รายงานการประชุม
พัฒนาการอาเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2562
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชมชนจังหวัดสระบุรี
…………………………………………………
ผู้มาประชุม
1.นางสาวนันทนา
หวังธงชัยเจริญ
2.นางจิรพรรณ
สุขชาญไชย
3.นางปริชาต
พลอยงาม
4 นางสาวกนกกร
นิมิตร์รุ่งเรือง
5.นางคุณัญภา
ทวีกุล
6.นางสาวทับทิม
วัดสง่า
7.นางสาววิลาวัลย์
คาระวะ
8.นายบันเทิง
ขวัญเมือง
9.นางสกาวรัตน์
กลีบโกมุท
10.นางศุภิสรา
แสงบุตร
11.นายศิริศักดิ์
ยากาษา
12.ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชนีวรรณ ขวัญเมือง
13.นางสาวริตยา
รอดนิ่ม
14.นางลัดดา
สุมาวงศ์
15.นางวงษ์เดือน
กิจปลื้ม
16.นางยุวดี
ปรีชาวนา
17.นางสาวพรทิพย์
กิ่งนอก
18.นางสาวธนพร
วิบูลย์อรรถ
19.นางสาววิไลรัตน์
กรอบเพ็ชร์
20.นางนาราวดี
ศรีคงแก้ว
21.นางธิชา
บุตรสิน
22.นางสาวหงษา
ศรีวิลาศ
23.นางสาวจันจิรา
นาคภูมิ

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี
ประธาน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(แทน) พัฒนาการอาเภอเมืองสระบุรี
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอหนองแค
พัฒนาการอาเภอเสาไห้
พัฒนาการอาเภอแก่งคอย
พัฒนาการอาเภอมวกเหล็ก
พัฒนาการอาเภอวังม่วง
พัฒนาการอาเภอวิหารแดง
(แทน) พัฒนาการอาเภอดอนพุด
พัฒนาการอาเภอหนองโดน
พัฒนาการอาเภอหนองแซง
พัฒนาการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
พัฒนาการอาเภอบ้านหมอ
(แทน) พัฒนาการอาเภอพระพุทธบาท
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

1.นายคาพอง
2.นางฐิตารีย์
3.นายเชาวลิต
4.นางสุคนธ์
5.นางสาวพัทธนันท์
6.นางสาวบุญเทียม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ
ติดราชการ
พัฒนาการอาเภอดอนพุด
ติดราชการ
พัฒนาการอาเภอเมืองสระบุรี
ติดราชการ
พัฒนาการอาเภอพระพุทธบาท ติดราชการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ติดราชการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ติดราชการ

ผู้ไม่มาประชุม
วรรณวัติ
สรวงศิริธนกุล
คร้ามผิว
ชูทิพย์
นิมิตร์รุ่งเรือง
ขุนทอง

/7.นาง.......

-27.นางงามตา
8.นายเศรษฐวิชญ์

สิงห์สูง
พิสิฐพุฒินันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ติดราชการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ติดราชการ

1.นายณัฐวุฒิ
2.นางสาวหทัยชนก
3.นายอานนท์
4.นายสุภกิจน์
5.นางสุรัตดา

โล่ห์เงิน
วันทา
สุวรรณพานิชย์
หมุนขา
ตาเสือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สรุปประเด็นข้อสั่งการกรมการพัฒนาชุมชน
1.การดาเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดดาเนินโครงการฯ จานวน
878 อาเภอ อาเภอละ 1 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 76 จังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิ มพระเกียรติ และสืบสาน
รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยื่นยืน ดาเนินการในเดือนพฤษภาคม –กรกฎาคม 2562 และ Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่
1-3 พฤษภาคม 2562
2.โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) กรมฯ มีแนวคิดจัดทาโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP
Mobile) เพื่อต่อยอดโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP
ระดับ 1-3 ดาว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ที่ยังไม่ได้รับความนิยม จาหน่ายได้น้อย เกิดการรับรู้ เป็นที่รู้จักจากคนภายนอกชุมชน และสามารถจาหน่ายได้
ตามแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หรือสถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม
3.กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 14 ล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการ Big Data
4.การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งดาเนินการส่งงบประมาณคืนส่วนกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุม พัฒ นาการอ าเภอ หั ว หน้า กลุ่ ม /หั ว หน้ าฝ่ า ย และนักวิ ช าการพัฒ นาชุ มชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี http://saraburi.cdd.go.th
มติที่ประชุม รับรอง
/ระเบียบ.......

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ 2562 (ฝ่ายอานวยการ)
(1) งบกรมการพัฒนาชุมชน
(2) งบยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 2 ได้ลาดับที่ 1 ของกรมฯ และ
ขณะนี้อยู่ในลาดับที่ 3 เบิกจ่ายได้ 81.48% ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน
เบิกจ่ายได้เป็นลาดับที่ 4 ของกระทรวงฯ
ประธาน ขอบคุณทุกอาเภอที่ให้ความร่วมมือเร่งดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดและขอ
ความร่วมมือดาเนินการในไตรมาสต่อไปอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
3.2.1 การติดตามหนี้ค้างชาระของสมาชิก (เอกสารแนบ 1)
3.2.1 สถานะโครงการเงินทุนหมุนเวียนที่ค้างชาระตั้งแต่ปี 2556 - 2559 ณ วันที่
9 เมษายน 2562 จานวน 229 โครงการ เป็นเงิน 24,690,256.65 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นสองร้อย
ห้าสิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์)
3.2.2 โครงการเงิน ทุนหมุนเวียนที่อนุมัติในปี 60 ค้างช าระทั้งหมด 85 โครงการ
เป็นเงิน 6,342,772.11 บาท (หกล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)
3.2.3 โครงการเงิน ทุน หมุนเวีย นที่อนุมัติ ในปี 61 ค้ างช าระทั้งหมด 49 โครงการ
เป็นเงิน 2,262,061.93 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)
3.2.4 ผลการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ , รั บ สภาพหนี้ , บั น ทึ ก ถ้ อ ยค า จ านวน 109
โครงการ เป็นเงิน 11,556,988.17 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพั นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสิบ
เจ็ดสตางค์) (เอกสารแนบ 2)
3.2.2 ตัวชี้วัดการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี ประจาปี 2562
ตัวชี้วัดการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัด
เกณฑ์การดาเนินงาน
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
1
(1.1) ประเภทบุคคลธรรมดา
100%
100.33%
ร้อยละของการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนา
(301 คน)
(302 คน)
บทบาทสตรี (คิดจากร้อยละ 3 ของสตรีเป้าหมาย
ที่ยังไม่เป็นสมาชิกกองทุนฯ) (คน) (เอกสารแนบ 3)

/ตัวชี้วัด........

-4-

2

ตัวชี้วัดการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562
เกณฑ์การดาเนินงาน
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
(1.2) ประเภทองค์กร (องค์กรอื่นๆ)
100%
0%
(2 องค์กร)
(0 องค์กร)
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ (เอกสารแนบ 4)
(2.1) งบบริหาร
100%
65.82%
(3,960,900.- บาท)
(2,607,204.72.-บาท)
(2.2) เงินทุนหมุนเวียน
100%
42.71%
(20,000,000.- บาท)
(8,542,340.- บาท)
(2.3) เงินอุดหนุน
100%
2.50%
( 4,000,000.- บาท)
(100,000.- บาท)
สรุปผลการเบิกจ่าย

3
4
5
6
7

จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อนุมัติ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ (โครงการ)
จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา (กลุ่มใหม่
ทุกปี) (กลุ่ม)
จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น
OTOP (ผลิตภัณฑ์)
จานวนผู้นาสตรี องค์กรสตรี ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คน)
จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่ให้การสนับสนุน (อาเภอ)

8

จานวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง (กลุ่ม)

9

สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

100%
40.23%
( 27,960,900.- บาท) (11,249,544.72.- บาท)
100%
94.23%
(52 โครงการ)
(49 โครงการ)
100%
(24 กลุ่ม)
100%
(5 โครงการ)
100%
(1,110 คน)

-

100%
(13 อาเภอ)
100%
(4 กลุ่ม)
100%
(ร้อยละ 3)

25.00%
(1 กลุ่ม)

3.2.3 โครงการ/กิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาเดือนเมษายน 2562
3.2.3.1 การลดหรืองดเบี้ยปรับตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562
/วันอังคาร.....

-

-5วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นควรงดเว้นเบี้ยปรับตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีให้แก่ กลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาการลดหรืองดเบี้ยปรับตาม
สัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อลดภาระหนี้สินให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่
ค้างชาระ และป้องกันการเกิดหนี้สูญจากการดาเนินงาน
3.2.3.2 สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดสระบุ รี กาหนดจั ดโครงการตามแนวทางการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จานวน 4
โครงการ ดังนี้
1) โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แก่ ค ณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและติ ด ตามการด าเนิ น งานอ าเภอ (อกส.อ.) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและติ ด ตามการด าเนิ น งานอ าเภอ (อกส.อ.) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในการ
บริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และสามารถกากับ ดูแล ส่งเสริม
สนับสนุนให้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อกส.อ.
จานวน 65 คน เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 68 คน กาหนดดาเนินโครงการในวันที่ 25-26
เมษายน 2562 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบริหารจั ดการ
กลุ่มและพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ ให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ จานวน 75 คน
เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 78 คน กาหนดดาเนินโครงการในวันที่ 29 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการบริหารติดตามหนี้ และให้
ความรู้ด้านการดาเนินคดีตามกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตามหนี้ และการดาเนินคดีตามกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ชัดเจน
สามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จานวน 90 คน
เจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 92 คน กาหนดดาเนินโครงการในวันที่ 30 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
4) การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชู
เกีย รติคนกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี ประจาปี 2562 (เอกสารแนบ 5) ประกอบด้ ว ย กิ จกรรมที่ 1
การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ และกิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งนี้ได้
แจ้งให้อาเภอดาเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการ และแจ้งให้
จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยกาหนดการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น
ระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2562 โดยมีแนวทางการ
คัดเลือกเป็นกลุ่มโซนอาเภอ จานวน ๔ โซนอาเภอ ดังนี้
กลุ่มโซนที่ ๑ ประกอบด้วย อาเภอแก่งคอย อาเภอวังม่วง อาเภอมวกเหล็ก
กลุ่มโซนที่ ๒ ประกอบด้วย อาเภอเสาไห้ อาเภอเมืองสระบุรี อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
/กลุ่ม......

-6กลุ่มโซนที่ ๓ ประกอบด้วย อาเภอวิหารแดง อาเภอหนองแค อาเภอหนองแซง
กลุ่มโซนที่ ๔ ประกอบด้วย อาเภอบ้านหมอ อาเภอพระพุทธบาท อาเภอหนองโดน อาเภอดอนพุด
3.2.4 แผนการจัดประชุม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี
3.4.1 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2562
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
3.4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี
ครั้งที่ 3/2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
3.3 การดาเนินงานโครงการ OTOP นวัตวิถี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
1).การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2) การเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2.1 เอกสารรับการตรวจฯ
2.2 สรุปผลการดาเนินงานฯ
3) การรายงานผลการดาเนินงานทาง Google Sheet (http://plan.cdd.to.th/onw
report)
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดได้มีหนังสือสั่งการให้อาเภอ
ดาเนินการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว โดยมีงบประมาณในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์อาเภอเพื่อประเมินเบื้องต้นและพิจารณาจัดประเภทของชุมชนฯ และสรุปส่งให้จังหวัด
ดาเนินการระดับจังหวัด
การเตรียมความพร้อม สรุปผลการดาเนินงาน
1.ขอให้ดาเนินการสรุปรายละเอียด การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
2.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
3. จัดทาแผนการบารุงรักษา หลังจากดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การดาเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
กาหนดการลงพื้นที่ของคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับ
เขตตรวจราชการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรมฯ รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน, ผู้อานวยการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี, ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน สานักพัฒนาทุนและ
องค์กรการเงินชุมชน และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จากเดิมวันที่
18 มิถุนายน 2562 แก้ไขเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองคู หมู่ที่ 9
ตาบลหนองปลาไหล อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
/4.2.........

-74.2 การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี 2562 (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
สานั กงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้กาหนดพื้นที่การคัดสรรฯ เป็นกลุ่มโซนอาเภอ
จานวน 4 โซนอาเภอ และกาหนดแผนลงพื้นที่คัดเลือกกิจกรรมคัดสรรฯ ดังนี้
วัน เดือน ปี
โซนอาเภอ
เวลา
กิจกรรม/การนาเสนอ
28 พ.ค. 2562 แ ก่ ง ค อ ย วั ง ม่ ว ง 0 9 . 0 0 - หมู่ บ้ า น ศก.พพ./ผู้ น า อช.
มวกเหล็ก
12.00
ชาย/หญิง / ศอช.ต. / กองทุน
แม่ของแผ่นดิน
ลงพื้นที่ หมู่บ้าน ศก.พพ.

สถานที่

13.30 -16.30

29 พ.ค. 2562 เสาไห้ เมืองสระบุรี
เฉลิมพระเกียรติ

0 9 . 0 0 - หมู่ บ้ า น ศก.พพ./ผู้ น า อช.
12.00
ชาย/หญิง / ศอช.ต. / กองทุน
แม่ของแผ่นดิน
ลงพื้นที่ หมู่บ้าน ศก.พพ.
13.30 -16.30

30 พ.ค. 2562 วิ ห ารแดง หนองแค 0 9 . 0 0 - หมู่ บ้ า น ศก.พพ./ผู้ น า อช.
หนองแซง
12.00
ชาย/หญิง / ศอช.ต. / กองทุน
แม่ของแผ่นดิน
ลงพื้นที่ หมู่บ้าน ศก.พพ.
13.30 -16.30

31 พ.ค. 2562

บ้ า นหมอ พระพุ ท ธ 0 9 . 0 0 - หมู่ บ้ า น ศก.พพ./ผู้ น า อช.
บาท
12.00
ชาย/หญิง / ศอช.ต. / กองทุน
หนองโดน ดอนพุด
แม่ของแผ่นดิน
ลงพื้นที่ หมู่บ้าน ศก.พพ.
13.30 -16.30

สาหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รอบที่ 2
โดยคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด กาหนดดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 จะดาเนินการประสานรายละเอียดกับอาเภอเป้าหมายต่อไป
ประเด็นขอความร่วมมืออาเภอ
1. จัดส่งแบบรายงานกิจกรรมที่เข้ารับการคัดสรรฯ ของกลุ่มโซนอาเภอ ทั้ง 4 ประเภทให้
จังหวัดภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
2. ขอให้อาเภอที่ส่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เข้ารับการคัดเลือก เป็นเจ้าภาพเตรียม
ความพร้อมสถานที่ รับการตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ตามกาหนดการ คัดสรรฯ ข้างต้น
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ

/4.3.......

-84.3. การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจาปี 2562
(กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ดก าหนดแนวทางการคัดเลื อกครั วเรื อนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอย่างประจาปี 2562 ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด โดยพิจารณาเอกสารผลงานรูปเล่มของครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชนตัวอย่างจาก 13 อาเภอ 13 ครัวเรือน ให้เหลือ 1 ครัวเรือน เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค และส่งเสริมสนับสนุนการประกอบาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด โดยสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนฯ จานวน 5,000 บาท โดยกาหนด
แผนการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และจะนาครัวเรือน
สัมมาชีพตัวอย่างฯ เข้ารับการคัดเลือกเป็นครัวเรือนฯระดับภาค ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอารมณ์ดี
รีสอร์ท อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ประเด็นขอความร่วมมืออาเภอ
ร่ ว มกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี อ าเภอด าเนิ น การคั ด เลื อ กครัว เรื อ นสั ม มาชีพ ชุ ม ชน
ตัวอย่าง ระดับอาเภอ จานวน 1 ครัวเรือน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด
และจัดส่งเอกสารผลงานรูปเล่ม จานวน 3 เล่ม ให้จังหวัดภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
4.4 การประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ร ะดั บ ภาค (กพสภ.) ครั้ ง ที่ 3/2562
(กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับภาค (กพสภ.) มีกาหนดจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีภาค ครั้งที่ 3/2562 และคัดเลือกครัวเรือนสัม มาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ในระหว่างวันที่
24-25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอารมณ์ดี รีส อร์ท อาเภอพระพุทธบาท และห้องประชุมโรงเรียน
OTOP คอมเพล็กซ์ สระบุรี อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ประเด็นขอความร่วมมือ
ร่วมสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ ในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีภาคตามกาหนดการข้างต้นนี้
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
4.5 โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 (OTOP
Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด (กลุ่มงานส่งเสริมฯ) ซึ่งจะดาเนินการ จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1) กิ จ กรรมการประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด สรรฯ ในวั น ที่ 10
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสระบุรีอินท์ ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย คณะกรรมการการคัดสรรฯ พัฒนาการอาเภอทุกอาเภอหรือนักวิชาการที่รับผิดชอบงาน OTOP
และประธานเครือข่าย OTOP ระดับอาเภอ
2) กิจกรรมการรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ ซึ่งดาเนินการจานวน 5 วัน
ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
/3).........

-93) กิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 ระดับจังหวัด ในวันที่
17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
จังหวัดขอให้ ความร่ว มมืออาเภอทุกอาเภอ เพื่อประชาสั มพันธ์เชิญชวนให้ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนปี 2557 – 2561 ให้ส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(กลุ่ม D) จานวน 45 ผลิตภัณฑ์ (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
จังหวัดได้ดาเนินการประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D) จังหวัดสระบุรี จานวน 45 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ
บริ ษั ท กู๊ ด มี เ ดี ย เทคโนโลยี ซั ค เซส จ ากั ด เป็ น ผู้ ช นะการประกวดราคาฯ โดยจะด าเนิ น การพบปะกั บ
ผู้ประกอบการเพื่อตรวจต้นแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสวนริมเขา
ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
จังหวัดขอให้อาเภอแจ้งกลุ่มเป้าหมายตามบัญชีรายชื่อ (45 ราย/ผลิตภัณฑ์) และนา
ผลิตภัณฑ์ จานวน 1 ชิ้น/ราย ที่ได้แจ้งไว้เข้าร่วมการประชุมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
4.7 โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Star OTOP : PSO) (กลุ่มงาน
ส่งเสริมฯ)
จังหวัดสระบุรี จะดาเนินการมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอด
ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผัดหมี่ไท-ยวน ตราป้าแวม บริษัท วรนิวัฒน์
จากัด ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
2) ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้าเห็ด 3 อย่าง ตรา โซ มัช (SO MUSH)
บริษัท ทีพีทีเอส.ฟู๊ดแอนด์เบเวอร์เรจ จากัด ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
3) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมมูลวัวนม
ภูมิแฮนด์ดิคราฟท์ ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
4) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โคม
ไฟรังไหม กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ ตาบลตลาดน้อย อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจาก
ดอกไม้และสมุนไพรเรือบุญ ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
จั งหวั ดขอให้ อ าเภอแจ้ งกลุ่ มเป้ าหมายเข้ ารั บใบประกาศเกี ยรติบั ตร และจั ดบู ธแสดง
ผลิ ตภั ณฑ์ OTOP ที่ ผ่ านการคั ด สรรสุ ด ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
เด่ น ในวั น ที่ 26 เมษายน 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ชั้น 4 ศูนย์ราชการสระบุรี (การแต่ง กายชุด
สุภาพโทนสีเหลือง)
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
/4.8.......

-104.8 โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
จังหวัดจะดาเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ลดการใช้ถุงพลาสติก และการใช้วัสดุ
บรรจุอาหารที่ผลิตจากโฟม (No Foam) ในพื้นที่ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ของจังหวัดสระบุรี และจะมอบ
ป้ายณรงค์ป ระชาสั มพันธ์ และถุงผ้า ให้กับตลาดที่ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สระบุรี จานวน 34 แห่ง ดังนี้
จานวน
ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

จานวนตลาด

ป้ายประชาสัมพันธ์

ถุงผ้า

(แห่ง)
1

(ป้าย)

(ใบ)

1

70

1

สนง.พช.จว.

2

สพอ.เมืองสระบุรี

1

1

70

3

สพอ.หนองแค

2

2

140

4

สพอ.แก่งคอย

4

4

280

5

สพอ.เสาไห้

4

4

280

6

สพอ.วิหารแดง

4

4

280

7

สพอ.หนองแซง

1

1

70

8

สพอ.บ้านหมอ

1

1

70

9

สพอ.พระพุทธบาท

2

2

140

10

สพอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

6

6

350
มอบให้ตลาดหัวปลีแล้ว

11

สพอ.หนองโดน

2

2

140

12

สพอ.มวกเหล็ก

2

2

140

13

สพอ.วังม่วง

3

3

210

14

สพอ.ดอนพุด

1

1

70

34

34

2,330

รวมทั้งสิ้น

จังหวัดขอความร่วมมือให้อาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์ ลดการใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้วัสดุบรรจุ
อาหารที่ผลิตจากโฟม (No Foam) ในพื้นที่ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ของจังหวัดสระบุรี พร้อมรายงาน
/ภาพถ่าย........

-11ภาพถ่ายการดาเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฯ และรายงานรายได้จากการจาหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐคน
ไทยยิ้มได้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส่งให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 25 ของทุกๆเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
4.9 ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3 (กลุ่มงานส่งเสริมฯ) นาเสนอโดยเอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาปฏิทินงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ไตรมาส ที่ 3 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการปฏิบัติงานของกลุ่ม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.10 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ กชช. 2ค ปี 2562 (กลุ่มงาน
สารสนเทศฯ) นาเสนอเอกสาร
4.10.1 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
จากลิงค์รายงานทาง Online https://goo.gl/gzTOQS

ที่

อาเภอ

ตาบล
(จานวน)
1 เฉลิมพระเกียรติฯ
6
2 พระพุทธบาท
9
3 หนองแค
18
4 มวกเหล็ก
6
5 เมืองสระบุรี
11
6 แก่งคอย
14
7 บ้านหมอ
9
8 วังม่วง
3
9 วิหารแดง
6
10 หนองแซง
9
11 หนองโดน
4
12 เสาไห้
12
13 ดอนพุด
4
รวมทั้งหมด
111

จปฐ.
กชช. 2ค
เป้าหมาย อัปโหลดข้อมูลแล้ว เป้าหมาย อัปโหลดข้อมูลแล้ว
(ครัวเรือน) ครัวเรือน ร้อยละ (หมูบ่ ้าน) ครัวเรือน ร้อยละ
8,178
4,718 57.69
49
10,217
5,930 58.04
68
22,240
12,916 58.08
176
11,986
7,963 66.44
79
19,883
15,050 75.69
76
24,165
18,461 76.40
107
18 16.82
11,570
10,325 89.24
66
10 15.15
4,403
4,153 94.32
30
8,728
8,596 98.49
54
3,890
3,873 99.56
59
3,559
3,560 100.03
33
7,669
7,672 100.04
81
3
3.70
1,694
1,705 100.65
9
138,182 104,922 75.93
887
31
3.49
/4.10.2.......
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4.10.2 จังหวัดสระบุรี สามารถอัปโหลดข้อมูล (จปฐ. และ กชช. 2ค) ได้อีกครั้ง ระหว่าง
วันที่ 25 – 30 เมษายน 2562 และขอความร่วมมือผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอาเภอ ดาเนินการดังนี้
๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
๒) รับรองความถูกต้องของข้อมูล ระดับอาเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

4.11 การดาเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
ตัวชี้วัดมี 3 ตัวชีว้ ัด ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตัวชีว้ ัดงบประมาณ
ตัวชีว้ ัดของพัฒนาการจังหวัด แบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน
ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 มี 11 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดงานทีม ประกอบด้วย 1.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2.ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจางบประมาณ พ.ศ.2562
3.ระดับความสาเร็จของการบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดงานรายบุคคล 8 ตัวชีว้ ัด ประกอบด้วย
1.ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
3.ระดับความสาเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด
4.ร้อยละที่คงเหลือของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
5.รายได้จากกาจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
6.ระดับความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
8.ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้สามารถ
ลดหนี้/ปลดหนี้ได้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
สุรัตดา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสุรัตดา ตาเสือ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปริชาต
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางปริชาต พลอยงาม)

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

