รายงานการประชุม
ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ประจาเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
.............................................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
พจ. 1. มาตรการป้องกันโควิดและการบริหารงบประมาณ
2. นโยบายการปลูกผักขอความร่วมมือพัฒนาการอาเภอช่วยประชาสัมพันธ์
3. การประกวดผ้าลายขอฯ
4. โครงการโคก หนอง นาโมเดล
5. การคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัคร 5 ตาแหน่ง
6. การใช้อักษรจุฬาภรณ์ลิขิต ข้อสั่งการจากอธิบดีกรมการพัฒนาการพัฒนาชุมชนใช้อักษรฯในหนังสือราชการ
7. กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี หากมีข้อแก้ไข
หรือเพิ่มเติม แจ้งได้ที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ภายในวัน25
ที่ กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุนชน
3.1 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมาย 11 อาเภอ จานวน 14,400 คน
สมัครแล้ว 8,321 คน คิดเป็นร้อยละ 57.79 ต้องสมัครเพิ่ม 6,077 คน
อาเภอที่สมัครครบตามเป้าหมาย ได้แก่ อาเภอโคกสาโรง, อาเภอลาสนธิ และอาเภอหนองม่วง
ข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา (คน)
ที่

อาเภอ

สมาชิก
ตั้งแต่

เป้าหมาย
สมาชิก
ปี 64

ต.ค. 63 – มิ.ย. 64

สมาชิกเดือน กรกฎาคม 2564

1

เมืองลพบุรี

2,700

1,892

แผนการเพิ่ม
สมาชิก
-

2

พัฒนานิคม

1,400

694

3

โคกสาโรง

2,000

4

ชัยบาดาล

5

สมัครเพิ่ม

เป้าหมายต้องทาเพิ่มปี 64
(ทาเกิน)

0

808

300

0

706

2,015

-

0

(15)

1,900

1,153

-

0

747

ท่าวุ้ง

1,200

195

-

0

1,005

6

บ้านหมี่

1,900

88

-

0

1,812

7

ท่าหลวง

700

152

120

2

546
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8

สระโบสถ์

400

277

-

0

123

9

โคกเจริญ

700

339

-

0

361

10

ลาสนธิ

700

712

-

0

(12)

11

หนองม่วง

800

804

-

0

(4)

รวม

14,400

8,321

820

2

6,077

ข้อเสนอ ขอให้อาเภอดาเนินการดังนี้
1
. อาเภอที่ยังไม่ได้จัดทาแผนการเพิ่มจานวนสมาชิก จัดทาแผนการเพิ่มจานวนสมาชิกส่งให้จังหวัดเพื่อติดตามการเพิ่ม
จานวนสมาชิกทุกเดือนต่อไป
2. ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสมาชิกสตรีตามแผนการเพิ่มจานวนสมาชิก
อ.บ้านหมี่ : เจ้าหน้าที่กาลังคีย์ข้อมูล
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุนชน
3.2 การดาเนินงานโครงการน้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
ตามที่จังหวัดมอบหมาย ให้อาเภอดาเนินการบันทึกปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร ผ่านโปรแกรม PLANT for GooD กาหนดให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564
จากการตรวจสอบการรายงานผลการบันทึกข้อมูล มีอาเภอที่ดาเนินการแล้ว (เอกสารแนบ 3.1)
เพิ่มเติม การใช้โปรแกรมสารวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุนชน
3.
3 ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับต่างๆ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีได้ส่งทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ ๕ มิติ โดยแยกทะเบียนเป็นรายอาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน ให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุกอาเภอ (ส่งไลน์ เป็นไฟล์ Excel) แล้ว ขอให้อาเภอสารวจความถูกต้อง (X-Ray) และส่ง
ข้อมูลเป็นไฟล์เอกสาร Excel)
(
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลพบุรี
3.4.1 การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด
- อาเภอแจ้งรายชื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น อาเภอละ ๑ หมู่บ้าน ดังนี้
รายชื่อหมู่บ้านประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2564
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อบ้าน/ชุมชน
บ้านโคกขยาย
บ้านซอย 11
บ้านตะโกพรม
บ้านซับผาสุก
บ้านท่าราบ

หมู่ที่
๑
๖
๓
9
4

ตาบล
ทะเลชุบศร
ดีลัง
โคกสาโรง
ศิลาทิพย์
บางคู้

อาเภอ
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม***
โคกสาโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
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6
7
8
9
10
11

บ้านกระเบากลัก
บ้านหนองกระสังข์
บ้านอ่างทอง
บ้านหินสามบ่อ
บ้านยุบเสลี่ยง
บ้านหน่วยประคอง

1
๕
๓
7
2
๑๐

ดอนดึง
หนองผักแว่น
ห้วยใหญ่
หนองมะค่า
กุดตาเพชร
ดงดินแดง

บ้านหมี่
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลาสนธิ
หนองม่วง

*** รออาเภอเปลี่ยนรายชื่อฯ
- แจ้งให้อาเภอส่งรูปเล่มสาหรับการประกวดภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
จังหวัดจัดประกวด ด้วยการนาเสนอผลการดาเนินงานผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๖๔ กับหมู่บ้านกองทุนแม่ที่ได้รับคัดเลือกระดับจังหวัด จานวน ๓ กองทุน เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ ต่อไป (รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จานวน ๕,๐๐๐ บาท, รองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวนเงินรางวัล
๓,๐๐๐ บาท และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวนเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลทั้ง ๓ รางวัล)
3.4.2 พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ดาเนินการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมพระฉายาลักสมเด็
ษณ์จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอาเภอเมืองลพบุรี ที่ว่าการ
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เวลา ๐๘.๐๐ น.
- แจ้งให้ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ จานวน ๑ คน และ ประธานคณะกรรมการ
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๓ จานวน ๑ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
- แจ้งให้ประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๓ รวม ๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมตกแต่งรถเพื่อร่วมขบวนอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ ของแผ่นดิน ประกอบด้วย พระ ฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ธงชาติ ธงประจาพระองค์ กรวยดอกไม้และ
เครื่องถวายสักการะ โดยขบวนอัญเชิญพร้อมกัน ณ หอประชุมอาเภอเมืองลพบุรี
- การแต่งกายของผู้เข้าร่วม พิธีมอบเงินพระราชทาน ขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖๓ ให้ประธาน
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินหรือผู้เข้ารับมอบเงินพระราชทานฯ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย โทนสีฟ้า และผู้เข้ารับพระฉายาลักษณ์
เป็นผู้หญิงแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า สาหรับผู้ชายให้สวมกางเกงขายาวสีดาทรงสุภาพ และผู้หญิงให้สวมกระโปรงสีดาทรงสุภาพ
คลุมเข่า หรือผ้าซิ่นสีดา หรือชุดผ้าไทยโทนสีฟ้า ไม่สวมแว่นตาดาและไม่สวมหมวก รองเท้าหุ้มส้นสีดา/สีสุภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5

บันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
3.5.1 การติดตามการบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกในระบบศูนย์ข้อมูล
กลาง ในระบบออนไลน์
ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้อาเภอบันทึกรายได้ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพไตรมาส 1-2 และไตรมาส 3 (เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
และมีรายได้เกิดขึ้น) ไม่เกินทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน นั้น และจังหวัดได้สอบถามไปยังกรมฯ ถึงการบันทึกข้อมูลครัวเรือน
สัมมาชีพไตรมาส 4 (ยังไม่ได้รับการจัดสรร) จานวน 33 หมู่บ้าน กรมฯ ได้แจ้งให้จังหวัดสามารถบันทึกข้อมูลปราชญ์สัมมาชีพ
(บร.1) และ ครัวเรือนสัมมาชีพ (บร. 2)ที่จะดาเนินการในไตรมาส 4 ในระบบ online ได้เลยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดรอบประเมินที่ 2 ซึ่งทางกลุ่มงานสารสนเทศได้ดาเนินการจัดส่งฐานข้อมูล บร.1 และบร.2 (ไตรมาส 4)
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของอาเภอเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกในระบบ online และให้ดาเนินการบันทึกข้อมูล
ให้เสร็จภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จังหวัดขอสรุป ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เอกสารแนบ 3.2)
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3.5.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เป้าหมายการปฏิบัติงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 2
: ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณา กาการเชิงพื้นที่ ( โครงการ สร้างความมั่นคง
ด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ครัวเรือนเป้าหมาย ร้อยละ 80 จานวน 1,712 ครัวเรือน ในพื้นทีห่ มู่บ้านเป้าหมาย จานวน 107 หมู่บ้านได้รับ
การสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น น้อยกว่า ร้อยละ 70 จานวน
1,477 ครัวเรือน
ครัวเรือนเป้าหมาย ร้อยละ 85 จานวน 1,819 ครัวเรือน ในพื้นทีห่ มู่บ้านเป้าหมาย จานวน 107 หมู่บ้านได้รับ
การสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
จานวน 1,498 ครัวเรือน
ครัวเรือนเป้าหมาย ร้อยละ 90 จานวน 1,926 ครัวเรือน ในพื้นทีห่ มู่บ้านเป้าหมาย จานวน 107 หมู่บ้านได้รับ
การสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
จานวน 1,605 ครัวเรือน
ครัวเรือนเป้าหมาย ร้อยละ 95 จานวน 2,033 ครัวเรือน ในพื้นทีห่ มู่บ้านเป้าหมาย จานวน 107 หมู่บ้านได้รับ
การสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จานวน 1,712 ครัวเรือน
ครัวเรือนเป้าหมาย ร้อยละ 100 จานวน 2,140 ครัวเรือน ในพื้นทีห่ มู่บ้านเป้าหมาย จานวน 107 หมู่บ้าน
ได้รับการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และครัวเรือนมีรายได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 จานวน 1,819 ครัวเรือน

หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน

หลักฐานเชิงประจักษ์

1-5

1) บันทึกข้อมูลปราชญ์สัมมาชีพ บร. 1 ในระบบ online (ไตรมาส 4) จานวน 33 หมู่บ้าน ๆ
หมู่บ้าน ละ 5 คน รวม 165 คน
2) บันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ บร.2 ในระบบ online (ไตรมาส 4) จานวน 33 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน ละ 20 คน รวม 660 คน
3) บันทึกรายได้ครัวเรือนเป้าหมายสัมมาชีพที่ดาเนินการสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน
ปีงบประมาณ 2564 จานวน 107 หมู่บ้าน จานวน 2,140 ครัวเรือน
4) ดาเนินการดาเนินงานตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (ไตรมาส 1-4)
5) จากระบบรายงานผลการดาเนินงาน ในโปรแกรมบริหารงบประมาณและกิจกรรม
(Budget and Project Management: BPM) และแบบรายงานที่กรมฯ กาหนด

โดยมีค่าเป้าหมายระดับอาเภอ (เอกสารแนบ 3.3)
มติที่ประชุม รับทราบ
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กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุนชน
3.6 การเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ 2564
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
ดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและงานตามนโยบายรัฐบาล
ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้รายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันจันทร์
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯกาหนด กลุ่มงานประสานฯ จึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อแสดงความ
ก้าวหน้าการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม และใช้ในการวางแผน ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน รายละเอียด (เอกสารแนบ 3.4)
สรุปผลการเบิกจ่าย
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

ที่

รายการ

1 งบบริหาร
2 งบยุทธศาสตร์
รวม
หมายเหตุ งบยุทธศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2564
เบิกจ่าย
รวมจัดสรร
รวมเบิก+PO

คงเหลือ

เบิกจ่าย
ร้อยละ

4,240,256.48

3,619,526.12

620,730.36

85.36%

15,763,814.04

6,482,999.04

9,280,815.00

41.13%

20,004,070.52

10,102,525.16

9,901,545.36

50.50%

-

-

- งบดาเนินงาน

9,181,814.04

5,833,699.04

3,348,115.00

63.54%

- งบลงทุน

6,582,000.00

649,300.00

5,932,700.00

9.86%

3 งบเงินกู้ (โคกหนองนา)

-

-

ก.1 ฝึกอบรมเพิม่ ทักษะระยะ
สั้นฯ

4,338,810.00

4,338,810.00

-

100.00

29,260,400.00

3,607,800.00

25,652,600.00

12.33

21,150,000.00

10,557,000.33

10,592,999.67

49.91

9,280,000.00

0.00

ก.2 สร้างพืน้ ที่เรียนรู้ชมุ ชน
ต้นแบบ
ก.3 สร้างงานสร้างรายได้ราย
เดือน
ก.4 กระตุน้ การบริโภคภาค
ครัวเรือนและเอกชน

9,280,000.00

-

รวม

64,029,210.00

18,503,610.33

45,525,599.67 31.69%

รวมทัง้ สิ้น

84,033,280.52

28,606,135.49

55,427,145.03 36.03%

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุนชน
4.๑ การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจาปี 2564
กรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจาปี 2564
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) กาหนดการคัดเลือก
คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จังหวัดลพบุรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบZoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอลาสนธิ และอาเภอโคกสาโรง เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอลาสนธิ,คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลห้วยโป่
อาเภอโคกส
ง
าโรง
และกลุ่มเลี้ยงปลาดุก หมู่ที่ 2 ตาบลถลุงเหล็ก อาเภอโคกสาโรง
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 30มิถุนายน 2564

(เอกสารแนบ 4.1)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น(บาท)

ที่

อาเภอ

% เบิกจ่ายไตรมาส1-4

จัดสรร

เบิกจ่าย

คงเหลือ(ใช้เกิน)

1

เมืองลพบุรี

3,452,350

2,113,230

1,339,120

61.21

2

พัฒนานิคม

3,143,350

2,188,810

954,540

69.63

3

โคกสาโรง

3,269,350

3,166,316

103,034

96.85

4

ชัยบาดาล

3,273,350

2,379,499

893,851

72.69

5

ท่าวุ้ง

2,426,350

935,280

1,491,070

38.55

6

บ้านหมี่

3,341,350

2,961,050

380,300

88.62

7

ท่าหลวง

1,232,350

1,162,615

69,735

94.34

8

สระโบสถ์

1,209,350

876,880

332,470

72.51

9

โคกเจริญ

1,242,350

2,081,591

(839,241)

167.55

10 ลาสนธิ

1,240,350

3,482,475

(2,242,125)

280.77

11 หนองม่วง

1,277,350

497,750

779,600

38.97

จังหวัด
รวม

1,885,590
26,993,440

485,777
22,331,273

1,399,813
4,662,167

25.76
82.73

มติที่ประชุม รับทราบ
4.๓ การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผลการบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากระบบ SARA
รายละเอียดโครงการทีก่ องทุนฯ อนุมัติ
ที่

จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
โคกสาโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลาสนธิ
หนองม่วง
รวมทัง้ สิน้

มติที่ประชุม รับทราบ

จานวน จานวน
โครงการที่ โครงการ
อนุมัติ คงเหลือ
115
50
187
136
38
210
84
76
85
81
40
1,102

53
32
68
99
23
106
33
41
43
48
19
565

เงินทีอ่ นุมัติ
17,328,732.00
7,704,615.00
25,893,530.00
20,482,936.00
5,155,900.00
27,949,850.00
12,389,345.00
10,548,624.00
12,395,980.00
12,893,514.00
6,051,130.00
158,794,156.00

เงินต้นทีร่ ับชาระ ลูกหนีค้ งเหลือ
ณ. 30 มิ.ย.64 ณ. 30 มิ.ย.64
11,530,002.44
4,025,577.18
17,631,147.24
9,541,418.11
2,789,176.79
17,453,370.86
8,840,992.81
6,339,003.55
8,354,393.13
7,226,329.89
4,056,212.52
97,787,624.52

5,798,729.56
3,679,037.82
8,262,382.76
10,941,517.89
2,366,723.21
10,496,479.14
3,548,352.19
4,209,620.45
4,041,586.87
5,667,184.11
1,994,917.48
61,006,531.48

วิเคราะห์ทะเบียนลูกหนี้
ยังไม่ถงึ กาหนด
ชาระ
หนีเ้ กินกาหนด
(งวดหลัง 30 (งวดก่อน 30
มิ.ย.64)
มิ.ย.64)
5,416,037.74 382,691.82
3,572,427.84 106,609.98
8,241,936.29
20,446.47
10,474,568.98 466,948.91
2,146,550.52 220,172.69
9,384,878.60 1,111,600.54
3,392,954.45 155,397.74
3,815,198.78 394,421.67
3,892,050.31 149,536.56
5,539,581.26 127,602.85
1,980,682.57
14,234.91
57,950,205.30 3,149,664.14

ร้อยละหนี้
เกิน
กาหนด
ชาระ
6.6
2.9
0.25
4.27
9.3
10.59
4.38
9.37
3.7
2.25
0.71
5.16
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4.๔ โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน (เอกสารแนบ 4.2)
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.5 การดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.5.1 สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( Household
Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน (เอกสารแนบ 4.3)
4.5. 2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ได้อนุมัติและและรับทราบผลการผลการดาเนินการพิจารณา
ของคณะกรรมการกันกลองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกันกลองการใช้จ่ายเงินกู้ให้คราวประชุมครั้งที่ 20 / 2564
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นสมควรเสนอผลการพิจารณาก ลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ที่เป็นสาระของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใจจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ แล้วให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตาม
ขั้นตอน ข้อ 18 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี สรุปดังนี้
1) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเป็น
การปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคม และยังคงทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีน้าใช้สาหรับทากิจกรรมหลักและกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้เห็นควรให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการดังนี้ (1) เปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมายของโครงการส (2) เปลี่ยนแปลงปริมาตรดินขุด (3) การเพิ่มเติมแบบ
รูปรายการนอกเหนือจากแบบมาตรฐาน “โคก หนอง นา โมเดล” และ (4) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวงเงินงบประมาณและ
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนโครงการของกิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตาบลโดยให้ครอบคลุม
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะคงทน
2) เห็นชอบแนวทางในการดาเนินงานกรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน
และกระทรวงเกษตรโดยตรงการพัฒนาชุมชนสามารถดาเนินการนอกเหนือจากพื้นที่เป้าหมายเดิม (3,246 ตาบล) ได้เฉพาะพื้นที่
6 แปลง ในจังหวัดพิจิตร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดเลย จังหวัดตรัง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดราชบุรี เนื่องจากเป็นความประสงค์
ของเกษตรกร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายครบตามที่กาหนด ทั้งนี้ ควรประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้าซ้อนในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
3)
เห็นชอบการขยายเวลาดาเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เป็น ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็น
การปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการดาเนินการภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้
กรมการพัฒนาชุมชน ต้องกากับดูแลการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยต้องผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และดาเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงขอให้อาเภอพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี
พร้อมจัดทาแผนการดาเนินการและแผนการใช้จ่ายเงินกู้รายเดือนให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
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กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.6 โครงการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูล กชช. 2ค.ปี 2564
ตามหนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลบ 001 9/ว 3037 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งแนว
ทางการดาเนินงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค เพื่อให้สานักงานพัฒนาชุมชนเตรียมการและวางแผนการจัดเก็บ
ข้อมูล และให้อาเภอดาเนินการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย และให้จัดส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งแนวทางเบื้องต้นสาหรับการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และได้แจ้งครัวเรือนเป้าหมายให้ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 แก้ไขสถิติส่งงานประจาเดือน พฤษภาคม 2564 (เอกสารแนบ 4.4)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 สถิติส่งงานประจาเดือน มิถุนายน 2564 (เอกสารแนบ 4.5)
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.9 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ
จากการตรวจสอบของตรวจสอบภายในจังหวัดลพบุรี ได้ให้คาแนะนาว่า จากการเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงของสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ไม่ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางที่กาหนด
เพื่อให้การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
(เอกสารแนบ 4.6)
พจ. ให้กลุ่มประสานฯ ทารายละเอียดแนวทางหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับอาเภอส่งให้อาเภอเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.10 แนวทางการเขียนค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (เอกสารแนบ 4.7)
1) ด้วย กรมบัญชีกลางได้มีการเปลี่ยนแบบใบรับรองแทนใบเสร็จใหม่ จากใบบก.111 เป็น บก.4231 และให้เขียน
ขอเบิกเพียง ....................... บาท (...........)
ไว้บรรทัดสุดท้าย ก่อนลงชื่อ
2) ข้อสังเกตในการเขียนแบบ 8708
- วันที่ในรายการต่าง ๆ เขียนให้ครบทุกช่อง
- วันที่ออก วันกลับ ให้ตรงกับวันที่ด้านหลัง แบบ 8708
- วันเบิกเบี้ยเลี้ยง เขียน 2 ประเภท
1. วันละ 120 บาท ...............วัน
2. วันละ 240 บาท ................วัน
*** ใช้ทั้งงบปกติและงบสตรี
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11 แนวทางการบริหารพัสดุ
ด้วย
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันย ายน 2563 ของ
กรมการพัฒนาชุมชน และมีข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงินเกี่ยวกับบัญชีวัสดุคงคลัง และได้รับคาแนะนาจากตรวจสอบ
ภายในจังหวัดลพบุรี อาเภอจะต้องจัดทาทะเบียนคุมพัสดุและการตรวจสอบวัสดุประจาปีเช่นเดียวกับจังหวัด รายละเอียดได้แจ้งอาเภอ
แล้ว จึงขอเน้นย้าให้อาเภอดาเนินการ ดังนี(เอกสารแนบ
้
4.8)
1. จัดทาทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งวัสดุสานักงานและวัสดุโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
2. จัดทาใบเบิกวัสดุให้ครบถ้วน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.12 การยืมเงินราชการ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ก หมวด 5 การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี มีลูกหนี้เงินยืมค้างชาระเกินกาหนดเป็นจานวนมาก จึงขอกาชับให้ ผอ.กลุ่มงาน
และพัฒนาการอาเภอ ควบคุม กากับ ดูแลอย่างเข้มงวด ให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังนี้
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการยืมเงิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนส่งยืมเงิน
2. ส่งคืนเงินยืมทันทีเมื่อดาเนินการเสร็จ และต้องไม่เกินกาหนดตามระเบียบ
3. ส่งคืนเงินยืมเกินกาหนดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ก.ค.2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.13 รายงานการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ 2564
ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลพบุรีได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
(เอกสารแนบ 4.9)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสั่งการ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุนชน
5.๑ ศูนย์แบ่งปันตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มติที่ประชุม รับทราบ
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
5.2 กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยการจัดการความรู้เพื่อให้มีระบบการเชื่อมโยงพื้นที่เพื่อถอดองค์ความรู้
เป็นกลางในการจัดการความรู้ในรูปแบบชุมชนนักป ฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ดาเนินการดังนี้ (เอกสารแนบ 5.1)
1) คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเป็นศูนย์มันรู้ตามจานวนให้เหมาะสมกับแปลงทั้งหมดและกระจายอยู่ในทุกพื้นที่
ตาบลซึ่งอย่างน้อยควรมีพื้นที่พี่ต้นแบบพี่ครับเลือกอาเภอละอย่างน้อยหนึ่งแห่งตามความเหมาะสม
2) สารวจข้อมูลปราชญ์ชุมชนครูพาทาในพื้นที่อาเภอจัดทาทะเบียนประวัติชุมชนครูพาทาส่งให้จังหวัดลพบุรี ภายในวันที่
7 กรกฎาคม 2564 เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายปราชญ์ชุมชนครูพาทาระดับจังหวัด/กรมฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ ๔
กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและ สนับสนุน พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ต่อไป
3) จัดทาแผนการดาเนินกิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนและ คัดเลือกพื้นที่ดาเนินการในระดับอาเภอ
เพื่อกาหนดเป็นจุด/แปลงตัวอย่าง ( Kick off) กิจกรรม เอามือสามัคคี ในระดับอาเภอ อย่างน้อยอาเภอละ ๑ แปลง ส่งจังหวัด
ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
เพิ่มเติม การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง
นาโมเดล ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2) ถ้ามี
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้บันทึกข้อมูลผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการฯในฐานข้อมูลและรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 10 และ
25 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
อาเภอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
- อ.ชัยบาดาล : ชัยบาดาลมีทั้งหมด 15 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 9 โครงการ เบิกจ่ายแล้วบางส่วน 2 โครงการ ยังไม่ได้
เบิกจ่ายอีก 4 โครงการ
- อ.พัฒนานิคม : งบบริหารได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 9801 บาท เบิกจ่ายครบแล้ว งบยุทธ์ฯ 222500 บาท
- อ.เมืองฯ : งบบริหารได้รับ 7625 บาท เบิกครบแล้ว งบยุทธ์ฯ ได้รับมา 14 โครงการ ได้รับ 1083600 บาท เบิกจ่ายไป
แล้ว 594600 บาท ที่เหลือแบ่งเป็น 2 ยอด คือ รายการวัสดุและงบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- อ.หนองม่วง : งบยุทธ์ฯ ได้รับจัดสรรมา 705800 บาท เบิกแล้ว 638600 บาท
- อ.โคกสาโรง : งบเงินกู้เหลือ 104 แปลง ดาเนินการขุดแล้ว 7 แปลง
- อ.ท่าหลวง : งบบริหารเหลือค่าซ่อมบารุง งบยุทธ์ฯ 15 กิจกรรม เบิกจ่ายแล้ว 7 กิจกรรม
- อ.ลาสนธิ : งบบริหาร 52590 บาท เบิกจ่ายได้ 99.98% งบยุทธ์ฯ 14 โครงการ ทาได้ 100% แล้ว 12 โครงการ
- อ.ท่าวุ้ง : จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งอีกครั้งเนื่องจาก พอ.ติดประชุม
- อ.โคกเจริญ : งบบริหารเหลือค่าน้ามันรอส่งเบิก งบยุทธ์ฯ ยังไม่ได้ดาเนินการอีก 2 รายการ
- อ.สระโบสถ์ : ไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้เนื่องจาก พอ.เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจึงต้องกาเนินการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
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