รายงานการประชุม
ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ประจาเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
.............................................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- ปฏิบัติตามมาตรการโควิดโดยยืดหลัก DMHTT
- วัคซีนที่จะนามาฉีดให้เจ้าหน้าที่จะเข้ามาประมาณในเดือนสิงหาคม 2564 จานวน 600,000 โดส
- การเบิกจ่ายงบประมาณของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้แต่ละอาเภอรีบทา PO ให้แล้วเสร็จ
- รองอธิบดีฯ วิไลวรรณ แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ
1.2 มอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะ/ข้าราชการลาออก/ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1.2.1
มอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะ
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยสถาบันการพัฒนาชุมชนดาเนินโครงการพัฒนาข้าราชการระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) รุ่นที่ 116
จานวน 95 คน มีจังหวัดลพบุรี จานวน 5 คน ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลา 60 วัน
จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. ภาควิชาการ จานวน 18 วัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
2. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม จานวน 37 วัน ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอและหมู่บ้านเรียนรู้ ในพื้นที่ต้นสังกัดของ
กลุ่มเปูาหมาย
3.ภาคสรุป จานวน 5 วัน ผ่านระบบ Zoom Could Meeting ส่งสัญญาณถ่ายทอดจากสตูดิโอห้องประชุม 5001
ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อน
ประจาการ รุ่นที่ 116 ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ จึงมอบใบ
วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสาวสุจิรา เนื่องชมภู อาเภอชัยบาดาล
2. นายพงศธร ศาลาสุข อาเภอชัยบาดาล
3. นางสาววารุณี เลิศประเสริฐภากร อาเภอท่าหลวง
4. นายศุภฤกษ์ ลาทอง อาเภอบ้านหมี่
1.2.2 ข้าราชการลาออก จานวน 1 ราย
คาสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2581/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อนุญาตให้ นายธันฐภัทร์ โสภารัตน์ ตาแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ลาออกจากราชการ เนื่องจาก ไปบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัด
สานักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564
1.2.3 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 732/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้ แต่งตั้งนางสาวฐานพันธ์ พร้อมจิตต์ ตาแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยกรมการพัฒนาชุมชนกาหนดให้ข้าราชการดังกล่าวมอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเดินทางไปรายงานตัว
เพื่อปฏิบัติราชการตามคาสั่งฯ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี หากมีข้อ
แก้ไขหรือเพิ่มเติม แจ้งได้ที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ภายในวัน25
ที่ มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3.1 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา เปูาหมาย 11 อาเภอ จานวน 14,400 คน
สมัครแล้ว 7,340 คน คิดเป็นร้อยละ 50.97 ต้องสมัครเพิ่ม 7,090 คน
อาเภอที่สมัครครบตามเปูาหมาย ได้แก่ อาเภอโคกสาโรง, อาเภอลาสนธิ และอาเภอหนองม่วง
ข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา
ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ที่

อาเภอ

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

เป้าหมาย
สมาชิก
ปี 2564
2,700
1,400
2,000
1,900
1,200
1,900
700
400
700
700
800
14,400

สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา (คน)
สมาชิก
สมาชิกเดือน
ตั้งแต่
มิถุนายน 2564
ต.ค. 63 แผน
สมัครเพิ่ม
พ.ค. 64 การเพิ่มสมาชิก
1,332
0
424
300
13
1,810
300
205
1,153
0
31
55
81
0
110
120
34
211
30
308
28
571
100
141
749
54
6,780
414
560

เป้าหมายต้องทาเพิ่ม
ปี 2564
1,368
963
747
1,114
1,819
556
159
364
7,090

ข้อเสนอ ขอให้อาเภอดาเนินการดังนี้
1
. อาเภอที่ยังไม่ได้จัดทาแผนการเพิ่มจานวนสมาชิก จัดทาแผนการเพิ่มจานวนสมาชิกส่งให้จังหวัดเพื่อติดตามการ
เพิ่มจานวนสมาชิกทุกเดือนต่อไป
2. ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสมาชิกสตรีตามแผนการเพิ่มจานวนสมาชิก
มติที่ประชุม รับทราบ
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3.2 ตรวจสอบการรายงานการดาเนินงานโครงการน้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร รอบ 2(เอกสารแนบ 3.1)
ตามที่จังหวัดมอบหมาย ให้อาเภอดาเนินการบันทึกปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ผ่านโปรแกรม PLANT for GooD กาหนดให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 นั้น
จากการตรวจสอบการรายงานผลการบันทึกข้อมูล พบว่า
๑. การบันทึกข้อมูลระดับอาเภอ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแต่ละส่วน ได้แก่
๑) ผู้นาต้นแบบ
๒) ผู้นาต้องทาก่อน
๓) นักพัฒนา ๓ ประสาน
๔) ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร
๕) ทักษะชีวิตวิถีใหม่
๒. การบันทึกข้อมูล ผู้นาต้นแบบ ในส่วนของพัฒนาการอาเภอ ยังดาเนินการไม่ครบทุกอาเภอ
๓. การบันทึกข้อมูลบางหมู่บ้านไม่มีการบันทึกข้อมูลในส่วนของ จานวนครัวเรือนทั้งหมด
ในหมู่บ้าน จานวนครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่ม จานวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น (บาท/วัน) และจานวนครัวเรือนที่ปลูกผักมากกว่า ๑๐ ชนิด เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ ขอให้อาเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
พจ.เรื่องนี้ต้องเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน ให้พัฒนาอาเภอประสานผู้รับผิดชอบให้คีย์ข้อมูลให้ครบถ้วน
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3.3 บันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งข้อมูลทาง line : สัมมาชีพชุมชน นว.พช.จังหวัด (เอกสารแนบ 3.2)

ให้จังหวัดดาเนินการบันทึกข้อมูลสัมมาชีพในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง และจังหวัด โดยกลุ่มงานสารสนเทศได้ดาเนินการ
จัดทาวิธีการบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพในระบบศูนย์ข้อมูลกลางจัดส่งให้อาเภอทาง line : สัมมาชีพลพบุรี เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยสรุปประเด็นสาคัญในการบันทึกข้อมูลดังนี้
1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้านเปูาหมายบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้นในการสร้างสัมมาชีพระดับหมู่บ้านตามไตรมาส1-2
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และการบันทึกรายได้ของครัวเรือน ในหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณไตรมาส 3
รวม 20 หมู่บ้าน ในพื้นที่อาเภอเมืองฯ ชัยบาดาล บ้านหมี่ โคกสาโรง และท่าวุ้ง ที่ดาเนินการสร้างสัมมาชีพระดับหมู่บ้านแล้ว
และรายได้เกิดขึ้น ให้เข้าไปบันทึกรายได้ไม่เกินทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน (กรมฯ จะเข้าไปตรวจสอบในระบบ) รายละเอียดดังนี้
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2) การบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพในไตรมาส 3 จานวน 20 หมู่บ้าน 400 ครัวเรือนจังหวัดจะดาเนินการบันทึกข้อมูล
ในระบบศูนย์ข้อมูลกลางให้ และให้อาเภอเข้าไปบันทึกรายได้
3) กรณีมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล ปราชญ์ ครัวเรือนสัมมาชีพที่ ไตรมาส 1-3 อาเภอสามารถเข้าไปแก้ไขในระบบได้เลย
4) ในการบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพจังหวัดจะเข้าไปดาเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลรายได้ของครัวเรือน
เปูาหมาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
พจ.ให้ ผอ.กลุ่มงานสารฯ ส่งไฟล์ให้แต่ละอาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่างๆ
จัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
ในระดับจังหวัด และระดับต่างๆ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0409.4/ว 2425 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้จังหวัดดาเนินการดังนี้
1.จัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด (ศจพ.จ.)
2.จัดตั้งศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอาเภอ (ศจพ.อ.) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยจังหวัด และอาเภอ (คจพ.จ. และ คจพ.อ.)
3.จัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใ น
ระดับพื้นที่
*** สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีได้นาคาสั่งทุกระดับ เข้าเว็ปไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/pelcd/ex-order
ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดส่งทะเบียนครัวเรือนยากจนเปูาหมายให้จังหวัด แยกทะเบียนเป็นรายอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เพื่อ
เตรียมความพร้อม
สาหรับจังหวัดลพบุรี มีครัวเรือนยากจนเปูาหมายที่ต้องไปสารวจความถูกต้อง (X-ray) จานวน 11,514 ครัวเรือน ซึ่งเป็น
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 5 มิติ ได้แก่มิติด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ แยก
จานวนแต่ละอาเภอ ดังนี้
อาเภอเมืองลพบุรี จานวน 2,036
ครัวเรือน
อาเภอโคกเจริญ จานวน 1,450
ครัวเรือน
อาเภอโคกสาโรง จานวน 2,107
ครัวเรือน
อาเภอชัยบาดาล จานวน 1,986
ครัวเรือน
อาเภอท่าวุ้ง จานวน 629
ครัวเรือน
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อาเภอท่าหลวง จานวน 353
ครัวเรือน
อาเภอบ้านหมี่ จานวน 1,086
ครัวเรือน
อาเภอพัฒนานิคม จานวน 913
ครัวเรือน
อาเภอลาสนธิ จานวน 380
ครัวเรือน
อาเภอสระโบสถ์ จานวน 235
ครัวเรือน
อาเภอหนองม่วง จานวน 339
ครัวเรือน
ซึ่ง
ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จะได้ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
3.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณ ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีดาเนินงานโครงการตา
ม
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและงานตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดลพบุรี ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้
รายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันจันทร์
เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กรมฯกาหนด กลุ่มงานประสานฯ จึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อแสดง
ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม และใช้ในการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน รายละเอียด ดังนี้
สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
14

เบิกจ่าย

คงเหลือ

เบิกจ่าย
ร้อยละ

973,429.54

77.12

714,700

10,235,822.04

34.70

8,005,181.52

714,700

11,209,251.58

43.75

4,724,372.00

202,000

4,166,522.04

54.18

6,069,300.00

7.79

181,640.00

95.98

28,395,500.00

10.35

18,000 10,592,999.67

49.91

รายการ

รับจัดสรร

1

งบบริหาร

4,254,239.06

3,280,809.52

2

งบยุทธศาสตร์

15,674,894.04

4,724,372.00

รวม

19,929,133.10

- งบดาเนินงาน

9,092,894.04

- งบลงทุน

6,582,000.00

เบิกจ่าย

PO

ส่งคืน

หมายเหตุ งบยุทธศาสตร์

3

งบเงินกู้ (โคกหนองนา)
ก.1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ระยะสั้นฯ
ก.2 สร้างพื้นที่เรียนรู้
ต้นแบบ
ก.3 สร้างงานสร้างรายได้
ก.4 กระตุ้นการบริโภคภาค
ครัวเรือนและเอกชน

4,520,450

512,700
4,338,810

31,674,400
21,168,000

-

3,278,900
10,557,000.33

9,280,000

-

-

9,280,000.00

0.00

รวม

66,642,850.00 14,895,810.33

3,278,900

18,000 48,450,139.67 27.30%

รวมทั้งสิ้น

86,571,983.10 22,900,991.85

3,993,600

18,000 59,659,391.25 31.09%

ข้อเสนอ ขอเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามกาหนดเวลากรมการพัฒนาชุมชนกาหนด และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พจ. ยอดที่ทา PO มีตัวเลขรายละเอียดทาไปแล้วเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่
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ผอ.ประสานฯ มีการจัดทาทะเบียนคุมไว้ งบปกติ 1 ไร่ 27 แปลง 3 ไร่ 15 แปลง รวม 42 แปลง เป็นจานวนเงิน
2,777,600 คิดเป็น 8.77 %
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2564
กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งกาหนดการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการดีเด่น ประจาปี 2564
และตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจาเดือน ในวันที่
17 มิถุนายน 2564 ณ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี มีกาหนดการ ดังนี้
เวลา 08.30 น. คัดเลือกข้าราชการดีเด่น โดยให้นาเสนอผลงานประเภทละไม่เกิน 15 นาที มีผู้เข้ารับการคัดเลือก
จานวน 3 ประเภทดังนี้
1.ประเภทพัฒนาการอาเภอ นางสาวพูพิศ ลาวัลย์ พัฒนาการอาเภอพัฒนานิคม
2.ประเภทวิชาการ นายปณัย สารทรัพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศกา ร
พัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
3.ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน นายดวงธนภณ ธรรมวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เวลา 13.00 น. ประชุมตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนประจาเดือน พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อานวยการกลุ่มงาน นักวิชาการจังหวัดที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ และพัฒนากร
รุ่นที่ 116 ทั้งนี้ให้พัฒนากร รุ่นที่ 116 (อ.ชัยบาดาล อ.บ้านหมี่ อ.ท่าหลวง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกข้าราชกา
ร
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการดีเด่น ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกอบการ และติดตามใบเสร็จรับเงิน
ตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ได้ส่งหลักฐานการเบิกเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 งานการเงิน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ได้ทาการโอนเงินให้กับผู้ประกอบการ
ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2564 (เอกสารแนบ 3.3)
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ติดตาม
ใบเสร็จรับเงินจากผู้ประกอบการที่ได้รับเงินโอนแล้วให้แก่งานการเงิน เพื่อประกอบการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาคต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ไตรมาส 1– 4 ข้อมูล ณ วันที10
่ มิถุนายน 2564(เอกสารแนบ4.2)
ที่

อาเภอ

1
2
3
4

เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
โคกสาโรง
ชัยบาดาล

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)
จัดสรร
เบิกจ่าย
คงเหลือ (ใช้เกิน)
3,452,350
1,469,005
1,983,345
3,143,350
2,169,215
974,135
3,269,350
2,996,056
273,294
3,273,350
2,303,274
970,076

ร้อยละเบิกจ่าย
ไตรมาส 1-4
42.55
69.01
91.64
70.36
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5
6
7
8
9
10
11

ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลาสนธิ
หนองม่วง
จังหวัด
รวม

2,426,350
3,341,350
1,232,350
1,209,350
1,242,350
1,240,350
1,277,350
1,885,590
26,993,440

821,280
1,887,650
1,047,215
876,880
1,338,191
3,465,725
497,750
307,868
19,180,109

1,605,070
1,453,700
185,135
332,470
(95,841)
(2,225,375)
779,600
1,577,722
7,813,331

33.85
56.49
84.98
72.51
107.71
279.42
38.97
16.33
71.05

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ซึง่ ดาเนินการทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว และจังหวัดจะโอนเงินให้ผู้ขอรับการสนับสนุนดังกล่าวในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผลการบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระได้คงเหลือ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จากระบบ SARA
รายละเอียดโครงการที่กองทุนฯ อนุมัติ
จานวน จานวน
โครงการ โครงการ
ที่อนุมัติ คงเหลือ

ยังไม่ถึงกาหนด
ชาระ *

หนี้เกิน
กาหนด**

(งวดหลัง
2021-06-07)

(งวดก่อน
2021-06-07)

5,803,177.71

5,403,756.48

374,456.97

6.45

4,025,577.18

3,679,037.82

3,575,909.84

103,127.98

2.80

8,209,890.50

8,190,889.49

19,001.01

0.23

9,470,518.35 11,012,417.65 10,547,232.56

474,118.31

4.31

2,787,738.32

2,368,161.68

2,159,028.52

220,563.16

9.31

เงินต้นที่รับ
ชาระ ณ.
2021-06-07

ลูกหนี้คงเหลือ
ณ. 2021-0607

ร้อยละหนี้
เกินกาหนด
ชาระ ***

ที่

อาเภอ

1

เมืองลพบุรี

115

53

2

พัฒนานิคม

50

32

3

โคกสาโรง

186

67

25,771,130.00 17,561,239.50

4

ชัยบาดาล

136

99

20,482,936.00

5

ท่าวุ้ง

38

23

5,155,900.00

6

บ้านหมี่

203

100

26,926,650.00 17,382,396.97

9,544,253.03

8,563,249.50

1,073,941.53

11.25

7

ท่าหลวง

83

33

12,330,545.00

8,839,607.63

3,490,937.37

3,335,540.63

155,397.74

4.45

8

สระโบสถ์

76

44

10,548,624.00

5,973,385.36

4,575,238.64

4,157,621.39

417,617.25

9.13

9

โคกเจริญ

79

39

11,760,680.00

8,267,903.58

3,492,776.42

3,345,981.31

151,795.11

4.35

10 ลาสนธิ

81

48

12,893,514.00

7,124,479.89

5,769,034.11

5,641,431.26

127,602.85

2.21

11 หนองม่วง

40

20

6,051,130.00

3,919,456.04

2,131,673.96

2,066,791.05

64,882.91

3.04

1087

558

156,954,456.00 96,877,857.11 60,076,598.89 56,987,432.03

3,182,504.82

5.30

รวมทั้งสิ้น

*

เงินที่อนุมัติ

วิเคราะห์ทะเบียนลูกหนี้

17,328,732.00 11,525,554.29
7,704,615.00

หมายถึง ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ และลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการขอลดอัตราดอกเบี้ยและปรับ
โครงสร้างหนี้ ตามมาตรการ ๑ – ๓ พักชาระหนี้ตามมาตรการฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒
** หมายถึง ลูกหนี้ที่เกินกาหนดชาระ ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ครบกาหนดตามสัญญาแล้วไม่ได้จ่ายหนี้ตามกาหนด
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และลูกหนี้ทีเ่ ข้าร่วมมาตรการขอลดอัตราดอกเบีย้ และปรับโครงสร้างหนี้ ตามมาตรการ ๑ – ๓
*** หมายถึง จานวนร้อยละลูกหนี้ที่เกินกาหนดชาระ ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ครบกาหนดตามสัญญาแล้วไม่ได้จ่ายหนี้
ตามกาหนดและลูกหนี้ทีเ่ ข้าร่วมมาตรการขอลดอัตราดอกเบีย้ และปรับโครงสร้างหนี้
ตามมาตรการ ๑ – ๓ รวมทั้งลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการต่าง ๆ และไม่มาชาระหนี้ตามสัญญา
เทียบกับลูกหนี้คงเหลือทัง้ หมด
หมายเหตุ
อาเภอสามารถเรียกดูข้อมูลได้ในระบบ SARA
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2564
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
จังหวัดลพบุรี ได้ดาเนินงานตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2564 กิจกรรมที่ 1
การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
ประจาปี 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้
1. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลดีเด่น
ชนะเลิศ คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลห้วยโปุง
อาเภอโคกสาโรง
รองชนะเลิศ อันดับ 1 คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลดอนโพธิ์ อาเภอเมืองลพบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลแก่งผักกูด อาเภอท่าหลวง
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
ชนะเลิศ กลุ่มเลี้ยงปลาดุก หมู่ที่ 2 ตาบลถลุงเหล็ก อาเภอโคกสาโรง
รองชนะเลิศ อันดับ 1
กลุ่มปลูกดอกดาวเรืองเพื่อตัดดอกขาย หมู่ที่ 5 ตาบลท่าดินดา อาเภอชัยบาดาล
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนบ้านหนองระเริง หมู่ที่ 9 ตาบลดงดินแดง อาเภอหนองม่วง
3. สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอดีเด่น
ชนะเลิศ
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอลาสนธิ
รองชนะเลิศ อันดับ 1
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอโคกสาโรง
รองชนะเลิศ อันดับ 2
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอพัฒนานิคม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 4.2.1)
1. ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ผลการประกวดเชิดชูเกียรติผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเด่นฯ จานวน 18 เขตตรวจ
ราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 ได้แก่ ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับแจ้งจากกรมฯ ให้ประสานสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองลพบุรี ดังนี้
- ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองลพบุรี และ พื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทาเอกสาร และคลิปประกอบการ
ประกวดระดับดีเลิศ ซึ่งจะมีการประกวดในรูปแบบ ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เกณฑ์การประกวดผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 จะมีการประชุมคณะกรรมการ เมื่อ
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ เกณฑ์ตัวจริงกรมฯ จะแจ้งอีกครั้ง พร้อม กาหนดให้จังหวัดรวบรวมส่งเล่มให้คณะกรรมการดูล่วงหน้า
แบบ Print out อย่างน้อย 3 - 5 วัน ก่อนการประกวด ซึ่ง กรมฯ คาดว่าจะกาหนดให้ส่งเล่มสรุปผลงานเป็นไฟล์ PDF พร้อม
คลิป ที่จะใช้นาเสนอ ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2564
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ขอให้อาเภอ คัดเลือก รูปภาพ ผลงานทีมผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เป็นภาพทรงพลัง จานวน ๑ ภาพ ซึ่งกรมฯ
จะ นามาจัดทาเป็น นิทรรศการ Art Photo Gallery ในวันแถลงข่าว โดย อพช. เป็นประธาน จึงขอให้ทั้ง ๑๘ จังหวัดคัดเลือก
รูปภาพ ๑ รูป ที่มีความละเอียดสูง สาหรับการนามาจัดนิทรรศการ เป็นไฟล์ Digital Email : alc.cdd2021@gmail.com
เพื่อรักษาคุณภาพของความละเอียดไฟล์ ภายในวันพุทธที่ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อกรมจัดได้รวบรวม และดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

4.5 ผ้าลายพะราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
ผอ.ส่งเสริม จังหวัดได้จัดมอบลายผ้าราชทานให้ตัวแทนกลุ่มผ้าฯ ให้ทุกอาเภอประชาสัมพันธ์ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณฯ
การประกวดลายผ้าระดับภาคกลางมีตัวแทนไปแข่ง 12 กลุ่ม 15 ผืน
พจ.ผลการคัดเลือก 2 ตะกอ ติด 1 ใน 10 ส่วน 3 ตะกอ ผ่านคัดเลือก 2 ผืน
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.6 การดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง
นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. 1.1 สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
4.1.2 สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ ๑.๔ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
(เอกสารแนบ 4)
4.๑.๓ การบันทึกรายละเอียดในหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการจัดทา
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ส“โคก
ู่ หนอง นา โมเดล”
- ข้อ ๒. ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖8
- ข้อ ๓. เมื่อครบกาหนดส่งมอบคืนพื้นที่ (วันที5่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)
- ลงชื่อพยานให้ครบทั้ง ๒ คน
4.๑.๔ การทบทวนฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ( Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ระยะ ๑
และระยะ ๒ และรายงานให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายในวันที่ 1๔ มิถุนายน 2564
อาเภอที่ตรวจสอบและรายงานข้อมูลให้จังหวัดแล้ว ได้แก่ อาเภอลาสนธิ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
4.๑.๕ การแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ส“โคก
ู่
หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 4.1)
หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๖.๒/ว ๓๕๖๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ส่งสาเนาคาสั่ง แต่งตั้งที่
ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ส“โคก
ู่ หนอง นา โมเดล” และโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา กากับดูแล ควบคุม และติดตาม
การดาเนินโครงการ ฯ จานวน ๒ คน ดังนี้
1. นายสุวิทย์ สุริโย ภาคีวิศวกร วิศวกรรมเครื่องกล พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก
2. นายเกชา เอี่ยมเกิด ภาคีวิศวกร วิศวกรรมโยธา พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี
ทั้งนี้ การประสานงานกับที่ปรึกษาโครงการฯ ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทาหนังสือถึงสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อ
ดาเนินการประสานงาน ต่อไป
4.๑.๖ การลงพื้นที่ตรวจสอบการดาเนิน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
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๑ สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี แจ้งกาหนดการลงตรวจสอบการดาเนินโครงการฯ
เขตพื้นที่ อาเภอบ้านหมี่ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒ สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดลพบุรี แจ้งกาหนดการลงพื้นที่ เพื่อสังเกตการณ์การดาเนินโครงการฯ ดังนี้
- วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เขตพื้นที่อาเภอบ้านหมี่
- วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เขตพื้นที่อาเภอชัยบาดาล
พจ. แบบรายงานดึงมาจากระบบ PO อยากให้ความสาคัญกับการายงาน เพราะมีทั้งงบปกติและงบเงินกู้ ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงให้ปรับได้เลย ฝากให้พัฒนาการอาเภอกาชับเจ้าหน้าที่ด้วย
ผอ.ยุทธฯ กรณีถ้ามีคนใหม่มาให้ลงเป็นวันที่ขอเข้าร่วมโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.7 สถิติส่งงานประจาเดือน พฤษภาคม 2564 (เอกสารแนบ 4.3)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี
1. การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อให้การดาเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น
ระดับจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีได้ดาเนินการดังนี้
แจ้งอาเภอ ให้คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น อาเภอละ ๑ หมู่บ้าน เข้ารับการคัดเลือกระดับ
จังหวัด ภายในวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๔ และส่งเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก
- จังหวัดจัดประกวดด้วยการนาเสนอผลการดาเนินงานผ่านโปรแกรม
Zoom Cloud Meeting ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กับหมู่บ้านกองทุนแม่ที่ได้รับคัดเลือกระดับจังหวัด จานวน ๓ กองทุน เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ
ต่อไป
๒
2. การดาเนินการยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีชีวิตใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26
มิถุนายน) ประจาปี 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้กรอบและแนวทางที่สอดคล้องกับการดาเนินงานของ ป.ป.ส. ใน
กิจกรรมพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกับพลังสตรี Re X-ray โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดนาเข้า
สู่กระบวนการบาบัดแบบสมัครใจของสาธารณสุข และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติดแก่
เยาวชนและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยใช้กลไกของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้าน ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านเป็นกลไกลในการดาเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมให้
จังหวัด ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2564
3. การประเมินหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2564 โดยใช้เกณฑ์ตามแบบประเมินคัดเลือก
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลงในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ของสานักงาน ป.ป.ส. ( www.kongtunmae-oncb.go.th)
ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และต้องประเมินให้ผ่านเกณฑ์การวัดในระดับ A เท่านั้น โดยมีหมู่บ้านที่
บันทึกแบบประเมินแล้ว 2 หมู่บ้าน คือ บ้านซอย 12 หมู่ที่ 1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม และ บ้านวัดเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 อ.โคกสาโรง
รายชื่อหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2564 จังหวัดลพบุรี
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
โคกสาโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง

ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้าน
บ้านหัวช้าง
บ้านดงน้อย
บ้านซอย 12
บ้านวัดเจ็ดต้น
บ้านซับเค้าแมว
บ้านวัดยาง

หมู่
2
2
1
9
4
7

ตาบล
ท่าศาลา
กกโก
ดีลัง
วังเพลิง
บัวชุม
ท่าวุ้ง
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7
8
9
10
11
12

บ้านหมี่
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลาสนธิ
หนองม่วง

บ้านหนองกระเบื้อง
บ้านหนองปล้อง
บ้านร่องเพกา
บ้านวังตาอินทร์
บ้านวังทอง
บ้านสระกระเหรี่ยง

4
5
11
1
1
7

สายห้วยแก้ว
ทะเลวังวัด
สระโบสถ์
ยางราก
เขารวก
หนองม่วง

มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.9 การดาเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด
กรมการพัฒนาชุม ได้ดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมการ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและปูองกันการกระทาผิดวินัยของข้าราชการ ปลูก
จิตสานึกให้เข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักถึงความสาคัญของคุณณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชาชน
จังหวัดลพบุรี ได้จัดทาโครงการพัฒนาชุมชนลพบุรีใสสะอาด และโครงการนวัตกรรมในมิติที่ 1 โครงการ พช.ลพบุรีโปร่งใส
“โยกย้าย เป็นสุข” โดยได้จัดทาแผนการดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลุ่มงานและอาเภอ ดาเนินการดังนี้
1. ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน
2. รายงานผลการดาเนินงานพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ ในวันที่ 21 มิ.ย. และ วันที่ 20 ก.ค.2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 ทางการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ.
2564
(CDD Policy Award 2021)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทางาน
ที่เป็นสุข โดยกาหนด
กิจกรรมการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน จัดส่งกรมฯ ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย
1. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. การน้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดสยามบรมราชกุ
าฯ
มารี
สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
3) การสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
ต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงาน การคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของ จังหวัดลพบุรีบรรลุวัตถุประสงค์
ขอให้ทุกกลุ่มงานและทุกอาเภอสนับสนุนการดาเนินงานให้แก่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และกลุ่มงานส่งเสริมในส่
ฯ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กิจกรรมที่ 1 และ 2 เป็นของกลุ่มงานยุทธฯ รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 3 เป็นของงานกลุ่มส่งเสริมฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.11 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กรมการพัฒนาชุมชน ได้โอนจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารและ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ซึ่งไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงและจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
เพื่ออานวยความสะดวกและสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จึง
ขอให้จัดทาประมาณการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ส่งกลุ่มงานประสานฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
พจ.ให้จังหวัดรายงานส่งกรมฯได้เลย ส่วนอาเภอที่ยังไม่ได้ส่งให้ดาเนินการส่งจังหวัดภายในวันที15
่ กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสั่งการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
5.1 การดาเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 88 พรรษา
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๑๙/ว ๒๓๔๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จังหวัดลพบุรี ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจาปี พ.ศ. 2564 และให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมทา ง
เว็บไซต์ www.wat3579.com และเฟซบุ๊กเพจ:โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมและ
ประสานกับเจ้าคณะอาเภอเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว (เอกสารแนบ 5.1)
เพื่อให้การดาเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อและบรรลุ
ย
วัตถุประสงค์ของโครงการ จังหวัดลพบุรีขอให้ท่านดาเนินการ ดังนี้
๑) ขอคาปรึกษาหารือจากเจ้าคณะอาเภอ หรือเจ้าคณะตาบล หรือเจ้าอาวาส เพื่อพิจารณาดาเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกวัด
๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่งเสริมกระบวนการดาเนินงาน โดยให้ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
กลุ่มองค์กร ผู้นาท้องถิ่น/ท้องที่ ประชาชนจิตอาสาฯ พุทธศาสนิกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฯ และให้วัดเป็น
สถานที่สัปปายะตามวิถี ๕ ส สร้างความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
๓) ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมในวันสาคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย
๔) บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชนและผู้นากลุ่มองค์กรในงาน
พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินโครงการฯ
๕) รายงานผลการดาเนินงานทุกวันที่ 10 เดือน
มติที่ประชุม รับทราบ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
5.2 โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 (เอกสารแนบ 5.2
กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้จังหวัดและอาเภอ ดาเนินการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการฯ ตามแผนการดาเนินงานหลังผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อม
รายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มติดตามผลการดาเนินงานฯ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอส่งให้จังหวัดทราบ จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 1
4 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 2
5 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดให้ปี
2564 เป็นปีแห่งการเสริมสร้างพลังและยกระดับขีดความสามารถของ
ชุมชน เพื่อให้คนยังชีพอยู่ได้ มีงานทา มีรายได้ เศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัวและสามารถพัฒนาสู่อนาคตอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญา

~ 13 ~

ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีแนวทางดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศ งานพัฒนาชุมชน โดยวิเคราะห์รูปแบบการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่Big( Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งจาเป็นต้องมีการรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลที่สานัก/กอง/ศูนย์ ได้จัดทาไว้เพื่อประมวลผล ( Data Cleansing) และใช้ประโยชน์ข้อมูล ในระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และนาเสนอรูปแบบสารสนเทศเพื่อ การตัดสินใจของผู้บริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาและดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน แนวทางการจัดการความรู้ในงานพัฒนา
ชุมชนเพิ่มเติม และคู่มือการใช้งานระบบรวบรวมสื่องานพัฒนาชุMMS)
มชน (ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3)
2. จัดทาข้อมูลทะเบียนการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไป
ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยกาหนดปรับปรุงข้อมูลและแจ้งให้จังหวัดทราบ (กลุ่มงานประสานฯ) ภายในวั3นทีของเดื
่ อน
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดาเนินการนาเข้าและตรวจสอบข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางทุกฐาน ให้มีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพื่อสามารถนาระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน ไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภพา

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
1. ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ คารับรองการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) กรมฯ มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
ของพัฒนาการจังหวัด
2. การเขียนรายงานการเดินทาง การประทับตราคาว่า “โอนเงินผ่านธนาคาร” อาเภอไม่ต้องประทับตราให้
ปิดการประชุม 12.50 น.
**********************************

