Smart Survey Smart Data System เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล สนองตอบ
นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู!ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และกรมการพัฒนาชุมชนไดจัดจางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปJนผูดําเนินการโครงการฯ กําหนด
ดําเนินการในไตรมาส ๒ – ๔ (มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓) ซึ่งมีแนวทางใหจังหวัดและอําเภอดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการและวางแผนการจัดเก็บขอมูล ดังนี้
1. ทบทวนและจัดทําคําสั่งแต!งตั้งคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ทุกระดับ
2. คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ทุกระดับ วางแผนใหการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลฯ แก!ผู
ประสานงานโครงการฯ ประจําจังหวัดลพบุรี (จังหวัดลพบุรี มีเปSาหมายการจัดเก็บขอมูล จํานวน 171,160
ครัวเรือน ผูประสานงานโครงการฯ คือ นายเกียรติรัฐ ธนากุล หมายเลขโทรศัพท 09-2043-9994 นักวิชาการ
ผูรับผิดชอบงาน คือ นางสาวรุ!งนภา ชูรัตน กลุ!มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โทรศัพท 06-3585-1905 )
3. จังหวัด/อําเภอ ประสานขอความร!วมมือ อปท. ในการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลฯ
4. ผูประสานงานโครงการฯ ระดับจังหวัดและอําเภอ เขาชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลฯ ในพื้นที่
จังหวัดและอําเภอ แก!พัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอําเภอ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
5. จังหวัด/อําเภอ ร!วมกับผูประสานงานโครงการฯ กําหนดแผนการประชาสัมพันธสรางการรับรูแก!
ประชาชน เพื่อใหความร!วมมือในการจัดเก็บขอมูลฯ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเก็บขอมูล จปฐ. ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสD
1. กําหนดการจัดเก็บขอมูลฯ ระหว!างเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยผูรับจางเปJนผูจัดหา
อาสาสมัครจัดเก็บขอมูล จปฐ. ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส จํานวน ๒๐ - ๓๐ คน ต!อตําบล/อปท.
๒. จังหวัด/อําเภอ ร!วมกับผูประสานงานโครงการฯ แจงประสานการจัดเก็บขอมูลฯ กับพื้นที่ดําเนินการ
3. คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ทุกระดับ นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ. ทันที เมื่อเริ่มดําเนินการจัดเก็บขอมูลฯ โดยประสานการดําเนินงานกับผูประสานงานโครงการฯ
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บขอมูลฯ
1. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ และผูประสานงานโครงการฯ จัดประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
การจัดเก็บขอมูลฯ ระดับองคกรปกครองส!วนทองถิ่น ประกอบดวย คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดับ
ตําบล ผูแทนส!วนราชการ ผูบริหารทองถิ่น ผูบริหารทองที่ ผูนําชุมชน และผูแทนครัวเรือน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ขอมูลฯ โดยผูประสานงานโครงการฯ เปJนผูจัดการประชุมและนําเสนอผลการจัดเก็บขอมูลฯ เพื่อใหผูเขาประชุม
ไดรับทราบและร!วมตรวจสอบยืนยันความถูกตองครบถวนของขอมูลฯ
2. ตรวจสอบคุณภาพขอมูลฯ ระดับจังหวัด โดยคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดับจังหวัด
และผูประสานงานโครงการฯ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลฯ ที่ผ!านการรับรองระดับ อปท. และ
นําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ใหรับทราบและร!วมตรวจสอบยืนยันความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลฯ ก!อนที่จะนําไปใชประโยชน กรณีที่มีขอมูลที่ไม!ถูกตอง ใหทําหนังสืออุทธรณต!อกรมการพัฒนา
ชุมชน
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ขั้นตอนที่ 4 สงเสริมการใชประโยชนDขอมูล จปฐ.
๑. จังหวัด/อําเภอ ร!วมกับผูประสานงานโครงการฯ พรอมดวยหน!วยงานรับผิดชอบตัวชี้วดั ฯ และภาคี
การพัฒนา บูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปU ๒๕๖๓ ระดับอําเภอ/จังหวัด โดยใชขอมูล จปฐ.ปU
๒๕๖๓ เปJนเปSาหมายดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอําเภอ/จังหวัด ในปUงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ดังนี้
๑) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อําเภอละไม!นอยกว!า ๑ แผน
๒) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดละไม!นอยกว!า ๑ แผน
๒. อําเภอ รายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหจังหวัดทราบทาง E-mail :
lopburi.cdd@gmail.com ดังนี้
๑) รายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายในวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖๓
๒) รายงานผลดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ภายในวั น ที่ 20
กรกฎาคม ๒๕๖๔ (แบบรายงานตามเอกสารแนบวาระ)
3. จังหวัดรายงานแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหกรมการพัฒนาชุมชนทราบ ทาง
เว็บไซต http://app2.cdd.go.th/prd โดยรายงานแผนฯ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 และรายงานผลฯ
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
4. จังหวัด พรอมดวยหน!วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ และภาคีการพัฒนาร!วมพิจารณารายงานการ
วิเคราะหเชิงพื้นที่พรอมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต ระดับจังหวัด โดยผูรับจางเปJน
ผูจัดทํารายงานและนําเสนอขอมูล
5. จังหวัด/อําเภอ เผยแพร!ประชาสัมพันธ และส!งเสริมการใชประโยชนขอมูลความจําเปJนพื้นฐาน
(จปฐ.) ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแจงกรมส!งเสริมการปกครองทองถิ่นประสานองคกรปกครองส!วน
ทองถิ่นใหความร!วมมือในการสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลฯ ดวยแลว
มติที่ประชุม: 1) ตั้งคณะทํางาน 2) ตรวจสอบและรับรองขอมูล (ททท) / รับทราบ
3.4 การจัดทําสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปI 2563
ตามหนังสือสั่งการจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0019/ว1420 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จังหวัดไดแจง
กําหนดแผนการพิจารณาคัดเลือกหมู!บานสารสนเทศฯ/สารสนเทศตําบลฯ ช!วงระหว!างวันที่ 14 – 21 เมษายน
2563 นั้น
กรมการพัฒนาชุมชน ไดมีหนังสือสั่งการแจงจังหวัดยกเลิกการดําเนินกิจกรรมดังกล!าวและโอน
งบประมาณในการดําเนินโครงการฯ กลับคืนกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด
-19 จังหวัดจึงขอยกเลิกแผนการพิจารณาคัดเลือกหมู!บานสารสนเทศฯ/สารสนเทศตําบลฯ จนกว!าจะมีขอสั่งการ
จากกรมการพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม: กรมฯ ยกเลิกโครงการเพื่อนําเงินส!งคืนรัฐบาล / รับทราบ
3.5 การประชาสัมพันธDกิจกรรม ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสรางความมั่นคง
ทางอาหาร
เพื่อเปJนการสรางกระแสการรับรู ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหาร จึงกําหนดแนวทางการประชาสัมพันธใหอําเภอดําเนินการดังนี้
1. ประชาสัมพั นธและเชิญ ชวนนายอํา เภอ/กํา นันทุกตํา บล/นายกเทศมนตรี ทุกแห!ง/นายก อบต.
ทุกแห!ง/ผูใหญ!บาน/ประธานคุมบาน/คณะกรรมการพัฒนาสตรี/ผูนํา อช./อช. /หัวหนาส!วนราชการ/หน!วยงานภาคี
ต!างๆ ร!วมปฏิบัติการปลูกผัก
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2. จังหวัดจัดตั้งกลุ!ม Line “Quick Win 90 วัน ลพบุรี” เพื่อเปJนช!องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู /
ถ!ายทอดองคความรู / ส!งภาพกิจกรรมผลการดําเนินงานพรอมคําอธิบายประกอบ จึงขอเชิญชวนใหเจาหนาที่ทุกคน
ไดเปJนสมาชิกของกลุ!ม Line ดังกล!าว โดยสแกน QR Code

3. ใหเจาหนาที่จังหวัด/อําเภอ จัดทํา portfolio ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน อันเปJนการแสดงถึง
เจตนารมณการสมัครเขาร!วมกิจกรรมฯ ส!งจังหวัดทางกลุ!ม Line “Quick Win 90 วัน ลพบุรี” ภายในวันที่
13 เมษายน 2563 ตามเทมเพลตที่จังหวัดกําหนด (เอกสารแนบวาระ)
4. จัดทําคลิปวีดีโอเพื่อสรางกระแสการปลูกผักสวนครัว เพือ่ สรางความมั่นคงทางอาหาร สูวิกฤตโรค
ระบาดโควิด-19 ความยาวไม!นอยกว!า 2 – 5 นาที เผยแพร!ทาง youtube พรอมแชรลิงคส!งจังหวัด ไม!นอยกว!า
3 เรื่อง
5. เชิญชวนผูร!วมกิจกรรม ส!งภาพกิจกรรมพรอมเนื้อเรื่อง ใหจังหวัดทางกลุ!ม Line “Quick Win
90 วัน ลพบุรี” ทุกวันจันทร
6. ประชาสัมพันธกิจกรรมทาง Facebook ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ พรอมแชรมายัง
เพจ “คนลพบุรีพอเพียง ปลูกผักสวนครัว”
7. ประชาสัมพันธกิจกรรมทางเว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ /ระบบ OA/สื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม:

ส!งคลิปโครงการฯ กําหนดถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2563 / รับทราบ

3.6 แผนกําหนดติดตามการติดตั้งโปรแกรมปTองกันไวรัส Eset Endpoint ประจําปI 2563
ที่

วันที่

1.

14 เม.ย.63

09.00 – 12.00 น.

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพัฒนานิคม

2.

14 เม.ย.63

13.30 – 16.00 น.

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท!าหลวง

3.

15 เม.ย.63

09.00 – 12.00 น.

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอลําสนธิ

13.30 – 16.00 น.

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอชัยบาดาล

4.

15 เม.ย.63

เวลา

สถานที่

5.

16 เม.ย.63

09.00 – 12.00 น.

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานหมี่

6.

16 เม.ย.63

13.30 – 16.00 น.

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท!าวุง

7.

17 เม.ย.63

09.00 – 12.00 น.

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองลพบุรี

8.

20 เม.ย.63

09.00 – 12.00 น.

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองม!วง

9.

20 เม.ย.63

13.30 – 16.00 น.

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโคกสําโรง

10.

21 เม.ย.63

09.00 – 12.00 น.

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโคกเจริญ

~6~
11.

21 เม.ย.63

13.30 – 16.00 น.

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสระโบสถ

ขอเสนอแนะ ขอความอนุเคราะหอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการติดตั้งโปรแกรมปSองกันไวรัส Eset Endpoint
ทั้งเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานและเครื่องคอมพิวเตอรส!วนตัวที่นํามาใชงาน ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563
มติที่ประชุม:

รับทราบ
กลุมสงเสริมการพัฒนาชุมชน

3.7 กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภDฯ
จังหวัดลพบุรี ไดดําเนินการจัดพิธีทอดผาปBาหารายไดสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนํารายไดสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลพบุรี ในวัน
อังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดดงนอย หมู!ที่ 2 ตําบลกกโก อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ยอดเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชู ปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จํานวนเงินหลังหักค!าใชจ!าย เปJนเงินทั้งสิ้น 41,997 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเการอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน) รายละเอียดดังนี้
- ยอดเงินบริจาค (เอกสารแนบ 2)
55,702 บาท
- ค!าใชจ!ายทั้งสิ้น (เอกสารแนบ 3)
8,705 บาท
- สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ส!วนกลาง
5,000 บาท
ยอดเงินคงเหลือหลังหักค!าใชจ!าย
41,997 บาท
3.8 การปรับรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑDชุมชน OTOP
กรมฯ ไดแจงปรับรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด
รอบการประเมินที่ 1/2563 ไม!นอยกว!ารอยละ 10 ของรายไดปU 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.9 การดําเนินงานกองทุนชุมชน
กรมฯ ไดปรับรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางความเขมแข็งกองทุนชุมชนสู!
ธรรมาภิบาลและประชาชนสามารถเขาถึงแหล!งทุน และจังหวัดไดประสานอําเภอใหจัดทําหลักฐานเชิงประจักษแลว
จึงขอใหอําเภอเตรียมความพรอมในระดับพื้นที่เพื่อดําเนินการหากไดรับการอนุมัติงบประมาณในโอกาสต!อไป
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
มติที่ประชุม: กําหนดการคียขอมูลเขาระบบ google drive ในวันจันทรที่ 13 เมษายน 2563 / รับทราบ
3.10 การประชาสัมพันธDเชิญชวนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รวมจําหนายสินคา
ผานทาง www.otoptoday.com
กรมฯ ไดแจงใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ OTOP
ในเว็ปไซต www.otoptoday.comซึ่งกลุ!มงานสารสนเทศเปJนผูรับผิดชอบ และต!อมาจังหวัดแจงใหอําเภอสํารวจผูผลิต
ผูประกอบการ OTOP ที่ประสงคจะร!วมจําหน!ายทางเว็ปไซตดังกล!าว และอําเภอไดรายงานขอมูลสินคาที่จะร!วม
จําหน!ายจํานวน 64 ผลิตภัณฑ
โดยกลุ!มงานส!งเสริมจะร!วมกับกลุ!มงานสารสนเทศเพื่อประสานขอขอมูล รายละเอียด
ราคา และรูปถ!าย ของผลิตภัณฑที่จะนํามาลงในเว็ปไซดดังกล!าว ผ!านทางสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
เปSาหมายของกรมฯ ใหจังหวัดเพิ่มยอดผลิตภัณฑในเวปไซดจํานวน 1 เท!า (คือ ตองเพิ่มอีก 100 ชิ้น)
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ขอเสนอ
ขอใหอําภอดําเนินการ กรอกรายละเอียดขอมูลสินคาทั้ง 64 ผลิตภัณฑ ผ!านทาง google form
ที่ทางจังหวัดจัดทําขึ้น เพื่อนําขอมูลดังกล!าวไปใหกลุ!มงานสารสนเทศลงในเว็ปไซต www.otoptoday.com
มติที่ประชุม:

ขอความร!วมมือทุกอําเภอในการจัดหาผลิตภัณฑเขาร!วมฯ กําหนดการถึง 17 เม.ย. 63 / รับทราบ

3.11 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.11.1 รายงานสมาชิกขอมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาและ
ประเภทองคDกร ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 (เอกสารแนบ 6)
1)ประเภทบุคคลธรรมดาเปSาหมาย 11 อําเภอ จํานวน 11,971 คน สมัครมาแลว 484 คน ตอง
ทําเพิ่มอีก 11,487 คน
1. ประเภทองคกร
1.1.1 กพสอ. สมัครครบ
1.1.2 กพสต. สมัครครบ
1.1.3 กพสม. ยังไม!สมัครไม!ครบ อีก 2 อําเภอ คือ อําเภอเมืองลพบุรี จํานวน 18 องคกร
และอําเภอโคกเจริญ จํานวน 14 องคกร
2) รายงานผลการเบิกจาย ณ 31 มีนาคม 2563 (เอกสารแนบ 7) มีอําเภอที่สามารถ
ดําเนินการตามเปTาหมายเบิกจายรอยละ 70 รายละเอียด ดังนี้
1.1 งบบริหาร ไดแก! อําเภอเมืองลพบุรี 88.33 % และอําเภอโคกสําโรง เมืองลพบุรี 84.3%
1.2 งบเงินอุดหนุน ไดแก! อําเภอลําสนธิ 98.21 % , จังหวัด 83.88% และอําเภอเมืองลพบุรี 73.03 %
1.3 งบเงินทุนหมุนเวียน ไดแก!
1) อําเภอลําสนธิ 152.12%
2) อําเภอชัยบาดาล 126.51%
3) อําเภอโคกสําโรง 121.39%
4) อําเภอหนองม!วง 93.31%
5) อําเภอสระโบสถ 76.67%
6) อําเภอเมืองลพบุรี 72.28 %
7) อําเภอโคกเจริญ 72.05 %
3.11.2 สรุปลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่
ไดรับในวันประชุม
1) ลูกหนี้ ปU 2556- 2559 จํานวน 155 โครงการ เปJนเงิน 12,262,154.51 บาท
2) ลูกหนี้ ปU 2560-2562 จํานวน 192 โครงการ เปJนเงิน 20,736,382.12 บาท
3.11.3 ขอมูลการแสดงตนของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอยื่นแบบแสดงความประสงคD
ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัดลพบุรี ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
1) ลูกหนี้ ปU 2556- 2559 จํานวน 14 โครงการ เปJนเงิน 895,249.56 บาท
2) ลูกหนี้ ปU 2560-2562 จํานวน 7 โครงการ เปJนเงิน 1,043,492.56 บาท
มติที่ประชุม: รับทราบ
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กลุมงานยุทธศาสตรDการพัฒนาชุมชน
3.12 สรุปผลการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรDกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปIงบประมาณ พ.ศ.
2563 ไตรมาส 1 - 2
จังหวัดลพบุรี ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน
ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 จํานวน 25 โครงการ งบประมาณ 13,401,540 บาท (สิบสามลานสี่
แสนหนึ่งพันหารอยสี่สิบบาทถวน) แยกรายละเอียดดังนี้
1.1 ดําเนินการในระดับจังหวัด จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 3,035,880 บาท ดําเนินการแลว
จํานวน 9 โครงการ เปJนเงิน 2,088,925 บาท รอยละ 68 คงเหลือ 6 โครงการ เปJนเงิน 946,955 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
1.2 ดําเนินการในระดับอําเภอ จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 10,365,660 บาท ดําเนินการแลว
เสร็จ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 106,800 บาท อยู!ระหว!างดําเนิน จํานวน 8 โครงการ รวมดําเนินการแลว
เสร็จรอยละ 73 รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
มติที่ประชุม: รับทราบ

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3.13 การดําเนินงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2563 (One Plan)
สรุปผลการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เครื่องหมาย / = ส!งแลว 0 = ไม!ส!ง)
อําเภอ
ทะเบียน ทะเบียนขอมูล หลักฐานที่แสดงถึง เล!มแผน
รายงานการจัดทํา
การนําโครงการ การนําโครงการ/
ชุมชน
แผนพัฒนาตําบล
พื้นที่
ตําบล ในเล!มแผนชุมชน กิจกรรมในเล!มแผน (ส!งภายใน
ประจําปU 2563
เปSาหมาย ระดับตําบลไปใช ชุมชนระดับตําบล
เดือน (ส!ง 30 เมษายน 2563)
(แบบ 1) ประโยชนในการ สรางสัมมาชีพชุมชน พฤษภาคม
(ส!ง 15 พัฒนา (แบบ 2) ไปใชประโยชนใน 2563)
ธ.ค. 62) (ส!ง 20 ก.ค.63) การพัฒนาอาชีพ
(แบบ 3)
(ส!ง 20 ก.ค.63)
เมืองลพบุรี
/
พัฒนานิคม
/
โคกสําโรง
/
ชัยบาดาล
/
ท!าวุง
/
บานหมี่
/
ท!าหลวง
/
สระโบสถ
/
โคกเจริญ
/
ลําสนธิ
/
หนองม!วง
/
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ขอเสนอแนะ
ขอใหอําเภอดําเนินงานตามแนวทางฯ และรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดภายในกําหนด เพื่อจังหวัด
จะไดรายงานผลใหกรมการพัฒนาชุมชนต!อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.14 การรายงานหมูบาน ชุมชนทองถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดรายงานตามแบบเพื่อแสดงใหเห็นความกาวหนาเพื่อใชเปJนเครื่องมือ
ติดตามการดําเนินงานซึ่งทุกอําเภอรายงานไปแลวแต!ไม!มีเครื่องมือจัดเก็บขอมูลระดับครัวเรือน จังหวัด จึงไดจัดทํา
ระบบรายงานขึ้นเพื่อใหพัฒนากรใชเปJนเครื่องมือในการรายงานผลการดําเนินงาน และสามารถตรวจสอบขอมูล
ระดับครัวเรือนว!าสามารถดําเนินกิจกรรมบรรลุตัวชี้วัดในดานใดบาง สามารถนําไปใชเปJนเครื่องมือการทํางานได
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพัฒนาหมูบ่ า้ นและชุมชนท้องถิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตําบล
หมูท่ ี .... ตําบล................. อําเภอ.................... จังหวัดลพบุร ี
จํานวนครัวเรือนทังหมด
จํานวนกลุม่ อาชีพ
ที

0

ครัวเรือน
กลุม่

ครัวเรือนเป้ าหมาย
บ้านเลขที คํานําหน้า ชือ

จํานวนครัวเรือนทีทํา "โคกหนองนา" 0

ครัวเรือน กิจกรรมสวัสดิการชุมชน

0

กิจกรรม

สร้างความมันคงทางอาหาร
สร้างสิงแวดล้อม
สร้างภูมคิ ุม้ กันทางสงั คม
รวม
นามสกุล ปลูกผัก เลียงสตั ว์ แปรรูป คัดแยกขยะ สุขลักษณะในบ้านประหยัดทรัพยากรปฏิบตั ศาสนกิ
ิ จออกกําลักิงกาย
จกรรมสาธารณประโยชน์
(กิจกรรม)

ผูป้ ระสานงาน
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สรุปผลการพัฒนาหมูบ่ า้ นชุมชนท้องถินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบล.................... อําเภอ.....................จังหว ัดลพบุรี
หมูท
่ ี

จํานวนครัวเรือนทังหมด

ผลการดําเนินงาน
ดีมาก

ี โคกหนองนา สวัสดิการชุมชน
ร้อยละ ดี ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ กลุม่ อาชพ

มติที่ประชุม: การรายงานใหใชรูปแบบที่กรมฯ กําหนด / รับทราบ
3.15 แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสรางความมั่นคงทาง
อาหาร”
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว
เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งเปJนการลดรายจ!ายประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเปJนแหล!งอาหาร
ในครัวเรือน ในการเตรียมรับความพรอมกับสถานการณดังกล!าว จังหวัดจึงขอใหอําเภอดําเนินการดําเนินการ เพื่อ
สรางความมั่นคงทางอาหารบรรลุตามวัตถุประสงค จังหวัดจึงกําหนดแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อ
สรางความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งเปJนการลดรายจ!ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเปJนแหล!งอาหาร
ในครัวเรือน จึงขอใหอําเภอดําเนินการ (ตามหนังสือสั่งการที่กําลังเสนอฯ) ดังนี้
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” ตาม
กิจกรรมซึ่งผูนําตองทํา ก!อน (ผูนําตนแบบกลุ!มที่ 1 หมายถึง นายอําเภอ กํานันทุกตําบล นายกเทศมนตรี นายก
อบต.ทุกแห!งผูนําตนแบบกลุ!มที่ 2 หมายถึง ผูใหญ!บาน ประธานคุมบาน กพสต. กพสต. อช. ผูนํา อช. ส.อบต.)
เฉพาะเจาหนาที่พัฒนาชุมชนทุกระดับปลูกผักสวนครัว อย!างนอย 5 ชนิด พรอมทั้งประสานใหผูนําทําเปJนตัวอย!าง
ก!อน และหความสําคัญในการขับเคลื่อนใหบรรลุเปSาหมายที่กําหนด
2. บูรณาการการทํา งานกับทุกภาคส!ว น โดยอาศัยศักยภาพขององคกรปกครองส!วนทองถิ่น เปJน
หน!วยสนับสนุนสําคัญ
3. ใหนายอําเภอกํากับติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัฒนาที่ชุมชนใหเห็นผลการทํางานเปJนรูปธรรม
4. ใหพัฒนาการอําเภอ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อ
สรางความมั่นคงทางอาหาร” พรอมภาพกิจกรรม
5. ขอใหทุกอําเภอจัดทําคําสั่งแต!งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน"
ปลูกผักสวนครัว เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร" จังหวัดส!งร!างคําสั่งในไลนกลุ!ม “มบ.เศรษฐกิจพอเพียงลพบุรี”
แลว ขอใหอําเภอจัดทําแลวส!งจังหวัดภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อจะรวบรวมส!งกรมการพัฒนาชุมชนต!อไป
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ที!

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัวเพื!อสร้างความมัน
! คงทางอาหาร"
อําเภอ..............................จังหวัด ลพบุรี
วันที!.............เมษายน 2563
จํานวนทังหมด
จํานวนที!ปลู กผัก
จํานวนข้าราชการ/เจ้าหน้าที! พช. จํานวนผูน
้ าํ ต้นแบบ
ตําบล
หมู่บา้ น/ชุมชน ครัวเรื อน หมู่บา้ น/ชุมชน ครัวเรื อน ทังหมด
ปลูกผักแล้ว
ทังหมด ปลูกผักแล้ว

หมายเหตุ ผูน
้ าํ ต้นแบบกลุ่ มที! 1 หมายถึง นายอําเภอ ก ํานันทุกตําบล นายกเทศมนตรี นายก อบต.ทุ กแห่ง
ผูน
้ าํ ต้นแบบกลุ่มที! 2 หมายถึง ผูใ้ หญ่บา้ น ประธานคุม้ บ้าน กพสต. กพสต. อช. ผูน
้ าํ อช. ส.อบต.
ลงชื! อ..............................................ผูร้ ายงาน
(............................................)
ตําแหน่ง...พัฒนาการอําเภอ.............

การบันทึกแบบรายงานแบบสํารวจขอมูลการปลูกผักตามแผนปฏิบัติการฯ
ขอใหเจาหนาที่ทุกคน และผูนําตนแบบเขาไปบันทึกแบบสํารวจตามลิงคขางล!างนี้

https://forms.gle/LXkwcmJ9YdH2vJSj6
แบบสํารวจคน พช.
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https://forms.gle/1Qi42sDtBkZJkk758
แบบสํารวจผูนําตนแบบระดับอําเภอ (kick off)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน"ปลูกผักสวนครัว เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร"
กิจกรรมที่ ๑ : จะพัฒนาใครเขาตองเริ่มจากตัวเราก!อน
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด....ลพบุรี...............
ผูดําเนินการ (ชื่อ - สกุล) :....................................................................วันที่ดําเนินการ........................................
ตําแหน!ง :...........................................................................................................................................................
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ........................................................................
(โปรดระบุสถานที่ปลูก) : ..........................................................................................................................................
ชนิดผักที่ปลูก จํานวน :..............ชนิด ดังนี้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ฯลฯ
ภาพประกอบ โดยมีองคประกอบของภาพ ดังนี้
๑. ภาพขณะปลูก (เห็นหาผูปลูกและผักที่ปลูก)
๒. ภาพผักที่ปลูก
๓. ภาพผักที่กําลังงอก (ตนอ!อน)
๔. ภาพถ!ายรวมเห็นผักทุกชนิดที่ปลูก

ความรูสึกที่อยากบอก : ...................................................................................
หมายเหตุ : ๑. กรอกขอมูลและใส!รูปภาพใหครบถวนตามแบบ
๒. สามารถเพิ่มเติมขอมูลและออกแบบภาพใหสวยงาม ไม!เกิน ๑ หนา A๔
การรายงานสําหรับ ผูปฎิบัติ ดังนี้
๑) เตรียมไฟล ภาพที่จะโหลด แนบรายงาน เปJน word หรือ อื่นๆ ใหมีเนื้อข!าว /ขอความ ใหรูว!า ทํา
เมื่อไหร! ที่ไหน โดยใคร จํานวน คน จํานวน เนื้อที่ จํานวนชนิดผัก ฯลฯ เปJน สาระสั้นๆ คัดเลือกภาพ สื่อถึงลงมือ
ปฏิบัติ (ไม!ไดเอาของเก!าที่โตแลว )
๒) Kick of อําเภอ ให ท!าน พอ. กรอก หรือ ที่มอบหมาย กรอก มาครั้งเดียว
๓) บุคคล จนท. พช. ให กรอก เฉพาะของตนเอง
มติที่ประชุม:

กําหนดการดําเนินงาน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 และตองปลูกอย!างนอยคนละ 5 ชนิด / รับทราบ
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3.16 สรุปรายงานการประชุมประจําเดือน มีนาคม 2563

อําเภอ

ว/ด/ป
ที่ประชุม

ประเด็น
มีเนื้อหา
การประชุม การประชุม
ฯ ครบถวน ครบถวน
1 คะแนน
1 คะแนน

มอบงาน
ใหพัฒนากร
ผูรับผิดชอบ
งาน

กระจายงาน
ใหพัฒนากร
ผูประสานงานตําบล
(รายบุคคล)

กําหนดเวลา
แลวเสร็จ

งานสําคัญ
ของแต2ละ
อําเภอ
2 คะแนน

2 คะแนน
2 คะแนน

สรุป
คะแนน

2 คะแนน

เมืองลพบุรี

17 มี.ค.63

1

1

2

2 (3.5)

2

2

10

พัฒนานิคม

12 มี.ค.63

1

1

2

0

2

2

8

ท*าหลวง
สระโบสถ1

31 มี.ค.63
13 มี.ค.63

1
1

1
1

2
2

0
2 (3.5)

2
2

2
2

8
10

ชัยบาดาล
โคกสําโรง

12 มี.ค.63
13 มี.ค.63

1
1

1
1

2
2

2 (3.1)
2 (3.3)

2
2

2
2

10
10

บ7านหมี่

12 มี.ค.63

1

1

2

2 (3.5)

2

2

10

ท*าวุ7ง

13 มี.ค.63

1

1

2

2 (3.10)

2

2

10

โคกเจริญ

23 มี.ค.63

1

1

2

2 (3.1)

2

2

10

ลําสนธิ

12 มี.ค.63

1

1

2

2 (3.1)

2

2

10

หนองม*วง

13 มี.ค.63

1

1

2

0

2

2

8

ขอสังเกต :

มติที่ประชุม :

รับทราบ

3.17 การดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
3.17.1 ตนกลากองทุนแมของแผนดิน ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2563
คัดเลือกหมู!บานตนกลากองทุนแม!ของแผ!นดิน ปU 2563 ตามแนวทางการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร
กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปU 2563 พรอมทั้ง ส!งเสริมพัฒนาและประเมินตนกลาฯ และรายงานผลการดําเนินกิจกรรม
ในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management Program : BPM)
หลังจากดําเนินการเสร็จสิ้นแต!ละกิจกรรม ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
3.17.2 กิจกรรมเดนประจําเดือน เมษายน 2563 คือ อ.บานหมี่
กิจกรรมจั ดเวที ประชาคมคั ดแยกโดยสันติวิธี บานโพนทอง ม.6 ต.เชียงงา อ.บานหมี่ จึงขอใหอําเภอ
บานหมี่รายงานผลการจัดกิจกรรมเด!น ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563
มติที่ประชุม :

รับทราบ
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ฝายอํานวยการพัฒนาชุมชน
3.18 เรื่ อง การคั ด เลื อ กขาราชการ ลู ก จางประจํ า และพนั ก งานราชการดี เ ด! น กรมการพั ฒ นาชุ มชน
ประจําปU 2563
กรมการพัฒนาชุมชนจะดําเนินการคัดเลือกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการดีเด!น กรมการพัฒนา
ชุมชน ประจําปU 2563 และไดมีหลักเกณฑ/วิธีการคัดเลือกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการดีเด!น เพื่อ
ใชในการดําเนินการคัดเลือกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการในสังกัด เพื่อใหรางวัลเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกียรติคุณขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการดีเด!น โดยกําหนดรางวัลขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานราชการดีเด!น จํานวน 104 รางวัล ดังนี้
1. ประเภทบริหาร
จํานวน 5 รางวัล
2. ประเภทหัวหนากลุ!มงาน
จํานวน 19 รางวัล
3. ประเภทพัฒนาการอําเภอ
จํานวน 18 รางวัล
4. ประเภทวิชาการ
จํานวน 19 รางวัล
5. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
จํานวน 18 รางวัล
6. ประเภทสนับสนุน
จํานวน 19 รางวัล
7. ประเภทลูกจางประจํา
จํานวน 1 รางวัล
8. ประเภทซื่อสัตยสุจริต
จํานวน 5 รางวัล
ประเภทพนักงานราชการ
จํานวน 1 รางวัล
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.19 รายละเอียดการสงใชเงินยืม ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.20 การสงใชเงินยืมงบยุทธศาสตรD ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับ
ในวันประชุม
มติที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม: ไม!มีเรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การผลิตหนากากอนามัยเพื่อปTองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จังหวัดไดมีหนังสือ ด!วนที่สุด ที่ ลบ 0019/ว1139 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 ถึงทุกอําเภอ
ใหดํา เนิ นการรายงานการผลิ ตหนากากอนามัยเพื่อปSองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน!า 2019 ใหจังหวัดทุกวั นพุธของ
สั ป ดาห (เพื่ อ ที่ จั ง หวั ด จะรวบรวมรายงานไปยั ง กรมฯ ทุ ก วั น พฤหั ส บดี ข องสั ป ดาห) ซึ่ ง มี แ บบรายงาน
จํานวน 3 แบบ ประกอบไปดวย
1.แบบ Mask 01 ที่ เปJนการรายงานฯ ตามโครงการที่องคกรปกครองส!วนทองถิ่ นเปJ นเจาภาพ
ในการดําเนินการ(พช.และ ปค. เปJนหน!วยสนับสนุน)
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2.แบบ Mask 02 เปJนการรายงานฯ การผลิตหนากากที่ พช. ร!วมกับหน!วยงานอื่น นอกจากแบบ Mask 01
3.แบบ Mask 03 เปJนการรายงานยอดจําหน!ายหนากากอนามัย(แบบผา) ที่ผลิตฯ
จากการดํ า เนิ น งานที่ ผ! า นมา ทุ ก อํ า เภอใหความร! ว มมื อ รายงานฯ ภายในกํ า หนดระยะเวลา
แต!ทั้งนี้ เนื่องจากบางอําเภอไม!มีขอมูลการผลิตและการจําหน!ายผลการดําเนินการจึงเปJน ๐ แต!ทั้งนี้ขอความร!วมมือให
ทุกอําเภอรายงานฯ มาตามกําหนดต!อไป จนกว!ากรมฯ จะสั่งเปลี่ยนแปลง
มติที่ประชุม:

รับทราบ

ปoดประชุม เวลา 13.00 น.
ลงชื่อ วีระยุทธ ราชิวงคD ผูจดรายงานการประชุม
(นายวีระยุทธ ราชิวงคD)
เจาพนักงานธุรการ
ลงชื่อ พนัชกร วงศDชมภู ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางพนัชกร วงศDชมพู)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
หัวหนาฝายอํานวยการ

