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ระเบียบวาระ
การประชุมหัวหนากลุมงาน หัวหนาฝายอํานวยการ พัฒนาการอําเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ประจําเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 8 มิถุนายน 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
การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
- โครงการฟ/0นฟูเศรษฐกิจการท!องเที่ยวชุมชนฯ
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 สามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลพบุรี หากมีขอแกไขหรือเพิ่มเติม แจงไดที่ฝCายอํานวยการ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม:

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ/สืบเนื่อง/ติดตาม
กรมการพัฒนาชุมชน มีคําสั่งที่ 660/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ยายขาราชการ โดยแต!งตั้งนาง
อํามร ช!วยทอง ตําแหน!ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองม!วง จังหวัดลพบุรี ใหดํารง
ตําแหน!งนักวิชาการผูช!วยหัวหนากลุ!มงานส!งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี มีคําสั่งที่ 2668/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 อนุญาตให นายสัญชัย ไวยะกรรณ ตําแหน!ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองม!วง ปฏิบัติหนาที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบาน
หมี่ จังหวัดลพบุรี ลาออกจากราชการ เนื่องจาก ไปรับราชการกรมการปกครอง ตั้งแต!วันที่ 15 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม:

รับรอง

กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3.1 การดําเนินงานตามโครงการสรางสัมมาชีพชุมชน
1) ตามหนังสือที่ ลบ 0019/ว 297 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 กรมฯไดแจงแนวทางการ
ดําเนินงานตามโครงการสรางความมั่นคงดานอาชีพและรายไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สัมมาชีพ)
และใหอําเภอดําเนินการตามแนวทางทั้ง 5 กระบวนงาน และใหจัดส!งขอมูลตามกระบวนการที่ 1 ในการเตรียมความ
พรอมการสรางสัมมาชีพชุมชน เปLนรูปภาพ (file word) พรอมคําอธิบายใตภาพว!าพื้นที่เปUาหมายใด และจัดส!งขอมูล
ใหจังหวัดภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563
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ผลสรุปคือ มี 7 อําเภอที่ไดจัดสงขอมูลมา คือ อําเภอโคกสําโรง อําเภอลําสนธิ อําเภอบานหมี่
อําเภอชัยบาดาล พัฒนานิคม และทาวุง ขาด 4 อําเภอ คือ เมืองลพบุรี สระโบสถC ทาหลวงและโคกเจริญ
ซึ่งขอมูลตามกระบวนการที่ 1 จะนําไปประกอบเปGนหลักฐานเชิงประจักษCของอําเภอ
2) การดําเนินงานตามโครงการสรางและพัฒ นาโครงการสรางและพัฒ นาสัม มาชีพ ชุม ชนระดับ
หมู !บ าน ไตรมาส 2-3 กร มกา ร พั ฒ น า ชุ ม ช นไ ดแจ งจั ด สร รงบ ป ร ะมา ณกิ จ กร รมต า มยุ ท ธ ศา สตร
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนปV ง บประมาณ 2563 กิ จ กรรมหลัก สรางและพั ฒ นาผู นํ า สั ม มาชี พ ชุ ม ชนตามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตามโครงการสรางและพั ฒ นาสั ม มาชี พ ชุ ม ชนระดั บ หมู ! บ าน ไตรมาส 2
และจั ง หวัด ไดมี ข อสั่ ง การตามแนวทางของกรมฯ ใหทุ ก อํา เภอดํา เนิ น การบันทึก ขอมูล online : Cdd App
ตามแบบ บร.1: แบบรายงานขอมูลเครือข!ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ เปUาหมาย 2,030 คน และแบบ บร.2 : แบบ
รายงานฐานขอมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (ไดรับงบประมาณไตรมาส 2) เปUาหมาย 2,900 คน และใหอําเภอที่
ดําเนินการสรางสัมมาชีพในระดับหมู!บานเสร็จแลว 4 อําเภอ คือ เมืองลพบุรี พัฒนานิคม ท!าหลวง และลําสนธิ ใหมี
การบันทึกรายไดครัวเรือนเปUาหมาย เริ่มตั้งแต!เดือน เมษายน 2563 สรุปไดดังนี้

สรุปผลจากการบันทึกขอมูลตามแบบ บร1-บร2 จะพบว!าบางอําเภอยังไม!บันทึกขอมูลใหเปLน
ป_จ จุบัน ดัง นั้นเพื่อใหการบันทึก ขอมูล online : Cdd App ซึ่งกรมฯ ใชในการติดตาม ตรวจสอบขอมูล ของ
จัง หวัด ใหเปLน ป_จ จุบัน จึง ขอความร!ว มมือ กับ อํา เภอใหส!ง รายชื่อ ผู รับ ผิด ชอบตํา บล หมู!บ าน สัม มาชีพ ใหกับ
จังหวัดตามแบบที่แนบมาพรอมนี้ โดยจังหวัดไดส!งขอมูลเปLน file Excel ใน line group : สัมมาชีพลพบุรี

-23) การดําเนินการตามโครงการสรางความมั่นคงดานอาชีพและรายไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจัดในระดับอําเภอ มี 3 กิจกรรม คือ
1. โครงการสรางเครือข!า ยวิท ยากรสัม มาชีพ ระดับ อํา เภอ จํา นวน 7 อํา เภอ คือ ชัย บาดาล
บานหมี่ ท!าหลวง สระโบสถ โคกเจริญ ลํา สนธิ และหนองม!ว งยังเหลือ 1 อํา เภอ คือ อํา เภอโคกเจริญ ยังไม!ไ ด
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ดํา เนิน การ งบประมาณ 12,912 บาท ซึ ่ง ถาอํ า เภอไม!ไ ดดํ า เนิน การตามโครงการดัง กล!า วก็จ ะไม!ส ามารถ
ดําเนินการโครงการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู!บานไตรมาส 2-3 ได
2.โครงการสรางสัม มาชีพ ในระดับ หมู!บ านดํ า เนิน การไตรมาส 2 จํา นวน 145 หมู!บ าน
งบประมาณ 5,394,000 บาท และดําเนินการในไตรมาส 3 จํานวน 145 หมู!บาน งบประมาณ 5,394,000 บาท
3.โครงการจัด ตั ้ง กลุ !ม สัม มาชีพ ชุม ชน จํ า นวน 12 กลุ !ม งบประมาณ 287,100 บาท
ดํ า เนิน การไตรมาส 3 ดํ า เนิน การหลัง จากการโครงการสรางสัม มาชีพ ในระดับ หมู !บ านไตรมาส 2 และ
ไตรมาส 3 เสร็จ สมบูร ณแลว พรอมทั้ง บัน ทึก ขอมูล การจัด ตั้ง กลุ!ม อาชีพ ฯ ตามแบบ บร.3 ในระบบ online
สรุปการผลการเบิกจ!ายตามโครงการสรางสัมมาชีพทั้ง 3 กิจกรรม ขอมูล ณ 3 มิ.ย.63 สรุปตาม รายละเอียดตามเอกสารที่
ไดรับในวันประชุม
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.2 โครงพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
1) ตามหนังสือจังหวัดลพบุรีด!วนที่สุด ที่ ลบ 0019/ว 1934 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 แจงอําเภอชัยบาดาล
ท!าวุ ง บานหมี่ ท! าหลวง และหนองม! วง ดําเนิ นงานโครงการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตระดับครัวเรือนแบบบู รณาการเชิงพื้ นที่
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเปUาหมายโดยใชขอมูลความจําเปLนพื้นฐาน (จปฐ.) และวิเคราะหขอมูล
จากระบบบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปUา (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)
จังหวัดลพบุรีมีครัวเรือนเปUาหมาย 118 ครัวเรือน (ตามตาราง)

เพื่อใหการติดตามการใชเครื่องมือ TPMAP logbook วิเคราะหครัวเรือนเปUาหมาย จํานวน 118 คน
เปLนไปตามแนวทางของกรมฯ การบันทึกขอมูลกรณีที่ครัวเรือนยายออกนอกพื้นที่/เสียชีวิต ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ครัวเรือนเปUาหมายบันทึกขอมูลในความตองการ
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2) การดําเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงความร!วมมือการแกไขป_ญหาความยาจนเชิงบูรณาการระหว!าง
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับมูลนิธิปCอเต็กตึ้ง
ตามหนังสือจังหวัดลพบุรีด!วนที่สุด ที่ ลบ 0019/ว488 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ใหอําเภอ
ดําเนินการบันทึกขอมูลครัวเรือนเปUาหมายที่ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือในการประกอบอาชีพ จํานวน 5
ราย ประกอบดวย อ.ชัยบาดาล จํา นวน 4 ราย อ.บานหมี่ จํานวน 1 ราย และรายงานผลการดําเนินงานงวดที่ 1
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 ไปใหกรมฯ แลวนั้น
กรมฯ ไดแจงใหจัง หวัด ดํา เนิน การรายงานการติด ตามผลการดํา เนิน งาน งวดที่ 2 โดยมีแ บบ
รายงานที่ก รมฯ กํา หนดมาใหใหม! และจังหวัดจัด ส!งรายละเอียดตามแบบรายงานทาง line : ครัว เรือนยากจน
ลพบุรี ซึ่งในการบันทึกขอมูลสามารถนําขอมูลในงวดที่ 1 มาปรับเปลี่ยนการบันทึกขอมูลครัว เรือนตามแบบใหม!
และใหอําเภอส!งขอมูลใหจังหวัดภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.3 สถิติสงงานประจําเดือน พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ไดรับในวันประชุม
1. เรื่องที่อําเภอส!งทันกําหนด 6 เรื่อง คือ 1)รายงานประชุมประจําเดือน 2)รายงานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาหมู!บานและชุมชนทองถิ่น 3)การดํา เนินงานตลาดประชารัฐ 4)รายงานยอดจําหน!าย OTOP 5)รายงาน
ผลกระทบการจําหน!าย OTOP จาก COVID-19 6)รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการช!วยเหลือ COVID-19
(กข.คจ.)
2. เรื่องการจัดส!งขอมูลภาพกระบวนการที่ 1 การจัดเวทีคัดเลือกปราชญและครัวเรือน
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.4 การประกวดนักประชาสัมพันธCดีเดน ประจําปI 2563
3.4.1 ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0019/ว2102 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกนักประชาสัมพันธดีเด!น ดังนี้
1) คุณสมบัติผูเขารับการคัดเลือก
เปLนเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธของอําเภอ
และมีผลงานในหวงเวลาปVงบประมาณ 2563
2) หลักเกณฑการใหคะแนน
ใหผูเขารับการคัดเลือกจัดทํา รูปเลมผลงานดานการประชาสัมพันธC ประกอบดวย
ลําดับที่

เกณฑการประเมิน

คะแนน

1.

สรุปผลการเผยแพร!ประชาสัมพันธ

10

2.

โครงการ/กิจกรรม/ผลงานดานการประชาสัมพันธที่โดดเด!น จํานวน 1 ผลงาน ที่
สามารถนําไปเปLนแบบอย!างได หรือผลงานดานการประชาสัมพันธที่สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรองคกรสู!สาธารณชนไดอย!างกวางขวาง

30

3.

หลักฐานเชิงประจักษผลงานดานการประชาสัมพันธ อาทิ คําสั่งแต!งตั้งปฏิบัติงานดาน
การประชาสัมพันธ , สื่อที่ผลิตและเผยแพร!ผา! นช!องทางต!างๆ , ผลงาน เปLนตน

40

4.

ผลิตและเผยแพร!คลิปวีดีโอประชาสัมพันธกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน อย!างนอย 5 เรื่อง

20

รวมคะแนน

100

~5~
** กําหนดส!งผลงานภายในวันที่ 10 กันยายน 2563
3.4.2 ประเด็นเนนย้ํา ขอใหอําเภอดําเนินการผลิตสื่อและประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม ข!าวสาร
งานพัฒนาชุมชนผ!านช!องทางสื่อต!างๆ อย!างต!อเนื่อง พรอมเก็บหลักฐานเชิงประจักษไวเพื่อรวบรวมผลงานร!วมเขา
ประกวดฯ
มติที่ประชุม:

เปลี่ยนกําหนดจาก 10 ก.ย. เปGน 10 ก.ค. 2563 / รับทราบ

3.5 การดําเนินงานโครงการทีมผูนําอาสาพัฒนาบานเกิด
ตามที่ จั ง หวั ด ฯ ไดเชิ ญ ประชุ ม ที ม ผู นํ า อาสาพั ฒ นาบานเกิ ด ครั้ ง ที่ ๑/2563 เมื่ อ วั น อั ง คารที่
26 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในการประชุมไดมีการชี้แจงถึงหนาที่ของทีมผูนําฯ นําเสนอหลักการ แนวคิดโครงการเพื่อ
ขอความเห็ น และขอเสนอแนะจากที ม ผู นํ า เช! น การดํ า เนิ น งานโครงการปฏิ บั ติ ก าร 90 วั น ปลู ก ผั ก สวนครั ว
เพื่อสรางความมั่ นคงทางอาหาร (Quick Win 90 วั น) การดํา เนิน งานโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่ อ งใน มหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ครบรอบ ๑ ปV การดํ า เนิ น งานโครงการโคกหนองนา โมเดล
การดําเนินงานโครงการโอทอปเทรดเดอรและการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปLนตน โดยในที่ประชุมไดให
ทีมผูนําแต!ละคนเลือกงานที่ตัวเองถนัดเพื่อจะไดเตรียมหาขอมูลหรือใหคําปรึกษาแก!สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.6 การจัดการความรู
ตามหนังสือฯ ที่ ลบ 0019/ว 1325 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ดานการจัดการความรูฯ โดยใหอําเภอดําเนินการตามแนวทางกรมฯ และมอบหมายใหบุคลากรสํานักงานพัฒนาชุมชน
ทุกคนบันทึกองคความรูรายบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวของกับหมวดที่ ๑ สรางสรรคชุมชนพึ่งตนเองได พรอมกับคัดเลือกองค
ความรูดีเด!นระดับอําเภอ 1 องคความรู และจัดส!งเอกสารบันทึกองคความรูของบุคลากรทุกคนใหจังหวัดภายในวันที่ ๘
เมษายน 2563 (อกสารแนบ 3)
มติที่ประชุม:

รับทราบ

กลุมสงเสริมการพัฒนาชุมชน
3.7 โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปI 2563
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเดนระดับจังหวัด
คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด!นระดับจังหวัด ประจําปV 2563
ไดดําเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด!นระดับจังหวัด ในระหว!างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2563 ผลการ
พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด!นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจําปV 2563 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด!นระดับจังหวัด รายละเอียดดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอําเภอดีเด!น จํานวน 3 แห!ง ดังนี้
1) รางวั ลชนะเลิ ศ ไดแก! สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองและติ ด ตาม
การดําเนินงานอําเภอชัยบาดาล
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก! สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการดําเนินงานอําเภอลําสนธิ
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก! สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการดําเนินงานอําเภอโคกสําโรง
2. คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาํ บล จํานวน ๓ คณะ ไดแก!
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1) รางวัลชนะเลิศ ไดแก! คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลสระโบสถ
อําเภอสระโบสถ
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก! คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
ชอนนอย อําเภอพัฒนานิคม
๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก! คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
เพนียด อําเภอโคกสําโรง
3. กลุ!มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน ๓ กลุ!ม ไดแก!
1) รางวัลชนะเลิศ ไดแก! รานคาชุมชนบานเขารวกนอย ตําบลเขารวก อําเภอลําสนธิ
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก! กลุ!มเลี้ ยงจิ้ง หรีดบานหนองงูเหลือม ตําบลบ!อทอง
อําเภอหนองม!วง
3) รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ไดแก! โครงการทอผา หมู! ที่ ๖ บานใหม! ศ รี อุ บ ล
ตําบลโคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.8 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองคCกร
(ขอมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563) (เอกสารแนบ 4)
1.1 ประเภทบุคคลธรรมดาเปUาหมาย 11 อําเภอ จํานวน 11,971 คน สมัครมาแลว 3,797 คน
ตองทําเพิ่มอีก 8,244 คน
1.2 ประเภทองคกร
- กพสอ. สมัครครบ
- กพสต. สมัครครบ
- กพสม. ยังสมัครไม!ครบ อีก 2 อําเภอ คือ อําเภอเมืองลพบุรี จํานวน 18 องคกร และอําเภอโคกเจริญจํานวน 14 องคกร
ขอเสนอแนะ
ขอใหแต! ล ะอํ า เภอตรวจสอบขอมู ลสมาชิก ประเภทองคกรสตรี (คณะกรรมการพั ฒนาสตรี ตํ า บล)
เนื่องจากอาจมีบางอําเภอที่สมัครและบันทึกขอมูลซ้ําซอน ทําใหเกิดการคลาดเคลื่อนกับฐานขอมูลจริง (ในระบบ SARA)
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.9 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2563
จั งห วั ด ล พ บุ รี ไ ด รั บ ก า ร จั ด ส ร ร งบ ป ร ะ ม า ณ เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น ป ร ะ จํ า ปV ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. 2563 เปL น เงิ น 18,000,000 บาท (สิ บ แปดลานบาทถวน) จากขอมู ล ผลเบิ ก จ! า ยงบประมาณ ณ
วั น ที่ 30 เมษายน 2563 มี เงิ นทุ นหมุ นเวี ยนคงเหลื อ เปL นเงิ น 3,336,863 บาท (สามลานสามแสนสามหมื่ น
หกพันแปดรอยหกสิบสามบาทถวน)ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีร ะดับ จัง หวัด
จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6 ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จํานวน
47 โครงการ เปLนเงิน 6,429,569 บาท (หกลานสี่แสนสองหมื่นเกาพันหารอยหกสิบเกาบาทถวน) โดยโครงการที่ผ!าน
การอนุมัติสามารถเบิกจ!ายเงินทุนหมุนเวียนที่คงเหลืออยู! จํานวน 23 โครงการ เปLนเงิน 3,335,070 บาท (สามลาน
สามแสนสามหมื่นหาพันเจ็ดสิบบาทถวน) และมีเงินที่ยังคงเหลือจากการเบิกจ!าย เปLนเงิน 1,793 บาท (หนึ่งพันเจ็ด
รอยเกาสิบสามบาทถวน) ทําใหมีโครงการที่ของบประมาณเพิ่มเติม ประเภทเงินทุนหมุนเวียนจากกรมการพัฒนาชุมชน
จํานวน 24 โครงการ เปLนเงิน 3,092,706 บาท (สามลานเกาหมื่นสองพันเจ็ดรอยหกบาทถวน)
มติที่ประชุม:

รับทราบ
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3.10 รายงานผลการเบิกจายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตาม
เอกสารที่ไดรับในวันประชุม
เปUาหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายไตรมาส 32 : 70 : 98 : 100 รายละเอียด ดังนี้
1. งบบริหาร ที่มีผลเบิกจ!า ยได 3 อันแรก คือ อําเภอโคกสําโรง 98.54 % , อําเภอเมืองลพบุรี
93.01 % และอําเภอชัยบาดาล 85.38 %
2. งบเงินอุดหนุน ที่มีผลเบิกจ!ายได 3 อันแรก ไดแก! อําเภอลําสนธิ 98.21 % , จังหวัด 83.88 %
และอําเภอเมืองลพบุรี 73.03 %
** ทั้งนี้ยังมีเงินอุดหนุนที่ไดรับการอนุมัติ จากการประชุม อกสจ. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563
ยังไม!ไดรวมในผลการเบิกจ!ายในครั้งนี้ เนื่องจากรอโอนเงินเพื่อดําเนินการ เนื่องจากผลกระทบการแพร!เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)
3. งบเงินทุนหมุนเวียน ที่มีผลเบิกจ!ายเกิน 100 % ไดแก!
อําเภอชัยบาดาล
271.07 %
อําเภอลําสนธิ
187.09 %
อําเภอโคกเจริญ
137.27 %
อําเภอโคกสําโรง
130.09 %
อําเภอสระโบสถ
116.12 %
อําเภอหนองม!วง
105.25 %
4. รวมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกงบรวมกัน ที่มีผลเบิกจ!ายเกิน 100 % ไดแก!
อําเภอชัยบาดาล
210.24 %
อําเภอลําสนธิ
167.17 %
อําเภอโคกเจริญ
114.02 %
อําเภอโคกสําโรง
111.03 %
5. เงินทุนหมุนเวียนที่ไดรับการอนุมัติ จากการประชุม อกสจ. ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2563
ไดรวมในผลการเบิกจ!ายครั้งนี้แลว (จะดําเนินการเซ็นสัญญาที่จังหวัดในวันที่ 9 และ 12 มิ.ย.2563 และจะโอนเงินให
ผูกูในวันที่ 17 มิ.ย.2563) จํานวน 23 โครงการ เปLนเงินจํานวน 3,335,070 บาท
6. เงินทุนหมุนเวียนที่ผ!านการเห็นชอบจากการประชุม อกสจ. ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563
ไม!ไดรวมอยู!ในผลการเบิกจ!ายในครั้งนี้ เนื่องจากกําลังดําเนินการขอรับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนเพิ่ม
จํานวน 24 โครงการ เปLนเงินจํานวน 3,094,499 บาท
มติที่ประชุม:

รับทราบ
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3.11 สรุปลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด ดังนี้

ที่

ลูกหนี้ 2556-2559

ลูกหนี้ 2560-2563
จํานวนเงิน
โครงการ จํานวนเงิน (บาท) โครงการ
(บาท)

อําเภอ

รวมลูกหนี้
โครงการ

จํานวนเงิน (บาท)

1 เมือง

24

1,904,066.04

20

3,070,947.59

44

4,975,013.63

2 พัฒนานิคม

9

789,710.65

10

1,393,356.04

19

2,183,066.69

3 โคกสําโรง

11

622,289.23

43

5,063,221.93

54

5,685,511.16

4 ชัยบาดาล

13

1,062,961.32

49

6,596,841.89

62

7,659,803.21

5 ท%าวุ(ง

13

952,152.77

9

962,600.20

22

1,914,752.97

6 บ(านหมี่

42

3,107,737.53

49

5,835,298.62

91

8,943,036.15

7 ท%าหลวง

23

2,186,442.41

5

586,055.28

28

2,772,497.69

8 สระโบสถ.

10

775,281.04

21

2,739,542.74

31

3,514,823.78

9 โคกเจริญ

2

120,908.81

26

2,791,556.33

28

2,912,465.14

10 ลําสนธิ

0

41

3,803,253.82

41

3,803,253.82

11 หนองม%วง

5

10

1,557,586.00

15

1,837,777.05

283

34,400,260.44

435

46,202,001.29

รวม
มติที่ประชุม:

152
รับทราบ

280,191.05
11,801,740.85
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3.12 การขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด และปรับโครงสร2างหนี้
ขอมูลการแสดงตนของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอยื่นแบบแสดงความประสงค
ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด และปรับโครงสรางหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี กําหนดภายใน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และใหส!งขอมูลใหจังหวัดภายใน 15 วัน นับแต!ลูกหนี้มาลงทะเบียน
(ส!งขอมูลใหจังหวัด ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2563) ตามประกาศฯ ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ป5 2556-2569
ที่

ป5 2560-2562

รวม

อําเภอ
โครงการ จํานวนเงิน (บาท) โครงการ จํานวนเงิน (บาท) โครงการ จํานวนเงิน (บาท)

1 เมือง

0

2 พัฒนานิคม

2

216,054.47

1

3 โคกสําโรง

9

610,396.38

12

4 ชัยบาดาล

8

5 ท%าวุ(ง

9

6 บ(านหมี่

0

7 ท%าหลวง

16

8 สระโบสถ.

0

9 โคกเจริญ

2

10 ลําสนธิ

0

11 หนองม%วง

0

รวม

46

มติที่ประชุม:

รับทราบ

-

1,106,333.77

3

993,299.60
2,406,067.34

153,432.08

213,569.91
1,409,311.29
275,500.78

0
3

11

1,381,834.55

9

0

-

0

0

-

19

975,269.71

10

-

1

162,169.34

1

-

0
28

3,349,159.83

993,299.60
2,719,406.14

0

8

-

429,624.38
2,019,707.67

-

313,338.80

-

21

0

3
-

5,485,583.64

0

1,128,701.79
162,169.34

0
74

8,834,743.47
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3.13 มาตรการชั่วคราว : พักชําระหนี้ใหแกสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่องมาตรการชั่วคราว:พักชําระหนี้ใหแก!
สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ใหลูกหนี้ที่มี
สิทธิ์ตามประกาศนี้ มายื่นความประสงคภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แลวเสนอให อกสอ.พิจารณารับรองการขอ
พักชําระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแต!วันที่รับเรื่องและส!งเอกสารใหจังหวัด จํานวน 1 ชุด
ภายใน 7 วัน ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ป5 2556-2569
ที่

ป5 2560-2563

รวม

อําเภอ
โครงการ จํานวนเงิน (บาท) โครงการ จํานวนเงิน (บาท) โครงการ จํานวนเงิน (บาท)

1 เมือง

0

-

2 พัฒนานิคม

0

-

3 โคกสําโรง

4

304,217.72

4

429,219.62

8

733,437.34

4 ชัยบาดาล

6

706,754.05

36

4,976,485.81

42

5,683,239.86

5 ท%าวุ(ง

6

664,387.27

2

121,011.00

8

785,398.27

6 บ(านหมี่

0

-

1

51,534.00

1

51,534.00

7 ท%าหลวง

0

-

0

-

8 สระโบสถ.

0

-

0

-

9 โคกเจริญ

1

10 ลําสนธิ

0

-

11 หนองม%วง

0

-

รวม

17

มติที่ประชุม:

รับทราบ

97,182.33

1,772,541.37

0

17

-

1,859,754.90

0

-

0

-

18
0

1,956,937.23
-

7

1,154,422.00

7

1,154,422.00

67

8,592,427.33

84

10,364,968.70
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3.14 การประกวดผาสืบสานอนุรักษCศิลปKผาถิ่นไทย ดํารงไวในแผนดิน
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๑๙/ว๑๙๑๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกวดผาสืบสาน
อนุรักษศิลป‡ผาถิ่นไทย ดํารงไวในแผ!นดินในการส!งเสริมการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิป_ญญาทองถิ่นเกี่ยวกับ
การผลิตผาไทยที่เปLนเอกลักษณ จังหวัดลพบุรี กําหนดใหมีการประกวดผาสืบสานอนุรักษศิลป‡ผาถิ่นไทยดํารงไวใน
แผ!นดิน ระดั บจังหวัดในวันที่ ๒๓ มิ ถุนายน ๒๕๖๓ โดยใหอําเภอสงผาทอเขารวมการประกวดภายในวั นที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้ยังไม!มีอําเภอใดส!งผาเขาร!วมการประกวด จึงขอความร!วมมืออําเภอที่มีกลุ!มทอผาหรือผูที่
ทอผาส!งผาเขาร!วมโครงการประกวดผาสืบสานอนุรักษศิลป‡ผาถิ่นไทย ดํารงไวในแผ!นดิน
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.15 การดําเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑC OTOP โดยเครือขายองคCความรูKBO (Knowledge – Based OTOP)
จังหวัดลพบุรีดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชนโดยเครือข!ายองค
ความรู KBO (Knowledge – Based OTOP) จํานวน 20 ผลิตภัณฑ โดยไดจัดอบรมกลุ!มเปUาหมายเรียบรอย เมื่อ
วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2563 ขอใหอําเภอสนับสนุนกลุ!มผูผลิตเปUาหมายจัดทําแนวทางการพัฒนา เพื่อเตรียมความ
พรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ โดยจะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนา จํานวน 1 ผลิตภัณฑ
ส!งเขาประกวดระดับประเทศต!อไป (เอกสารแนบ 6)
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.16 โครงการ OTOP Midyear 2020 กิจกรรมสงเสริมการขายและประชาสัมพันธCออนไลนC
ผลิตภัณฑ OTOP ในช!วงวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (เอกสารแนบ 7)
จังหวัดลพบุรี ไดแจงอําเภอประชาสัมพันธเชิญชวนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ร!วมจําหน!ายกับรานคา
ออนไลน shopee ระหว!างวันที่ 1 มิถุนายน - 29 สิงหาคม 2563 มีผูเขาร!วมโครงการแลว จํานวน 6 ราย
อําเภอเมือง 4 ราย อําเภอโคกสําโรง 1 ราย และอําเภอลําสนธิ 1 ราย ขอใหอําเภอดําเนินการประชาสัมพันธเชิญชวน
ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ร!วมโครงการฯ โดยรายงานผลการการเขาร!วมโครงการฯ ทุกวั นที่ 15 ของเดือน
เริ่มตั้งแต!เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.17 การพัฒนาศักยภาพศูนยCบริการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
กรมการพัฒนาชุมชน ไดจัดสรรงบประมาณการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการส!งเสริมเศรษฐกิจฐาน
ราก อําเภอละ 1,500 บาท ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานศูนยบริการส!งเสริมเศรษฐกิจฐาน
รากของอําเภอ ขอใหอําเภอรายงานผลการดําเนินงานภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 (เอกสารแนบ 8) และจังหวัด
กําหนดสนับสนุนการดําเนินงานฯ ระหว!างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งแผนการสนับสนุนฯ จังหวัดจะแจงให
ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม:

รับทราบ
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3.18 แผนปฏิบัติการของนักการตลาดรุนใหม
นักการตลาดรุ!นใหม! (OTOP) มีแผนการ Live สด ซึ่งดําเนินการทุกวันพุธ เวลา 12.00 น. และ
เวลา 16.00 น. และทุกวันศุกร เวลา 12.00 น. (หมายเหตุ :วันและเวลาอาจปรับเปลีย่ นไดตามความเหมาะสม)
ดังต!อไปนี้
สัปดาหCที่ 1 (1-7 มิ.ย. 63)
- 4 มิ.ย.63 ณที่ว!าการอําเภอโคกสําโรง
- 5 มิ.ย.63 ณสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
สัปดาหCที่ (8-14 มิ.ย. 63)
-10 มิ.ย.63 ณที่ว!าการอําเภอท!าวุง
-12 มิ.ย.63 ณสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
สัปดาหCที่ (15-21 มิ.ย. 63)
-17 มิ.ย.63 ณที่ว!าการอําเภอเมืองลพบุรี
-19 มิ.ย. 63 ณสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
สัปดาหCที่ (22-28 มิ.ย.63)
-24 มิ.ย.63 ณที่ว!าการอําเภอพัฒนานิคม
-26 มิ.ย.63 ณสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

ขอใหอําเภอดําเนินการดังต!อไปนี้
1.จัดเตรียมสถานที่สําหรับการ live สด ซึ่งตองเปLนสถานที่ที่มีสัญญา Internet อาจเปLนสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ หรือหองประชุมอําเภอ หรือสถานที่ของกลุ!มที่มีความพรอม
2.ประสานผูผลิต ผูประกอบการ OTOP เพื่อนําผลิตภัณฑมาร!วม live สด ตามกําหนดการดังกล!าว
3.ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศของทุกอําเภอแชร live สดไปยังเพจของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดวย
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.19 การดําเนินงานโครงการแกไขปiญหาความยากจน (กข.คจ)
จังหวัดลพบุรี ไดสนับสนุนการดําเนินงานโครงการแกป_ญหาความยากจน (กข.คจ.) จํานวน 405
หมู! บาน เพื่ อติด ตามผลการดํ า เนิ นงานใหทราบถึ ง ความกาวหนาและฐานะการเงิ นของโครงการ จึ งขอใหอํ า เภอ
ดําเนินการ ดังนี้
- ประเมินศักยภาพโครงการแกไขป_ญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาลและรายงานงาน
การประเมินฯ ใหจังหวัดภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
- รายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงิน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
- ปรับปรุงขอมูลทุนชุมชนในระบบภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
- การติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการแกไขป_ญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีป_ญหาดานการชําระเงินยืมจาก
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การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการแกไขป_ญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจําปV 2562
โดยขอมูลเงินยืมโครงการฯ ที่อยู!ระหว!างเร!งรัดติดตามของจังหวัดลพบุรี จํานวน 55 หมู!บาน จํานวน 3,957,879.00
บาทจํานวน 8 อําเภอ (ยกเวนอําเภอโคกสําโรง อําเภอสระโบสถ อําเภอหนองม!วง) ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ท!ากระยาง
ปCาตาล
ปCาตาล
หนองแขม
บานกุ!ม
โคกกะถิน
หนองนาใต
หวยบง
ศิริพัฒนา
ท!าตัดลาน
ซับกระโดน
คลองเขวา
หนองกลม
เขาตีหิน
ราษฎรธานี
หัวลําสุด
โพธิ์งาม
โคกกลาง
เกาะเกตุ
นอยรุ!งเจริญ
หนองอายเสาร
ลําสนธิ
โคงลําสนธิ
หนองเกตุ
นอยพัฒนา
โคกคลี
สินเจริญ
โนนทอง
หนองปลอง
หินลาว

2
4
5
2
7
1
1
3
9
6
4
11
10
12
4
7
5
3
2
9
6
1
6
4
5
10
12
13
1
8

ทะเลชุบศร
ปCาตาล
ปCาตาล
ท!าแค
งิ้วราย
โคกลําพาน
พัฒนานิคม
พัฒนานิคม
พัฒนานิคม
มะนาวหวาน
ซับตะเคียน
ลํานารายณ
บางลี่
บานชี
เชียงงา
หัวลํา
ท!าหลวง
ทะเลวังวัด
โคกเจริญ
ยางราก
หนองมะค!า
ลําสนธิ
ลําสนธิ
หนองรี
หนองรี
หนองรี
หนองรี
หนองรี
กุดตาเพชร
กุดตาเพชร

เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
พัฒนานิคม
พัฒนานิคม
พัฒนานิคม
ชัยบาดาล
ชัยบาดาล
ท!าวุง
บานหมี่
บานหมี่
ท!าหลวง
ท!าหลวง
ท!าหลวง
โคกเจริญ
โคกเจริญ
โคกเจริญ
ลําสนธิ
ลําสนธิ
ลําสนธิ
ลําสนธิ
ลําสนธิ
ลําสนธิ
ลําสนธิ
ลําสนธิ
ลําสนธิ

โดยจัง หวัดไดมีหนังสื อถึงอํา เภอใหติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการแกไขป_ญหาความยากจน (กข.คจ.)
ดังกล!าวแลว และขอใหทุกอําเภอรายงาน ภายในวันจันทรCที่ 27 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม:

รับทราบ
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3.20 การดําเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําปI 2563
คณะอนุกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด!นระดับจังหวัด ประจําปV 2563
(รอบคัดเลือก) ไดดํา เนิน การพิจ ารณาคัด สรรหมู!บานเศรษฐกิจพอเพียง "อยู!เย็น เปLนสุข" ดีเด!นระดับจังหวัด และ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด!นระดับจังหวัด จํา นวน 11 อํา เภอ เพื่อพิจ ารณาคัดเลือกกิจกรรมประกวด 5 ประเภท ให
เหลือประเภทละ 3 แห!ง/คน เสร็จเปLนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 1, 2 และ 4 มิถุนายน 2563
จังหวัดขอแจงกําหนดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด!นระดับจังหวัด ประจําปV 2563 (เอกสารแนบ 9)
มติที่ประชุม:

รับทราบ

กลุมงานยุทธศาสตรCการพัฒนาชุมชน
3.21 การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อดํ า เนิ นกิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตรC กรมการพั ฒนาชุ มชน ประจํ า ปI
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3-4
จั ง หวั ด ลพบุ รี ไดรั บการจั ดสรรงบประมาณ เอดํ า เนิน กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตรกรมการพั ฒ นาชุม ชน
ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3-4 “โครงการเสริมสรางและพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง” จํานวน 2
กิจกรรม เปLนเงิน 1,423,200 บาท (หนึ่งลานสี่แสนสองหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) (เอกสารแนบ 10)
ขอเสนอแนะ
1.1 ใหอําเภอจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการที่ไดรับการจัดสรร ส!ง
ใหจังหวัดภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
1.2 ใหอําเภอจัดทําแบบเสนอโครงการ (หมวด 300) ตามแนวทางกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจ!ายงบประมาณ ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหนายอําเภอพิจารณาอนุมัติ และส!งแบบเสนอโครงการ
(หมวด 300) ที่นายอําเภอพิจารณาอนุมัติแลวส!งใหจังหวัด จํานวน 1 ชุด
1.3 เมื่อดํา เนินงานแผน/โครงการเสร็จเรียบรอยแลว ใหบันทึกผลการดําเนินงานในระบบรายงาน
ผลการบริหารงบประมาณ และการบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) ทันที
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.22 การดําเนินงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2563 (One Plan)
ขอเสนอแนะ
ตามที่จังหวัดไดแจงใหอําเภอส!งเล!มแผนชุมชนชุมระดับตําบล ประจําปV 2563 ตําบลละ 1 เล!ม
และรายงานการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ประจําปV 2563 ใหจังหวัด ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้ยังไม!มี
อําเภอใดส!งเอกสารดังกล!าว จึงขอใหอําเภอเร!งดําเนินการจัดส!งใหจังหวัด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.23 โครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ปIงบประมาณ ๒๕๖๓
3.23.๑ รายงานผลปฏิบัติการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” ณ วันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๖๓ ดําเนินการแลว รอยละ ๙๐.๗๒ ขอใหทุกอําเภอเร!งดําเนินการใหครบทุกครัวเรือนตามกําหนด ภายในวันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามคําสั่งที่ ๒๓๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ติดตาม
ดําเนินงานตามแผนการคัดเลือก ( ระหว!างวันที่ ๑๖-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓)

~ 15 ~
แบบรายงานผล (ระด ับจงั หว ัด)
ปฏิบ ัติการ 90 ว ัน “ปลูกผ ักสวนคร ัว เพอสร้
ื
างความมนคงทางอาหาร”
ั
จ ังหว ัด ลพบุร ี
จํ านวน
ที

อําเภอ

จํ านวน คร ัวเร ือน

พ ัฒนากร ตําบล หมู่บ ้าน คร ัวเรือน ปลูกแล้ว คิดเป็นร้อยละ

1

เมืองลพบุรี

7

22

187

42,357

34,818

82.20

2

พัฒนานิคม

5

10

97

20,484

17,732

86.57

3

โคกสํา โรง

6

13

133

20,061

19,510

97.25

4

ชัยบาดาล

7

17

151

19,648

18,726

95.31

5

ท่าวุง้

5

12

119

13,668

12,739

93.20

6

บ ้านหมี

8

27

213

27,150

25,029

92.19

7

ท่าหลวง

3

6

50

6,282

5,825

92.73

8

สระโบสถ์

2

5

44

5,929

5,882

99.21

9

โคกเจริญ

2

3

33

3,103

3,060

98.61

ผ่านระด ับร้อยละ ทีกําหนด ของคร ัวเรือนทม
ี อ
ี ยูP
่

25

วน
ั ทีดําเน ินการสําเร็จครบ 100 %

100

/

.
.
.
.
.

10

ลํ าสนธิ

3

6

49

6,128

5,844

95.37

.

หนองม่วง

3

7

73

8,018

7,626

95.11

.

51

128

1,149

172,828 156,791

75

.

11

รวมทงสิ
ั น

50

90.72

3.๒3.2 การขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสูช! ุมชนตามหลัก “บวร”
แบบรายงานผลการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู3ชุมชน ตามหลัก "บวร"
จังหวัดลพบุรี (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

มติที่ประชุม:

อําเภอ
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
โคกสําโรง
ชัยบาดาล
ท!าวุง
บานหมี่
ท!าหลวง
สระโบสถ
โคกเจริญ
ลําสนธิ
หนองม!วง

จํานวนวัดทั้งหมด
๑๒๐
๗๒
๙๔
๙๓
๓๗
๙๐
๒๔
๑๓
๔๖
๒๙
๔๖

จํานวนวัดที่ดําเนินการ(๒)
๑๗
๑
๓
๓
๑๑
๕
๒
๑
๑
๑
๑

รวม

๖๖๔

๔๖

รับทราบ

รอยละ
14.17
1.39
3.19
3.23
29.73
5.56
8.33
7.69
2.17
3.45
2.17
6.93

หมายเหตุ
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3.24 การตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ดวยผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ) มีกําหนดการตรวจราชการ
สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ลพบุ รี เพื่ อติ ด ตามสนั บสนุ น การขั บเคลื่ อ นงานที่ สํ า คั ญ ตามนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา ๐๙.00 น ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดลพบุรี จึงขอเชิญหัวหนากลุ!ม/ฝCาย พัฒนาการอําเภอ และนักวิชาการ เขาร!วมประชุมตามกําหนดการดังกล!าว
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.25 โครงการเสริมสรางและพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง
จังหวัดลพบุรีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจ!ายประจําปVงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดลพบุรี จํานวน
๑,๔๒๓,๒๐๐ บาท รหัสงบประมาณ ๑๕๐๐๔๐๒๗๖๖๐๐๐๐๐๐ โดยใหดําเนินการ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผูนําตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม!รูปแบบ ประยุกต “โคก
หนอง นา โมเดล” โดยสนับสนุนวัสดุเพื่อส!งเสริมและพัฒนาอาชีพแก!ผูผ!านการฝ’กอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู!
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน อําเภอละ ๒ คน รวม ๒๒ คน งบประมาณ ๑,๐๓๒,๐๐๐ บาท (
๒๑,๕๐๐ บาท x ๔๘ คน ) โดยจัดซื้อวัสดุเพื่อส!งเสริมการพัฒนาอาชีพและจัดทําปUายผูนําตนแบบและภาคีเครือข!าย ๒๖ คน
ๆ ละ ๒๑,๕๐๐ บาท รวม ๔๘ คน เพื่อใหเปLนพื้นที่การเรียนรูสู!การปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎี
ใหม!ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู!หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกตสู! “โคก หนอง นา โมเดล”
กิจกรรมที่ 2 สรางเครือข!ายผูนําการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม!รูปแบบประยุกต “โคก หนอง
นา โมเดล” โดยจัดกระบวนการเรียนรู ดวยการฝ’กปฏิบัติผ!านกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี ในพื้นที่ตัวอย!างของผูนํา
ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม!รูปแบบ ประยุกต “โคก หนอง นา โมเดล” จํานวน ๔๘ แห!ง ๆ ละ
15 คน รวม ๗๒๐ คน ( ๘,๑๕๐ บาท x ๔๘ คน ) งบประมาณ ๓๙๑,๒๐๐ บาท โดยมีกลุ!มเปUาหมายเปLนคนในหมู!บาน
เดียวกันหรือหมู!บานไกลเคียงในตําบลเดียวกันก!อน
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.26 คัดเลือกบุคคลตนแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดลพบุรีจัดทําคําสั่งที่ ๒๓๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อติดตามดําเนินงาน
ตามแผนการคัดเลือก ( ระหว!างวันที่ ๑๖-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ) ขอใหแต!ละอําเภอจัดเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบการ
คัดเลือกแต!ละบุคคล ดังนี้
๑) ภาพถ!ายกิจกรรม หรือรูปภาพการประชาสัมพันธ รวมเปLนเอกสารหรือรูเล!ม พรอมคําอธิบาย
หรืออาจจะทําคลิป นําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาดวย ก็ได
๒) เอกสารการรายงานผลการดําเนินงาน
มติที่ประชุม: รับทราบ
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3.27 รายงานการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ ๑ ปI ขอใหรายงานผลการ
ดําเนินงานพรอมภาพกิจกรรมใหไดตามเปoาหมาย
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.28 รายงานการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสูชุมชนตามหลัก “บวร” ขอใหรายงานผลการดําเนินงาน
พรอมภาพกิจกรรมตามกําหนด
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.29 กรมการพัฒนาชุมชน ประสารการมอบปุrยใหกับครัวเรือนที่ปลูกผักฯ จํานวน ๘ ตัน
โดยจะมีการส!งมอบที่อําเภอท!าวุง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ (จะแจงยืนยันอีกครั้ง)
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.30 ทบทวนการดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและหมูบานชุมชนทองถิ่น

3.31 มอบเมล็ดพันธุผักจากมหาวิทยาลัยแม!โจ โดยมีกลุ!มเปUาหมายที่สมัครเขาร!วมโครงการบานนี้มีรัก ปลูกผัก
กินเอง ที่สมัครตามบัญชีฯ หมู!บานละ ๑๕ ครัวเรือน รวม ๔,๒๔๕ ครัวเรือน และใหสนับสนุนครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ได
ประสานการปลูกผักเพิ่มเติมดวย
มติที่ประชุม:

รับทราบ
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3.32 การดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
3.32.1โครงการสงเสริมและพัฒนาหมูบานตนกลากองทุนแมของแผนดิน ประจําปIงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ขอใหอําเภอดําเนินโครงการส!งเสริมและพัฒนาหมู!บานตนกลากองทุนแม!ของแผ!นดิน ประจําปVงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และใหรายงานผลการดําเนินกิจกรรมในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and
Project Management Program : BPM) หลังจากดําเนินการเสร็จสิ้นในแต!ละกิจกรรมทันที
3.32.2 กิจกรรมเดนประจําเดือน พฤษภาคม 2563 คือ อ.สระโบสถC
จากการประชุ ม พั ฒ นาการอํ า เภอเมื่ อวั น ที่ 8 ตุ ล าคม 2562 หั ว ขอการดํ า เนิ น งานกองทุ น แม!
ของแผ!นดิน จังหวัดใหอําเภอวางแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุนแม!ฯ และทุกอําเภอไดแจงกิจกรรมเด!นที่อําเภอ
จะดําเนินการ ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ กิจกรรมเด!น คือ กิจกรรมการมอบธงรับรองครัวเรือนปลอดภัย บานหัวเขา ม.10
ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ จึงขอใหอําเภอสระโบสถรายงานผลการจัดกิจกรรมเด!น ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

3.32.3 การบันทึกรายผลการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน (การสนับสนุนผูผานการบําบัด) ผาน
ระบบ Cdd Report (FUND-04)
ขอใหอําเภอดําเนินการบันทึกรายผลการดําเนินงานกองทุนแม!ของแผ!นดิน (การสนับสนุนผูผ!านการ
บําบัด) ผ!านระบบ Cdd Report (FUND-04) ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เนื่องจากกรมตองการทราบว!ากองทุนแม!ฯ
ไดช!วยเหลือผูผ!านการบําบัดมากนอยเพียงใด โดยผูผ!านการบําบัดที่นํามารายงานใหนับเฉพาะ ผูที่ยังอาศัยอยู!ใน
หมู!บานกองทุนแม!ฯเท!านั้น
มติที่ประชุม: รับทราบ
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3.33 หลักเกณฑCการประกวดขับรองเพลงมารCชพัฒนาชุมชน ปI พ.ศ. 2563
1. หลักเกณฑCการประกวด
1.1 แข!งขันเปLนหมู!คณะ คณะละ 10 คน (หญิง 5 คน/ชาย 5 คน) ประกอบดวย ขาราชการของ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ อยางนอยอําเภอละ 2 คน (ชาย 1 คน/หญิง 1 คน) ผูนํา กลุ!ม องคกร และเครือข!าย
1.2 รูปแบบการขับรอง : การขับรองประสานเสียงแบบหมู!คณะ
1.3 เครื่องดนตรี : มีผูเล!นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ อย!างนอย 1 คน (เครื่องดนตรีบังคับ :
กลองทอม)
2. รูปแบบการประกวด
2.1 ใหบันทึกคลิปวิดีโอการขับรองเพลงมารชพัฒนาชุมชนแบบหมู!คณะ ในรูปแบบ Long take
(การบันทึกวิดีโอดวยกลองตัวเดียวและบันทึกวิดีโอการขับรองตั้งแต!ตนจนจบใน 1 เทค โดยไม!นําภาพหรือเสียงมาตัด
ต!อกัน)
2.2 ส!งไฟลคลิปวิดีโอบันทึกภาพการขับรองเพลงมารชพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพของภาพและเสียง
ที่ ค มชั ด โดยใชชื่ อ ไฟล “มารC ช พั ฒ นาชุ ม ชน ที ม .......................... อํ า เภอ..........................” ผ! า นทาง
E-Mail: Tue.pang@hotmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
3. เกณฑCการตัดสิน
3.1 เสียงรอง น้ําเสียง การประสานเสียง ความพรอมเพียง และความถูกตองของเนื้อเพลง
30 คะแนน
3.2 ความถูกตองของจังหวะและทํานอง
20 คะแนน
3.3 การออกเสียงถูกตองตามอักขระภาษาไทย
20 คะแนน
3.4 บุคลิกภาพและการถ!ายทอดอารมณเพลงต!อผูฟ_ง 20 คะแนน 3.5 การแต!งกาย 10 คะแนน
4. รูปแบบการตัดสิน
- พัฒนาการจังหวัด หัวหนากลุ!มงานฯ และคณะกรรมการผูเกี่ยวของระดับจังหวัดเปLนผูตัดสินผล
ประกวด จากคลิปวิดีโอที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจัดส!ง โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเปLนที่สิ้นสุด และ
จังหวัดจะแจงผลการประกวดในระดับจังหวัดใหทราบภายใน 7 วัน หลังวันที่สิ้นสุดการรับคลิปวิดีโอการประกวด
- สําหรับวัน เวลา สถานที่ การประกวดในระดับเขตและระดับประเทศ จะแจงใหทราบภายหลัง
5. ผูประสานงาน
5.1 นางอํามร ช!วยทอง
หมายเลขโทรศัพท 095-7924727
5.2 นายปณัย วงศชมภู
หมายเลขโทรศัพท 084-2266144
5.3 นางสาวธนัชพร ตื้อแปง หมายเลขโทรศัพท 093-3079872
มติที่ประชุม:

รับทราบ
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ฝายอํานวยการพัฒนาชุมชน
3.34 ทะเบียนคุมงบบริหาร ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-4 ขอมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563
รายละเอียดตามเอกสารท!ไดรับในวันประชุม
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.35 การเบิกจายงบยุทธศาสตรCกรมฯ ปIงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดรับในวันประชุม
มติที่ประชุม:

รับทราบ

3.36 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด จังหวัดลพบุรี
3.36.1 หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0019/ว 2103 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ใหรายงาน
ผลการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ใหจังหวัดทราบ ภายใน 1 มิถุนายน 2563
3.36.2 หนั ง สื อจั ง หวั ด ลพบุ รี ที่ ลบ 0019/ว 2159 ลงวั นที่ 14 พฤษภาคม 2563 ให
พิจารณาคัดเลือกขาราชการที่มีทัศนคติ วิธีคิด การประพฤติปฏิบัติที่สะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรม ค!านิยมที่ดี และ
ยึดมั่นหลักคุณธรรม เปLนฐานในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยใหส!งผลงานเขารับ
การคัดเลือกเปLนคน พช.ลพบุรี ตนแบบ ใหจังหวัด ภายใน 1 มิถุนายน 2563
อําเภอที่สงเอกสารแลว มีดังนี้
กิจกรรม 5 ส
คน พช.ลพบุรี ตนแบบ
1. อําเภอ เมืองลพบุรี
1. อําเภอเมืองลพบุรี
2. อําเภอ บานหมี่
3. อําเภอ ชัยบาดาล
4. อําเภอ ลําสนธิ
5. อําเภอ พัฒนานิคม
จึงขอใหอําเภอดําเนินการส!งเอกสารกิจกรรม 5 ส และ คน พช.ลพบุรี ตนแบบ
ติที่ประชุม: แกไขกําหนดการสง เดิมวันที่ 1 มิ.ย. เปGน 17 มิ.ย. 2563 / รับทราบ
3.37 การจําหนายพัสดุชํารุด และพัสดุหมดความจําเปGน โดยวิธีการขายทอดตลาด
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี จะดําเนินการจําหน!า ยพัสดุชํารุด และพัสดุหมดความจําเปLน
โดยวิธีการขายทอดตลาด จึงขอความร!วมมือใหกลุ!ม/ ฝCาย/ อําเภอ สํารวจครุภัณฑที่ชํารุด แจงเรื่องใหฝCายอํานวยการ
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ติที่ประชุม:

รับทราบ

3.38 การทําลายเอกสาร
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี จะดําเนินการทําลายเอกสาร จึงขอใหกลุ!ม/ ฝCาย/ อําเภอ สํารวจ
เอกสารทางราชการ ที่จะทําลาย แจงเรื่องภายใน 20 กรกฎาคม 2563
ติที่ประชุม:

รับทราบ

~ 21 ~

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไมมีเรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ไม!มีเรื่องอื่นๆ
ป—ดการประชุมเวลา 13.00 น.
ลงชื่อ วีระยุทธ ราชิวงค ผูจดรายงานการประชุม
(นายวีระยุทธ ราชวงค)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ พนัชกร วงศชมภู ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางพนัชกร วงศชมภู)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ รักษาการในตําแหน!ง
หัวหนาฝCายอํานวยการ

