สาเนา
รายงานการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอาเภอ
ประจาเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
.............................................................
ผู้มาประชุม
1. นางอุดมรัตน์
อมรเทพ
รกท.พัฒนาการจังหวัดลพบุรี
2. นางทรัพย์สิน
โพธิ์ขาว
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3. นางอามร
ช่วยทอง
รกน.ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
4. นางบัณฑิตา
หมื่นพรม
พัฒนาการอาเภอเมืองลพบุรี
5. นางสาวโสภาพร
วิศษิ ฏ์พงศ์
พัฒนาการอาเภอชัยบาดาล
6. นายไพศาล
ก้อนทอง
พัฒนาการอาเภอท่าวุ้ง
7. นางสาวเรียวดาว
บุญจันทร์
พัฒนาการอาเภอโคกสาโรง
8. นาวสาวพูพิศ
ลาวัลย์
พัฒนาการอาเภอพัฒนานิคม
9. นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม
พัฒนาการอาเภอบ้านหมี่
10. นายศุภกิจ
เสือโต
พัฒนาการอาเภอหนองม่วง
11. นางสาวนฤมล
กฤติวาณิชย์
พัฒนาการอาเภอลาสนธิ
12. นายนรินทร์
เต็มราม
พัฒนาการอาเภอท่าหลวง
13. นางพิชญ์สินี
จันทร์จวนสุก
พัฒนาการอาเภอสระโบสถ์
14. นายเศรษฐ์ส่งศักดิ์ ตันสอน
พัฒนาการอาเภอโคกเจริญ
15. นางอาทิตยา
แป้นทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
16. นายปณัย
สารทรัพย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
17. นายปราโมทย์
คามณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
18. นางโสรัตน์
โคตะมะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
19. นางสาวรัชนี
คงประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
20. นางสาวชารินี
ศรีแสงอ่อน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
21. นางสาวสิวพร
พันธุ์ทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
22. นางสาวสุภัสสรา กิริกา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวดาราเนตร
2. นางทัศนีย์
3. นางสาวจันทิรา

บุญนารักษ์
ครุทกรานต์
ชวาลสันตติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
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พิธีก่อนการประชุม
1. พิธีสวดมนต์ไหว้พระ
2. พิธีปฏิญาณตน ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
3. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับข้าราชการ ในการประชุมพัฒนาการอาเภอ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
เป็นการประชุมผ่านระบบบริหารจัดการประชุม (งดการประชุม ณ ห้องทานตะวัน)
1.2 การแต่งตั้งข้าราชการ / การย้ายข้าราชการ / ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ /
ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง
การแต่งตั้งข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1515/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ได้สั่งแต่งตั้ง
ย้ายข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรี มีจานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสาวตรีทิพยนิภา พงษ์พันธ์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ชัย บาดาล จัง หวัด ลพบุร ี ด ารงตาแหน่ง นัก วิช าการพัฒ นาชุม ชนปฏิบัต ิก ารกลุ ่ม งานประสานและสนับ สนุน การ
บริหารงานพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
2. นายพีรวัฒน์ กองพรม ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงาน พัฒนาชุมชนอาเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
3. นายวีรพัฒน์ ปานพรม ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติ การ สานักงาน พัฒนาชุมชนอาเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
4. นางสาวพิชญ์ณรินทร์ ไชยเดชหิรัญ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
กรมการพัฒนาชุมชนให้ข้าราชการดังกล่าว มอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปรายงานตัวเพื่อ
ปฏิบัติราชการตามคาสั่งในวันที่ 14 ธันวาคม 2563
จังหวัดลพบุรีได้มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ดังนี้
การย้ายข้าราชการ จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวรุ่งนภา ชูรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่ มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
2. นางฐิตารีย์ สรวงศิริธนกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพั ฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒ นาชุม ชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุ รี (ปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี)
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จานวน 3 ราย
1. นางอาทิตยา แป้นทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
2. นางสาวดาราเนตร บุ ญนารั กษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอาเภอล าสนธิ
จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
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3. นางพนัช กร วงศ์ช มภู นัก วิช าการพัฒ นาชุม ชนชานาญการ สานั ก งานพัฒ นาชุม ชนอาเภอบ้า นหมี่
จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง
นางอามร ช่วยทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลพบุรี รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน อีกตาแหน่ง หนึ่ง
จังหวัดลพบุรีให้ข้าราชการดังกล่าว มอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทาง รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตาม
คาสั่งในวันที่ 7 ธันวาคม 2563
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒ นาชุม ชนแจ้ง ประกาศหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการ ของข้า ราชการ
พลเรือ นสามัญ และแนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการฯ รอบการประเมิน ที่ 1 ปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
และให้จังหวัดแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
สังกัดกรมการพัฒ นาชุมชนจังหวัดขึ้น มาหนึ่งคณะ โดยให้พัฒ นาการจังหวัดเป็นหัว หน้า คณะทางาน และมีคณะทางาน
อีก 6 - 14 คน ประกอบด้วยผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและพัฒนากร และให้ผู้อานวยการ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เป็นเลขานุการ
ให้ที่ประชุมคัดเลือกผู้ที่เป็นคณะทางาน
มติที่ประชุม: พัฒนาการอาเภอ ได้แก่ นางพิชญิ์สินี จันทร์จวนสุก
พัฒนาการอาเภอสระโบสถ์
นางสาวพูพิศ ลาวัลย์
พัฒนาการอาเภอพัฒนานิคม
นายนรินทร์ เต็มราม
พัฒนาการอาเภอท่าหลวง
พัฒนากร
ได้แก่ นายจักรินทร์ โกษาวัง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นายพงศธร ม่วงสว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พวงจีน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ลพบุรี หากมี ข้อ แก้ไ ขหรือ เพิ่ม เติม แจ้ง ได้ ที่ก ลุ่ม งานประสานและสนับ สนุน การบริห ารงานพัฒ นาชุม ชน ภายในวัน ที่
15 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม: ทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ/สืบเนื่อง/ติดตาม
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3.1 การทาสัญญาเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ทาสัญญา
เงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ครั้ งที่ 1 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันอั งคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุ ม
ทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ผ่านการพิจารณาอนุมั ติจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)
1. อาเภอเมืองลพบุรี จานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 657,400 บาท
2. อาเภอพัฒนานิคม จานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 1,436,135 บาท
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3. อาเภอโคกสาโรง จานวน 14 โครงการ เป็นเงิน 2,215,150 บาท
4. อาเภอชัยบาดาล จานวน 6 โครงการ เป็นเงิน 501,149 บาท
5. อาเภอท่าวุ้ง จานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 316,440 บาท
6. อาเภอบ้านหมี่ จานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 828,900 บาท
7. อาเภอสระโบสถ์ จานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 750,150 บาท
8. อาเภอท่าหลวง จานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 671,865 บาท
9. อาเภอโคกเจริญ จานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 594,420 บาท
รวมทั้งหมด 58 โครงการ เป็นเงิน 7,971,609 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
มติที่ประชุม ทราบ
3.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563)
1) งบบริหาร
ยังไม่มีการเบิกจ่าย
2) งบเงินอุดหนุน
ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3) งบเงินทุนหมุนเวียน
มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
ที่

อาเภอ

1 เมืองลพบุรี
2 พัฒนานิคม
3 โคกสาโรง
4 ชัยบาดาล
5 ท่าวุง้
6 บ้านหมี่
7 ท่าหลวง
8 สระโบสถ์
9 โคกเจริญ
10 ลาสนธิ
11 หนองม่วง
รวม

จัดสรร
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,000,000
2,800,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
21,000,000

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวนเงินไตรมาส 1-2
โครงการ
หมายเหตุ
เบิกจ่าย %เบิกจ่าย คงเหลือ
จัดสรร
คงเหลือ
4 657,400 23.48 2,142,600 2,001,000.00
1,343,600
10 1,436,135 51.29 1,363,865 2,001,000.00
564,865
14 2,215,150 79.11
584,850 2,001,000.00 214,150 ใช้เกิน
6 501,149 17.90 2,298,851 2,001,000.00
1,499,851
3 316,440 15.82 1,683,560 1,428,000.00
1,111,560
7 828,900 29.60 1,971,100 1,998,000.00
1,169,100
4 671,865 67.19
328,135
714,000.00
42,135
5 750,150 75.02
249,850
714,000.00 36,150 ใช้เกิน
5 594,420 59.44
405,580
714,000.00
119,580
1,000,000
714,000.00
714,000
1,000,000
714,000.00
714,000
58 7,971,609
13,028,391 15,000,000.00 7,028,391.00

มติที่ประชุม ทราบ
3.3 แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการชาระเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนดช าระเงิ น เข้ า บั ญ ชี ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด โดยขอความร่ ว มมื อ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ระงับการรับชาระคืนเงินกู้เข้าบัญชีโดยตรง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และให้ธนาคารรับชาระคืนเงินกู้ผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น รายละเอียด ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ธนาคารออมสิน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มสมาชิกเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ทราบ
3.4 โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
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กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริ มกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge –
Based OTOP : KBO) จานวนเงิน 940,000 บาท ดาเนินการในไตรมาส 1 - 2 จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้
1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จานวน 20 คน
1.2 คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ประเภท
ปรับ ตัว สู่ก ารพัฒ นา (Quadrant D) ที่มีศัก ยภาพ หรือ ระดับ 1 - 3 ดาว ที่ล งทะเบีย นผู้ผ ลิต ผู้ป ระกอบการ OTOP
ปี 2557 - 2563 เป็นประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่ไม่ซ้ากับโครงการอื่นๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวน 20 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา ๓ วัน
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ KBO จานวน 20 คน / ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จานวน 20 คน
(กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือ 1 - 3 ดาว) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อาเภอ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
2.2 นาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไปทดสอบตลาด เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด
2.3 จัด เวทีคัด เลือ กผลิต ภัณ ฑ์ OTOP เป้า หมาย จานวน 1 ผลิต ภัณ ฑ์ ที่มีค วามโดดเด่น มีน วัต กรรม
เข้า ร่ว มประกวดและเผยแพร่ ผ ลการดาเนิ น งานเครือข่า ยองค์ ความรู้ KBO จังหวัด
กิจกรรมที่ 3 ประกวดและเผยแพร่ผลการดาเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ด่ น จั ด แสดงและร่ ว มประกวดผลงานในส่ ว นกลาง
โดยคณะกรรมการเครื อข่า ยองค์ความรู้ KBO จั งหวัด เป็นผู้ นาเสนอผลงาน
ข้อเสนอ : ขอให้อาเภอดาเนิน การคัดเลือกกลุ่มเป้า หมายการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ OTOP Quadrant D หรือ
1 - 3 ดาว เข้า ร่ วมการพัฒนาโครงการ KBO และโครงการอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่มที่มีศักยภาพสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง) ส่งให้จังหวัดภายในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 (เอกสารแนบ 2)
มติที่ประชุม ทราบ
3.๕ แนวทางการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
มติที่ประชุม ทราบ
3.6 กองทุน พัฒ นาเด็ก ชนบทตามโครงการหน่ว ยบ าบัด ทุก ข์ บ ารุง สุข สร้า งร้อ ยยิ้ม ให้ป ระชาชน
จังหวัดลพบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม ทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3.๗ การดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”
1.1 เป้าหมายการดาเนินงาน (เอกสารแนบ 3)
1.2 เป้าหมายการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก หมู่ ๘ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี
(เอกสารแนบ 4)
มติที่ประชุม ทราบ
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3.๘ การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1-2 (เอกสารแนบ 5)
มติที่ประชุม ทราบ
3.๙ การจั ด สรรงบประมาณโครงการพัฒ นาพื้น ที่ต้น แบบการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ตตามหลัก ทฤษฎี ใ หม่
ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล (เงินกู้) (เอกสารแนบ 6)
มติที่ประชุม ทราบ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3.1๐ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 7)
มติที่ประชุม ทราบ
3.11 การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน (เอกสารแนบ 8)
มติที่ประชุม ทราบ
3.๑๒ การดาเนินงานตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1๒.๑ อ้างถึงหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0019/ง4253 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ให้อาเภอดาเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 107 หมู่บ้าน และให้อาเภอดาเนินการคัดเลือกปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ คัดเลือก
ครัวเรือนเป้าหมาย และจัดทาฐานข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลฯ และอาเภอได้จัดส่งข้อมูลให้จังหวัดดังนี้

3.๑2.๒ กรมได้แจ้งจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ
2564 ตามแผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ต ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลัก สร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจ กรรมย่อ ย สร้า งและพัฒ นาสัม มาชีพ ชุม ชน ตามโครงการสร้า งและพัฒ นาสัม มาชีพ ชุม ชนในระดั บหมู่บ้า น จานวน
หมู่บ้านเป้าหมาย 54 หมู่บ้าน ให้ดาเนินการไตรมาส 1-2 ดังนี้
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และรายละเอียดแนวทางในการดาเนินงานตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านให้รอหนังสือสั่งการ
จากกรมการพัฒนาชุมชนอีกครั้ง
มติที่ประชุม ทราบ
๓.๑๓ การดาเนิน งานตามโครงการ “หน่ว ยบาบัด ทุก ข์ บารุง สุข สร้า งรอยยิ้ม ให้ป ระชาชน จัง หวัด
ลพบุรี ปี 2564”
1) การด าเนิ น งานตามโครงการ “หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” ปี 2564
ประจาเดือนธันวาคม 2563 ดาเนินการ 2 อาเภอดังนี้
(1) อาเภอพัฒนานิคม สาธิต “หมี่กรอบ” ในวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ วัด หนองนา หมู่ที่ 2
ตาบลพัฒ นานิ คม อาเภอพัฒ นานิ คม จั งหวัดลพบุ รี
(2) อาเภอโคกเจริญ สาธิต “ข้าวเหนียวหมูฝอย” ในวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ วัดสามัคคีประชาราม
(วัดยางราก) หมู่ที่ 3 ตาบลยางราก อาเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
และขอให้อาเภอเตรียมโต๊ะในการสาธิตอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคลินิกกองทุนหมู่บ้านฯ รวม 4 โต๊ะ
เก้าอี้ 15 ตัว และขอให้อาเภอนาผลิตภัณฑ์ OTOP , หมู่บ้านนวัตวิถี , หมู่บ้านสัมมาชีพ มาร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวด้วย
และเมื่อดาเนินการโครงการแล้วเสร็จให้อาเภอรายงานยอดกองทุนแม่ของแผ่นดิ น และยอดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
จังหวัดได้รับทราบ
2) การดาเนินงานตามโครงการ ประจาเดือน มกราคม 2563 จะดาเนินการที่อาเภอลาสนธิ สาธิต“ขนมต้มสามสี”
ดาเนินการในวันที่ 20 มกราคม 2564
มติที่ประชุม ทราบ
๓.๑๔ สถิติส่งงานประจาเดือน พฤศจิกายน 2563
มติที่ประชุม ทราบ
๓.๑๕ การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
สืบเนื่องจากวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้ประสานงานระดับจังหวัด และระดับภาคกลาง พร้อม ทีมงาน
ได้เ ข้า มาหารือ เรื่ องการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ผู้อานวยการกลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้ข้อเสนอแนะกับผู้ประสานงานระดับจังหวัด ดังนี้
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1) การตรวจสอบและรับ รองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องมีการรับรองข้อมูลเป็นรายหมู่บ้าน และรายตัวชี้วัด
2) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จะสามารถตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล ความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ได้ก็ต่อเมื่อเอกสารในแต่ละตัวชี้วัดเมื่อนาเข้าเวที ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้ทราบว่า แต่ละตัวชี้วัดตกเกณฑ์
ข้อไหน อยู่ที่บ้านเลขที่เท่าไร บ้านใคร หมู่ไหน ตาบลอะไร ต้องชัดเจน
3) ให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับจังหวัด ทาแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็น พื้น ฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และในวันนั้นจะเชิญพัฒ นาการอาเภอ
ทุกอาเภอเข้าร่วมประชุมด้วย
4) ให้ท างมหาวิท ยาลัย ราชภัฎ สวนสุนัน ทาเตรีย ม จัด ทาข้อ มูล ในรูป แบบของไฟล์ข้อ มูล เป็น รายหมู่บ้า น
มาในวันประชุมทุกระดับ
5) หาพื้นที่ หรือตาบล ดาเนินการจัดเวทีตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการเป็นจุดนาร่องก่อน
6) การรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) หรือไม่รับรอง นั้น ให้ใช้เวทีประชาคมเป็นหลัก
7) ผู้ที่เข้าร่วมเวที ตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กาหนดมา แต่ควรจะมีผู้ใหญ่บ้าน/กานัน ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมด้วย
8) วิธีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องนาเสนอที่ละหมู่บ้าน
9.) ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทางผู้ประสานงานระดับจังหวัดและระดับภาค แจ้งว่าจานามาจ่ายให้แก่ผู้จัดเก็บ
ในวันจัดเวทีรับรอง
10) การประชุมหารือร่วมกันในครั้งต่อไป ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ควรรอข้อมูลให้มีความพร้อมก่อน
11) การจัดเวทีตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ควรลงมาจัดเวทีด้วยตนเอง
มติที่ประชุม ทราบ
๓.๑๖ การชาระค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
ตามที่จัง หวัด ลพบุรี โดยสานัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด ลพบุรี ได้ติด ตามเร่ง รัด ให้ ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ
สวนสุ นั น ทา ดาเนิ น การชาระค่า จ้ า งจั ดเก็บ ข้อมูล และแจ้งผลการดาเนินการ พร้อมปัญหาและอุปสรรคให้ ทราบ นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ได้ชี้แจงว่าได้ชาระค่าจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
โดยให้ด ร.สุม ามัย สืบ เสนาะ เป็น ผู ้รับ ผิด ชอบดาเนิ น การช าระค่า จ้า งให้กับ ผู ้รับ จ้า งจัด เก็บ ทุก จัง หวัด ทั้ ง นี้ ท าง
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้แจ้ งให้ผู้ ที่เกี่ย วข้องตรวจสอบและชี้แจงขั้นตอนการรับค่า จ้า งเพื่อ ให้ เกิดความเข้า ใจที่ต รงกันต่ อไป
มติที่ประชุม พัฒนาการอาเภอทุกอาเภอแจ้งว่าจากการประสานผู้จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ผู้จัดเก็บยังไม่ได้รับค่าจัดเก็บและ
ยังไม่มีตาบลใดรับรองความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ฯ ปี 2563
๓.๑๗ การประกวดหมู่บ้า นสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุ ณ ภาพชีวิตและการ
จัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณการดาเนินงานโครงการประกวดหมู่บ้า นสารสนเทศเพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจ
ชุม ชนและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต และโครงการจัด ทาสารสนเทศตาบลต้น แบบเพื่อ การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต เพื่อ เป็น การ
เตรียมความพร้อมจึงขอความอนุเคราะห์อาเภอดาเนินการดังนี้
1) คัดเลือกหมู่บ้านและตาบลเป้าหมาย และแจ้งให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563
2) ถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิต (เอกสารแนบ 9)
3) ถอดบทเรียนสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เอกสารแนบ 10)
ทั้งนี้ให้ยึดตามแนวทางปี 63 ไปพลางก่อน และส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

~9~
มติที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มีระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประเด็นจากการพิจารณากลัน่ กรองโครงการของสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมกลั่นกรองและติดตามการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ กันยา ตรีวุฒิ ผู้จดรายงานการประชุม
นางกันยา ตรีวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ลงชื่อ อามร ช่วยทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางอามร ช่วยทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

