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ระเบียบวาระ
การประชุมหัวหนากลุมงาน หัวหนาฝายอํานวยการ พัฒนาการอําเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 (ผานระบบ Session Call)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
.............................................................
เปAดประชุมเวลา 09.20 น.
พิธีกอนการประชุม
1. พิธีสวดมนตไหวพระ
2. พิธีปฏิญาณตน ขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน
3. การส!งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการ ในการประชุมพัฒนาการอําเภอ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจงใหทราบ
๑.๑ การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ผานอินเทอรFเน็ต
ไม!มีเรื่องเกี่ยวกับสํานักงานพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2 การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได
กรมการพัฒนาชุมชนมีคําสั่งที่ 1070/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
บรรจุแต!งตั้งผูสอบแข!งขันได ใหดํารงตําแหน!งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดจังหวัดลพบุรี จํานวน 2 ราย ดังนี้
1) นางสาวเมธป=ยา พาคํา
อําเภอโคกเจริญ
2) นางสาวถุงเงิน เรืองสมุทร
อําเภอโคกเจริญ
ขาราชการที่ ไ ดรับ การบรรจุ แ ต! ง ตั้ ง ผู สอบแข! ง ขั น ได ไดมารายงานตัว ที่ จั งหวั ด ลพบุ รี ในวัน ที่ 1
พฤษภาคม 2563
มติที่ประชุม:

รับทราบ / ใหขาราชการดังกลาวไปรายงานตัวในวันที่ 18 พ.ค. 2563

1.3 การแตงตั้งขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กรมการพั ฒนาชุ มชนไดมีคํ า สั่ งแต! งตั้ งยายขาราชการประเภทวิช าการ ระดับชํ า นาญการพิ เศษ
จังหวัดลพบุรี มีผูเกี่ยวของ จํานวน 1 ราย คือ นางการะเกด พึ่งงาม ตําแหน!ง พัฒนาการอําเภอ (นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชํานาญการพิเศษ) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปดํารงตําแหน!ง หัวหนากลุ!มงาน (นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ) กลุ!มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท โดยกรมฯ ให
ขาราชการที่ไดรับการแต!งตั้งมอบหมายงานในหนาที่ใหเรียบรอย แลวเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคําสั่งฯ
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
มติที่ประชุม:

รับทราบ
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1.4 การแตงตั้งขาราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร/ชํานาญการ
กรมการพัฒนาชุมชนไดมีคําสั่งแต!งตั้งยายขาราชการผูไดรับผลกระทบจากการเกลี่ยอัตรากําลัง และใหดํารง
ตําแหน!งในสังกัดจังหวัดที่ตัวปฏิบัติหนาที่อยู! ที่เกี่ยวของกับจังหวัดลพบุรี จํานวน 5 ราย ดังนี้
1) นางอํามร ช!วยทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอท!าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ปฏิบัติหนาที่กลุ!มงานส!งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี) ดํารงตําแหน!ง นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชํานาญการ อําเภอหนองม!วง จังหวัดลพบุรี
2) นางสาวรัตนาวดี รวมธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(ปฏิบัติหนาที่อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี) ดํารงตําแหน!ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อําเภอท!าหลวง จังหวัดลพบุรี
3) นายธันฐภัทร โสภารัตน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(ปฏิบัติหนาที่อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี) ดํารงตําแหน!งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
4) นายเฉลิ ม เภาพาน นั กวิ ชาการพั ฒนาชุมชนชํานาญการ อํ าเภอธั ญบุรี จังหวั ดปทุมธานี
(ปฏิบัติหนาที่อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี) ดํารงตําแหน!ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สระโบสถ จังหวัดลพบุรี
5) นายวั ฒนา สิ นธู นั กวิ ชาการพั ฒนาชุมชนชํานาญการ อํ าเภอโคกเจริญ จังหวั ดลพบุ รี
ดํารงตําแหน!ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอพรานกระต!าย จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดลพบุรีไดมีคําสั่งแต!งตั้งใหขาราชการที่สังกัดจังหวัดลพบุรีปฏิบัติหนาที่ตามที่ตัว
ปฏิบัติงานอยู!จริง
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 สามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลพบุรี หากมีขอแกไขหรือเพิ่มเติม แจงไดที่ฝIายอํานวยการ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
มติที่ประชุม:

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ/สืบเนื่อง/ติดตาม
กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3.1 การดําเนินงานตามโครงการสรางสัมมาชีพชุมชน
1) ตามหนังสือที่ ลบ 0019/ว 297 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 กรมฯไดแจงแนวทางการ
ดําเนินงานตามโครงการสรางความมั่นคงดานอาชีพและรายไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สัมมาชีพ)
และใหอําเภอดําเนินการตามแนวทางทั้ง 5 กระบวนงาน และใหจัดส!งขอมูลตามกระบวนการที่ 1 ในการเตรียม
ความพรอมการสรางสัมมาชีพชุมชน เปLนรูปภาพ (file word) พรอมคําอธิบายใตภาพว!าพื้นที่เปUาหมายใด และจัดส!ง
ขอมูลใหจังหวัดภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563
ผลสรุปคือ มี 4 อําเภอที่ไดจัดสงขอมูลมา คือ อําเภอโคกสําโรง อําเภอลําสนธิ อําเภอบาน
หมี่ และ อําเภอชัยบาดาล ขาด 7 อําเภอ ซึ่งขอมูลตามกระบวนการที่ 1 จะนําไปประกอบเปTนหลักฐานเชิง
ประจักษFของอําเภอ
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2) การดําเนินงานตามโครงการสรางและพัฒนาโครงการสรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู!บาน (ไตรมาส 3)
ด ว ย ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น ไ ด แ จ ง จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ กิ จ ก ร ร ม ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
กรมการพัฒนาชุมชนปVงบประมาณ 2563 กิจกรรมหลักสรางและพัฒนาผูนําสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสรางและพัฒนาสัมมาชีพ ชุมชนระดับหมู!บาน (ไตรมาส 3) เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการฯ จึงขอใหอําเภอศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสรางและพัฒนาโครงการสราง
และพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู!บาน (ไตรมาส 3) ตามหนังสือจังหวัดลพบุรีด!วนที่สุดที่ ลบ0019/ว2068 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
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โดยใหขอใหพัฒนาการสั่งการดังนี้
1. ใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนทุกคนศึกษาแนวทางการดําเนินกิจกรรม (เพิ่มเติม) ตามโครงการ
สรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู!บาน (ไตรมาส 3)
2. ศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการสรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู!บาน (ไตรมาส 3) ดําเนินการในระดับอําเภอ 11 อําเภอ ตามสิ่งที่ส!งมาดวย 1
3. บันทึกขอมูลครัวเรือนเปUาหมายไตรมาส 3 (บร.2) ตามแบบรายงานของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน)
4. บันทึกผลการใชจ!ายงบประมาณ และผลการดําเนินงานโครงการขางตนในระบบบริหาร
งบประมาณบริหารกิจกรรม/โครงการ ( Budget aad Project Management : BPM)
5. นําเสนอผลการขับเคลื่อนการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู!การปฏิบัติ
อย!างเปLนรูปธรรม 3 สราง 1) การสรางความมั่นคงทางอาหาร 2) การสรางสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
3) การสรางภูมิคุมกันทางสังคม โดยใหนําเสนอวิทยากรสัมมาชีพตัวอย!าง และครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย!าง อย!างละ 5
คน (file word) ยกเวน อ.เมืองลพบุรี อ.ลําสนธิ อ.พัฒนานิคม และอ.ท!าหลวง ส!งวิทยากรฯ และครัวเรือนฯ อย!างละ
2 คน เนื่องจากไดจัดส!งใหจังหวัดแลวบางส!วน
3) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการสรางเครือข!ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และโครงการสรางและ
พัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู!บาน (ไตรมาส 2) และรายละเอียดการจัดสรรไตรมาส 3 ดังนี้

จึงขอใหอําเภอโคกสําโรง ชัยบาดาล ท!าวุง บานหมี่ สระโบสถ และหนองม!วง เร!งดําดําเนินการตาม
โครงการสรางสัมมาชีพชุมชนระดับหมู!บานตามไตรมาส 2 ใหแลวเสร็จ โดยเฉพาะ อ.โคกเจริญ ยังไม!ไดดําเนินการ
สรางเครือข!ายทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับอําเภอ ก็จะทําใหไม!สามารถสรางสัมมาชีพระดับหมู!บานไตรมาส 2 ได
มติที่ประชุม:

รับทราบ
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3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
- ตามหนังสือจังหวัดลพบุรีด!วนที่สุด ที่ ลบ 0019/ว 1934 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563
แจงอําเภอชัยบาดาล ท!าวุง บานหมี่ ท!าหลวง และหนองม!วง ดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบ
บูรณาการเชิงพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเปUาหมายโดยใชขอมูลความจําเปLนพื้นฐาน
(จปฐ.) และวิเคราะหขอมูลจากระบบบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปUา (Thai People Map and Analytics
Platform : TPMAP)
จังหวัดลพบุรีมีครัวเรือนเปUาหมาย 118 ครัวเรือน (ตามตาราง) เปLนกลุม! เปUาหมายดานรายไดที่จะตอง
ดําเนินการโดยใหอําเภอมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตําบล ดําเนินการบันทึกขอมูล TPMAP logbook ดังนี้
1. คนหา และคัดกรองครัวเรือนยากจน โดยกําหนดพิกัด และบันทึกรูปภาพครัวเรือนเปUาหมาย
2. บันทึกขอมูลปlญหาและความตองการของครัวเรือน
3. บันทึกกิจกรรมการใหความช!วยเหลือ
4. สั่งออกรายงานการติดตามการใหความช!วยเหลือ และบันทึกลงตามแบบรายงานอําเภอสรุปผลการ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ครั้งที่ 2 แจงจังหวัดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผ!าน Google Drive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cshCaOQeUdy61AWKCtDl3ITUBjEnTkzjaGfQYs5cdIY/edit?usp=sharing
(จังหวัดจะดําเนินการส!งไปใน line group : ครัวเรือนยากจนลพบุรี

- การใชเครื่องมือ TPMAP logbook วิเคราะหครัวเรือนเปUาหมาย สามารถเขาระบบที่
https://logbook.tpmap.in.th/house?house_id=1411629&village_id=1601160701 จะตองใช Password
ที่จังหวัดไดจัดส!งไปใหเพื่อดําเนินการบันทึกขอมูล TPMAP logbook

เพื่อใหการติดตามการใชเครื่องมือ TPMAP logbook วิเคราะหครัวเรือนเปUาหมายเปLนไปตามแนวทาง
ของกรมฯ จังหวัดจึงไดจัดทําแบบขอมูลเจาหนาที่พัฒนาชุมชนผูรับผิดชอบครัวเรือนเปUาหมายโดยจะส!ง เปLน file Excel
line group : ครัวเรือนยากจนลพบุรี ไปใหแลว และจัดส!งขอมูลใหจังหวัดภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
มติที่ประชุม:

รับทราบ
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3.3 สถิติสงงานประจําเดือน เมษายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
3.3.1 เรื่องที่ทุกอําเภอส!งทันกําหนด จํานวน 6 เรื่อง คือ 1) รายงานผลการดําเนินงาน ม.กองทุนแม!
2) รายงานการประชุมประจําเดือน 3) รายงานการขับเคลือ่ นการพัฒนาหมู!บานและชุมชนทองถิ่น 4) รายงานชุมชน
ท!องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 5) การดําเนินงานตลาดประชารัฐ 6) รายงานยอดจําหน!าย OTOP
3.3.2 เรื่องการจัดส!งขอมูลรูปภาพกระบวนการที่ 1 การจัดเวทีคัดเลือกปราชญและครัวเรือน(ไดครบ
กําหนดตั้งแต! 7 ก.พ. 63) มีเพียงแค! 5 อําเภอ คือ โคกสําโรง ลําสนธิ บานหมี่ หนองม!วง และชัยบาดาล ไม!ส!ง 6 อําเภอ
คือ เมืองฯ ท!าวุง พัฒนานิคม สระโบสถ และท!าหลวง
3.3.3 เรื่องที่อําเภอส!วนใหญ!ส!งทันกําหนดมี 10 อําเภอ และส!งไม!ทัน 1 เรื่อง คือ แผนปฏิบัติการ
ประจําเดือน คืออําเภอโคกเจริญ
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.4 การคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเดน ประจําปW พ.ศ. 2563
- กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดดําเนินโครงการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด!น
ประจําปV พ.ศ. 2563 เพื่อใหเกิดการพัฒนาการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย!างต!อเนื่อง และมอบโล!รางวัล
ใหกับหน!วยงานที่มีผลการดําเนินงานงานดานสารสนเทศและสารสนเทศดีเด!น จํานวน 4 ดานๆ ละ 1 รางวัล ดังนี้
1. ดานการบริหารระบบเครือข!ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ดานการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดานการบริหารระบบสารสนเทศชุมชน
4. ดานการบริหารการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอมูล จปฐ.)
สามารถสแกน QR CODE เพื่อดาวนโหลดคู!มือฯ

มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.5 การประกวดนักประชาสัมพันธFดีเดน ประจําปW 2563
- ตามคําสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 785/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 แต!งตั้งคณะทํางาน
ประชาสัมพันธสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี และจังหวัดไดดําเนินการฝ•กอบรมคณะทํางานเพื่อพัฒนาทักษะดาน
การสรางภาพลักษณองคกรพรอมมอบหมายภารกิจ ตามโครงการเสริมสรางและพัฒนาทักษะดานการสรางภาพลักษณองคกร
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
- จังหวัด ไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกนักประชาสัมพันธดีเด!น ดังนี้
1) คุณสมบัติผูเขารับการคัดเลือก
เปLนเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธของอําเภอ และ
มีผลงานในหวงเวลาปVงบประมาณ 2563
2) หลักเกณฑการใหคะแนน
ใหผูเขารับการคัดเลือกจัดทํา รูปเลมผลงานดานการประชาสัมพันธF ประกอบดวย
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ลําดับ
เกณฑการประเมิน
ที่
1. สรุปผลการเผยแพร!ประชาสัมพันธ
2. โครงการ/กิจกรรม/ผลงานดานการประชาสัมพันธที่โดดเด!น จํานวน 1 ผลงาน ที่สามารถ
นําไปเปLนแบบอย!างได หรือผลงานดานการประชาสัมพันธที่สามารถขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
องคกรสู!สาธารณชนไดอย!างกวางขวาง
3. หลักฐานเชิงประจักษผลงานดานการประชาสัมพันธ อาทิ คําสั่งแต!งตั้งปฏิบัติงานดานการ
ประชาสัมพันธ , สื่อทีผ่ ลิตและเผยแพร!ผ!านช!องทางต!างๆ , ผลงาน เปLนตน
4.

ผลิตและเผยแพร!คลิปวีดีโอประชาสัมพันธกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน อย!างนอย 5 เรื่อง
รวมคะแนน

คะแนน
10
30
40
20
100

ส!งผลงานภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยองคประกอบของรูปเล!มผลงาน มีรายละเอียดตาม
หนังสือ จังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0019/ว2102 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สามารถดาวนโหลดไฟลหนังสือโดย
สแกน QR Code

3) กรณีที่อําเภอมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ ขอใหอําเภอได
แจงรายชื่อ และตําแหน!งใหจังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะไดดําเนินการปรับปรุงคําสั่งแต!งตั้งคณะทํางานฯ ระดับจังหวัด
ใหเปLนปlจจุบันต!อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.6 การดําเนินงานโครงการทีมผูนําอาสาพัฒนาบานเกิด
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินงานโครงการทีมผูนําอาสาพัฒนาบานเกิด ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจัดตั้ง
ที ม ผู นํ า อาสาพั ฒ นาบานเกิ ด ในระดั บ กรมและจั ง หวั ด เพื่ อ สราง ส! ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นางานพั ฒ นาชุ ม ชน ใหมี
ประสิท ธิ ภาพเพิ่ มขึ้ นและบู ร ณาการงานพั ฒ นาชุ มชนอย! า งมี ส! ว นร!ว มในระดั บ พื้น ที่ ใ หเศรษฐกิ จ ฐานรากมั่ น คงชุม ชน
พึ่งตนเองได จังหวัดฯ ไดดําเนินการแต!งตั้งทีมผูนําฯ ตามคําสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2132/2563 เรื่อง แต!งตั้งทีมผูนําอาสา
พัฒนาบานเกิด ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 (ตาม QR Code) เพื่อใหการดําเนินงาน โครงการไปไปตามวัตถุประสงค หาก
อําเภอมีความประสงคตองการใหทีมผูนําฯ ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะในกิจกรรมตามอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ
สามารถประสานงานแจงความประสงคกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (นางอาทิตยา แปUนทอง) เพื่อนําเขาแผนปฏิบัติงานของทีม
ผูนําฯ ต!อไป

มติที่ประชุม:

รับทราบ
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กลุมสงเสริมการพัฒนาชุมชน
3.7 โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปW 2563
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเดนระดับจังหวัด
สํา นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี กําหนดดําเนินงานตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจํ า ปV 2563 กิ จ กรรมที่ 1 การคั ด เลื อ กคนกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ดี เ ด! น ระดั บ จั ง หวั ด
โดยดําเนินการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด!นระดับจังหวัด จํานวน 2 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมพิจารณาคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด!นระดับจังหวัด วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
2. กิจกรรมที่ 2 พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด!น
ระดับจังหวัด ในระหว!างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2563
ขอเสนอ ขอใหอําเภอดําเนินการ ดังนี้
1. เตรี ย มความพรอมกลุ! ม เปU า หมายฯ ในการเขารั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กคนกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด!นระดับจังหวัด ตามกําหนดการคัดเลือกฯ
2. อําเภอที่ยังไม!ไดจัดส!งเอกสารประกอบการคัดเลือกกองทุนฯ ของกลุ!มเปUาหมายใหจังหวัด ใหส!ง
จังหวัดภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
มติที่ประชุม: (คลิปวีดีโอ) รับทราบ
3.8 รายงานผลการเบิกจายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 รายละเอียด ดังนี้
1. งบบริหาร มีผลเบิกจ!ายสูงสุด 3 อันดับ ไดแก! รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
1) อําเภอโคกสําโรง
92.56%
2) อําเภอเมืองลพบุรี
88.33 %
3) อําเภอหนองม!วง
67.94%
2. งบเงินอุดหนุน มีผลเบิกจ!ายสูงสุด 3 อันดับ ไดแก! รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
1) อําเภอลําสนธิ
98.21 %
2) จังหวัด
83.88 %
3) อําเภอเมืองลพบุรี
63.37%
3. งบเงินทุนหมุนเวียน มีผลเบิกจ!ายสูงสุด 3 อันดับ ไดแก! รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
1) อําเภอลําสนธิ 152.12 %
2) อําเภอชัยบาดาล
151.51 %
3) อําเภอโคกสําโรง
130.09%
4. สรุปผลการเบิกจ!าย ไตรมาส 3 เปUาหมายเบิกจ!าย 98 % มี 3 อําเภอ ที่ทําได ไดแก!
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
1) อําเภอลําสนธิ
138.99%
2) อําเภอชัยบาดาล
117.23%
3) อําเภอโคกสําโรง
110.73%
มติที่ประชุม: รับทราบ
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3.9 ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
1. ลูกหนี้ ปV 2556- 2559 จํานวน 152 โครงการ เปLนเงิน 11,864,832.95 บาท
ยื่นแบบแสดงความประสงคขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดและปรับโครงสรางหนี้
จํานวน 35 โครงการ จํานวนเงิน 2,788,937.89 บาท
2. ลูกหนี้ ปV 2560-2562 จํานวน 183 โครงการ เปLนเงิน 19,815,081.64 บาท
2.1 ยื่นแบบแสดงความประสงคขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดและปรับโครงสรางหนี้จํานวน 17
โครงการ จํานวนเงิน 2,086655.92 บาท
2.2 ขอพักชําระหนี้ จํานวน 1 โครงการ เปLนเงิน 152,388 บาท
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.10 ขอมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองคFกร ณ วันที่ 7
พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
1. ประเภทบุคคลธรรมดา
- เปUาหมาย
จํานวน 11,971 คน
- สมัครแลว
จํานวน 3,461 คน
- ตองสมัครเพิ่ม
จํานวน 8,571 คน
2. ประเภทองคกร
1) กพสอ. สมัครครบ
2) กพสต. สมัครครบ
3) กพสม. ยังไม!สมัครไม!ครบ อีก 2 อําเภอ คือ อําเภอเมืองลพบุรี จํานวน 18 องคกร
และอําเภอโคกเจริญ จํานวน 14 องคกร
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.11 โครงการ OTOP โชหวย ชวยชุมชน
กรมฯ ใหสํารวจรานคาชุมชนที่สนใจจําหน!ายสินคา OTOP เพิ่มเติม โดยใหบันทึกขอมูล ในระบบ
D-Shop ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เพื่อใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP มีช!องทางการจําหน!ายสินคาเพิ่มขึ้น จึงขอใหอําเภอสํารวจ
รานคาในชุมชนเพิ่มเติมและบันทึกในระบบตามกําหนด
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.12 โครงการประกวดผา “สืบสานอนุรักษFศิลป\ผาถิ่นไทย ดํารงไวในแผนดิน”
กรมการพัฒนาชุมชน ไดจัดทําโครงการ “สืบสานอนุรักษศิลปˆผาถิ่นไทย ดํารงไวในแผ!นดิน” เพื่อสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติฯเพื่ออนุรักษผาไทยใหคงอยู!คู!แผ!นดินและเพิ่มรายไดใหแก!ผูประกอบการ
OTOP อีกทั้งเปLนกาประชาสัมพันธผาไทยใหเปLนที่รู!จักและเชิดชูเกียรติแก!ผูสืบทอดภูมิปlญญาผาไทย จึงไดจัดทํา
โครงการประกวดผา “สืบสานอนุรักษศิลปˆผาถิ่นไทย ดํารงไวในแผ!นดิน”ขึ้น รายละเอียด ดังนี้
1. หลักเกณฑFการพิจารณาตัดสิน
1.1 ลวดลายมีความคมชัด สม่ําเสมอ
40 คะแนน
1.2 ความสม่ําเสมอของสีและเนื้อผา
30 คะแนน

~ 10 ~
1.3 ความเรียบรอยของผืนผา
30 คะแนน
2. คุณสมบัติของผูที่จะเขาประกวดผาฯ
1. ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP หรือบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลําเนาอยู!ในจังหวัดลพบุรี
2. ผาที่ส!งเขาประกวด ตองเปLนไทย และไม!เคยไดรับรางวัลใด ๆ มาก!อน
3. ประเภทผาที่สงเขาประกวด
3.1 ผาเอกลักษณF หมายถึง ผาที่จังหวัดไดประกาศเปLนผาประจําจังหวัด ไดแก! ผาลายดอกพิกุล
3.2 ผาลายอัตลักษณFหมายถึง ผาที่เปLนจุดเด!นของจังหวัด เช!น ลายโบราณ ลายขอพระเทพ ลายสี่มุม
เมือง ลายดอกมะลิ ลายรอยมะลิ ลายกําแพงเมืองจีน ลายขนมปlง ลานตนสน ลายสไลด ลายผักแว!น ลายกระจับนอย
หรือลายคิดประดิษฐขึ้นมาใหม!เพื่อแสดงถึงความเปLนจังหวัดลพบุรี
ผาที่ส!งเขาประกวดตามขอ 3 ตองมีความกวางไม!นอยกว!า 96 เซนติเมตร + -1 เซนติเมตร และมีความ
ยาวไม!นอยกว!า 400 เซนติเมตร + -10 เซนติเมตร
4. ขั้นตอนการประกวด
4.1 ผูเขาประกวดตองส!งใบสมัครเขาประกวดผา ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
4.2 ผูเขาประกวดตองส!งผาพรอมเรื่องราวความเปLนมาของผา (Story) ใหสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลพบุรี บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563
4.3 จังหวัดตัดสินการประกวดระดับจังหวัด มอบใบประกาศเกียรติคุณ (ตามความเหมาะสม)
4.4 จังหวัดรวบรวมผาที่ไดรับรางวัลชนเลิศ ส!งเขาจัดแสดงในส!วนกลาง
5. รางวัลการประกวดระดับจังหวัด
จังหวัดลพบุรี จะพิจารณารางวัลสําหรับผาที่ส!งประกวด 2 ประเภท ไดแก!ผาเอกลักษณ
และผาอัตลักษณประเภทละ 3 รางวัล
5.1 รางวัลชนะเลิศ ไดรับโล! พรอมเงินรางวัล 3,000 บาท
5.2 รางวัลรองชนเลิศอันดับที่ 1 ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ พรอมเงินรางวัล 2,000 บาท
5.3 รางวัลรองชนเลิศอันดับที่ 2 ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ พรอมเงินรางวัล 1,000 บาท
6. รางวัลการประกวดระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ ไดรับโล!รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และลําดับที่ 2 ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ
7. การตัดสินการประกวด
จังหวัดลพบุรี จะตัดสินการประกวดระดับจังหวัด ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดดวยผูทรงคุณวุฒิ และผูมีความรู ประสบการณการประกวดผา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ สักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีการตัดสินของคณะกรรมการถือเปLนที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ จะมีการประกวดผาลายโลโกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อประกาศผล
การประกวดในวันสตรีไทย ประจําปV 2563 (สิงหาคม 2563)
ขอใหอําเภอประชาสัมพันธและเชิญชวนกลุ!มทอผา ส!งผาเขาร!วมประกวดตามกําหนด
มติที่ประชุม: รับทราบ
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3.13 โครงการสงเสริมนักการตลาดรุนใหม (OTOP)
กรมฯ มีโครงการส!งเสริมนักการตลาดรุ!นใหม! (OTOP) เพื่อส!งเสริมช!องทางตลาดออนไลนใหแก!
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP โดยใหจังหวัดดําเนินการจางเหมาบุคคลธรรมดา จํานวน 3 คน ระหว!างวันที่ 12
พฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 อัตราเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งจังหวัดไดดําเนินการรับสมัครระหว!างวันที่
5-6 พฤษภาคม 2563 สัมภาษณเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และประกาศผลพรอมทั้งทําบันทึกขอตกลงจางในวันที่
8 พฤษภาคม 2563 เรียบรอยแลว
นักการตลาดรุ!นใหม! (OTOP) มีภาระกิจ ดังต!อไปนี้

ซึ่งในการดําเนินงานดังกล!าว จะตองไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ ดังต!อไปนี้
1. ช!ว ยการประชาสัม พัน ธ เพจ Facebook ชื่อ “OTOP Today Lopburi : โอทอปทูเ ดย”
เพราะจะเปLนแหล!งขอมูลในการประชาสัมพันธ สินคา และการ live สด
2 .สนั บ สนุ น ขอมู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP
ที่ จ ะใหนั ก การตลาดประชาสั ม พั น ธตามโครงการฯ
ซึ่ง ทั้ง โครงการตองใชจํา นวนอย!า งนอย 300 ผลิต ภัณ ฑ (หากจากเดิม ที่เ คยรวบรวมไป 100 ผลิต ภัณ ฑ
ก็จะเหลืออีก 200 ผลิตภัณฑ)
3. สนับสนุนโปรโมชั่นจากผูผลิต ผูประกอบการ OTOP เพื่อมาใชในการ live สด ขายสินคาใหน!าสนใจ
4. สนับสนุนการลงพื้นที่ถ!ายทําวีดีโอของนักการตลาดรุ!นใหม! (OTOP)
มติที่ประชุม รับทราบ / LIVE สดทุกวันพุธและวันศุกรF
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3.14 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ประจําปW 2563
ตารางกําหนดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ประจําปW 2563
จังหวัดลพบุรี
รอบที่ 1 ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
วัน

เวลา

อําเภอ

กิจกรรม

1 มิถุนายน 2563

09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 16.30 น.

โคกสําโรง
พัฒนานิคม
โคกเจริญ
หนองม!วง

1. หมู!บานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ! ย็น เปLนสุข”ดีเด!นระดับจังหวัด
2. ผูนําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด!น (ผูนํา อช.) ดีเด!นระดับจังหวัด
(ชายและหญิง)
3. องคกรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู!บาน
ดีเด!นระดับจังหวัด
4. ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.)
ดีเด!นระดับจังหวัด
5. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย!างระดับจังหวัด

2 มิถุนายน 2563

09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 16.30 น.

บานหมี่
เมืองลพบุรี
ลําสนธิ
ชัยบาดาล

1. หมู!บานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ! ย็น เปLนสุข”ดีเด!นระดับจังหวัด
2. ผูนําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด!น (ผูนํา อช.) ดีเด!นระดับจังหวัด
(ชายและหญิง)
3. องคกรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู!บาน
ดีเด!นระดับจังหวัด
4. ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.)
ดีเด!นระดับจังหวัด
5. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย!างระดับจังหวัด

4 มิถุนายน 2563

09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
13.00 – 14.30 น.

ท!าวุง
ท!าหลวง
สระโบสถ

1. หมู!บานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ! ย็น เปLนสุข”ดีเด!นระดับจังหวัด
2. ผูนําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด!น (ผูนํา อช.) ดีเด!นระดับจังหวัด
(ชายและหญิง)
3. องคกรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู!บาน
ดีเด!นระดับจังหวัด
4. ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.)
ดีเด!นระดับจังหวัด
5. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย!างระดับจังหวัด

หมายเหตุ

1. ประเภทหมู!บานเศรษฐกิจพอเพียง “อยู!เย็น เปLนสุข”ดีเด!นระดับจังหวัด
(เอกสาร 5 เล!ม)
2. ประเภทผูนําอาสาพัฒนาชุมชนดีเด!น (ผูนํา อช.) ดีเด!นระดับจังหวัด (ชายและหญิง)
(เอกสาร 5 เล!ม พรอมนําเสนอดวยตนเองทั้งชายและหญิง เวลาในการนําเสนอ 3 – 5 นาที)
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3. ประเภทองคกรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู!บานดีเด!นระดับจังหวัด
(เอกสาร 5 เล!ม และคลิปวิดีโอ ความยาว 3- 5 นาที)
4. ประเภทศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.)ดีเด!นระดับจังหวัด
(เอกสาร 5 เล!ม พรอมบุคคลนําเสนอ จํานวน 1 คน เวลาในการนําเสนอ 3 – 5 นาที)
5. ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย!างระดับจังหวัด
(เอกสาร 5 เล!มและคลิปวิดีโอ ความยาว 3- 5 นาที)
*****เอกสารประเภทละ 5 เล!ม และคลิปวิดีโอ นําส!งกลุ!มงานส!งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลพบุรี ภายในวันศุกร ที่ 22 พฤษภาคม 2563
***** รอบที่ 2 กําหนดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด!นระดับจังหวัด ประจําปV 2563จังหวัดลพบุรี
ระหว!างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2563จํานวน 3 อําเภอ (ตรวจเยี่ยมในระดับพื้นที่)
มติที่ประชุม: รับทราบ
กลุมงานยุทธศาสตรFการพัฒนาชุมชน
3.15 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3-4
จังหวัดลพบุรี ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปV
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3-4 จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 11,024,600 บาท (สิบเอ็ดลานสองหมื่น
สี่พันหกรอยบาทถวน) แยกรายละเอียดดังนี้
1.1 ดําเนินการในระดับจังหวัด จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 101,700 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพัน-เจ็ด
รอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
1.2 ดําเนินการในระดับอําเภอ จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 10,922,900 บาท (สิบลาน- เกาแสน
สองหมื่นสองพันเการอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
ขอเสนอแนะ
1. ใหกลุ!มงานฯ และอําเภอจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามโครงการที่
ไดรับจัดสรรส!งใหจังหวัดภายในกําหนดเวลาที่แจงในหนังสือ
2. ใหกลุ!มงานฯ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจัดทําแบบเสนอโครงการ (หมวด 300) ตาม
แนวทางดําเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ!ายงบประมาณ ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให
ผูว!าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
3. ใหอําเภอจัดทําแบบเสนอโครงการ (หมวด 300) ตามแนวทางดําเนินกิจกรรมตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจ!ายงบประมาณ ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหนายอําเภอพิจารณาอนุมัติ และส!งแบบ
เสนอโครงการ (หมวด 300) ที่นายอําเภอพิจารณาอนุมัติแลวใหจังหวัด จํานวน 1 ชุด
4. เมื่อดําเนินงานตามโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ใหบันทึกผลการดําเนินงานในระบบรายงานผล
การบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) ทันที
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.16 การดําเนินงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 2563 (One Plan)
2.1 กรมการพัฒนาชุมชน แจงจัดสรรงบประมาณกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล
ประจําปVงบประมาณ พ.ศ 2563 ไตรมาส 3 จํานวน 35 ตําบล ๆ ละ 7,760 บาท รวมเปLนเงิน 271,600 บาท และจังหวัดไดแจง
จัดสรรงบประมาณใหอําเภอเรียบรอยแลว
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2.2 ขอใหอําเภอส!งเล!มแผนชุมชนระดับตําบล ประจําปV 2563 ตําบลละ 1 เล!ม ใหจังหวัดภายใน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
2.3 ขอใหอําเภอรายงานการจัดทําแผนพัฒนาตําบลประจําปV 2563 ส!งใหจังหวัดภายในวันที่
29 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.17 โครงการพัฒนาหมู!บานเศรษฐกิจพอเพียง ปVงบประมาณ ๒๕๖๓
3.17.1 รายงานผลปฏิบัติการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๓ ดําเนินการแลว รอยละ ๗๑.๕๘ ขอใหทุกอําเภอเร!งดําเนินการใหครบทุกครัวเรือนตามกําหนด ภายในวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๖๓

3.17.2 กําหนดการรายงานงานเศรษฐกิจพอเพียง
กําหนดการรายงานเศรษฐกิจพอเพียง
สํา นักงานพัฒนาชุ มชนจั งหวัดลพบุรี
ที่

เรื่อง

กําหนดวันรายงาน

ชองทาง

หมายเหตุ

1 รายงานปฏิบัติการ ๙๐ วัน "ปลูกผักสวนครัว สรางความมัน่ คงทางอาหาร

รายงานทุกวัน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ไลน&

แบบ๑ เก็บไวเพื่อตรวจสอบที่อําเภอ/จังหวัด

2 รายงานผลสําเร็จครัวเรือนตนแบบ หมูบ4 านละ ๑ คร.(ทุกครัวเรือน)

รายงานทุกวัน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ไลน&และเอกสาร และสรุปเป9นเอกสารทุกสัปดาห& (วันศุกร&)

3 รายงานการปลูกผักสวนครัวแบบเขาถึงทุกครัวเรือน

รายงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน

ไลน&

4 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการพัฒนาหมูบ4 านชุมชนทองถิ่น

รายงานภายใน ๒๕ กรกฎาคม๒๕๖๓

Link, QR กรมฯ (จํานวนครัวเรือนที่ผ4าน ๓ ดาน ๙ กิจกรรม)

5 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการพัฒนาหมูบ4 านชุมชนทองถิ่น

รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของดือน

ไลน&

6 คัดเลือกบุคคลตนแบบและเชิดชูเกียรติ ๓ ประเภท

รายงานภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

รายงานทุกวันที่ ๑๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
พรอมแนบภาพถ4ายกิจกรรม

(ระดับผูบริหาร ระดับผูปฏิบัติการ และระดับชุมชน)
7 รายงานการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู4ชุมชน ตามหลัก "บวร"

รายงานภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ไลน&และเอกสาร พรอมแนบภาพถ4ายกิจกรรม

3.17.3 การขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสูช! ุมชนตามหลัก “บวร”
แกไขกําหนดวันรายงาน ขอ 7. เดิม 25/6/2563 เปTน 12/6/2563
มติที่ประชุม:

รับทราบ
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ฝายอํานวยการพัฒนาชุมชน
3.18 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมการพัฒนาชุมชนไดดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อเปLนมาตรฐานในการส!งเสริมใหหน!วยงานพัฒนาชุมชนมีการบริหารราชการดวยความโปร!งใส ตลอดจนเปLน
การส!งเสริมใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ปราศจากการกระทําผิดวินัย
เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปLนไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จังหวัดลพบุรีจึงขอใหอําเภอ ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดตาม
แนวทางที่กําหนด และใหดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมในมิติที่ 5 ดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน (กิจกรรม 5 ส) ให
เห็นเปLนรูปธรรมอย!างต!อเนื่องและสม่ําเสมอ แลวรายงานผลการดําเนินงาน(กิจกรรม5 ส) ใหจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 1
มิถุนายน 2563 รายละเอียดสิ่งที่ส!งมาดวยสามารถดาวนโหลดไดที่ www.lopburi.cdd.go.th
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม!มีเรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ไม!มีเรื่องอื่นๆ
ป=ดประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ วีระยุทธ ราชิวงคF ผูจดรายงานการประชุม
นายวีระยุทธ ราชิวงคF
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ พนัชกร วงศFชมภู ผูตรวจรายงานการประชุม
นางพนัชกร วงศFชมภู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
หัวหนาฝายอํานวยการ

