รายงานการประชุม
พัฒนาการอาเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2562
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชมชนจังหวัดสระบุรี
…………………………………………………
ผู้มาประชุม
1.นางสาวนันทนา
หวังธงชัยเจริญ
2.นางปริชาต
พลอยงาม
3.นายเชาวลิต
คร้ามผิว
4.นางคุณัญภา
ทวีกุล
5.นางสาวทับทิม
วัดสง่า
6.นางสาววิลาวัลย์
คาระวะ
7.นายบันเทิง
ขวัญเมือง
8.นางสกาวรัตน์
กลีบโกมุท
9.นางศุภิสรา
แสงบุตร
10.นางฐิตารีย์
สรวงศิริธนกล
11.ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชนีวรรณ ขวัญเมือง
12.นางสาวริตยา
รอดนิ่ม
13.นางลัดดา
สุมาวงศ์
14.นางวงษ์เดือน
กิจปลื้ม
15.นางสุคนธ์
ชูทิพย์
16.นางสาวธนพร
วิบูลย์อรรถ
17.นางสาวบุญเทียม ขุนทอง
18.นางธิชา
บุตรสิน
19.นางนาราวดี
ศรีคงแก้ว
20.นางงามตา
สิงห์สูง
21.นางสาวจันจิรา
นาคภูมิ

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี
ประธาน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอเมืองสระบุรี
รกท.พัฒนาการอาเภอหนองแค
พัฒนาการอาเภอเสาไห้
พัฒนาการอาเภอแก่งคอย
พัฒนาการอาเภอมวกเหล็ก
พัฒนาการอาเภอวังม่วง
พัฒนาการอาเภอวิหารแดง
พัฒนาการอาเภอดอนพุด
พัฒนาการอาเภอหนองโดน
พัฒนาการอาเภอหนองแซง
พัฒนาการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
พัฒนาการอาเภอบ้านหมอ
พัฒนาการอาเภอพระพุทธบาท
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

1.นางจิรพรรณ
2.นายคาพอง
3.นางสาวพัทธนันท์
4.นางสาววิไลรัตน์
5.นายเศรษฐวิชญ์
6.นางสาวหงษา

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
ลาพักผ่อน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ
ติดราชการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ติดราชการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ติดราชการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ติดราชการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ติดราชการ

ผู้ไม่มาประชุม
สุขชาญไชย
วรรรณวัติ
นิมิตร์รุ่งเรือง
กรอบเพ็ชร์
พิสิฐพุฒินันท์
ศรีวิลาศ

/ผู้เข้าร่วม........
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1.นายบุญจันทร์
2.นายภานุวัฒน์
3.นางรวีวรรณ
4.นายณัฐวุฒิ
5.นายสุภกิจน์

ราวีศรี
ยางงาม
คัมภิรานนท์
โล่ห์เงิน
หมุนขา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องสาคัญจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือน
เมษายน 2562
1) พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดสระบุรี วันจันทร์ที่ 29 เมษายน
2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
2) การจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของจังหวัดสระบุรี
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ตาบลตะกุด อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ตาบลตะกุด อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (เครื่องแบบเต็มยศ)
3) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม
2562 เวลา 09.30 น. ณ แม่น้าป่าสัก บริเวณท่าน้าวัดไผ่ล้อม อาเภอเสาไห้ และวันพุธที่ 22 พฤษภาคม
2562 เวลา 09.30 น. ณ แม่น้าป่าสัก บริเวณวัดท่าวัว อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
4) โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 กาหนดออกให้บริการในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.
ณ บริเวณวัดศรัทธาประชากร (เขารวก) หมู่ 4 ตาบลหน้าพระลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
5) การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2562 ประจาเดือนพฤษภาคม
2562 กาหนดประชุมในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
6) การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 5/2562 ประจาปี 2562 โรงไฟฟ้า
ในเครือ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (GULF) เป็นเจ้าภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น.
ณ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จากัด (โรงไฟฟ้าหนองแซง) อาเภอหนองแซง
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบ........
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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 4/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์
ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี http://saraburi.cdd.go.th
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ 2562 (ฝ่ายอานวยการ)
(1) งบกรมการพัฒนาชุมชน
(2) งบยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เบิกจ่ายได้ 75.31%
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดาเนินงานโครงการ OTOP นวัตวิถี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีเอกสารไม่ครบถ้วน ขอให้อาเภอเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการตรวจของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ ดังนี้
1.สาเนาสัญญาและรายละเอียดประกอบสัญญา (TOR) ของทั้ง 5 กระบวนงาน และ
ทุกกิจกรรมย่อยที่ดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
2.รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณแยกรายจังหวัด อาเภอ และหมู่บ้านในอาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การดาเนินงานหมู่บ้าน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดดาเนินโครงการฯ จานวน 878 อาเภอ อาเภอ
ละ 1 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 76 จังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสืบสาน รักษา และต่อยอด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยื่นยืน ดาเนินการ
ในเดือนพฤษภาคม –กรกฎาคม 2562 และ Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดสระบุรี กาหนดเป็น
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ

/4.2.........

44.2 การดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด (ฝ่ายอานวยการ)
กรมการพัฒนาชุมชน ให้ทุกจังหวัดดาเนินโครงการสระบุรีใสสะอาด และจังหวัดได้
จัดทาโครงการ สระบุรี CHANGE เป็นโครงการนวัตกรรมตามแนวทาง มิติที่ 1 ที่กรมฯ กาหนด โดยจะต้อง
ดาเนินการใน 5 มิติ ดังนี้
มิตทิ ี่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้าง
ความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทางาน
ขอให้ทุกอาเภอดาเนินการตามแนวทางของกรมฯ โดยจังหวัดจะแจ้งให้ทุกอาเภอจัดกิจกรรม 5 ส พร้อมกัน
ในเดือนพฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ
4.3 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ กชช. 2ค ปี 2562 (กลุ่มงาน

สารสนเทศฯ)
4.3.1 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา
19.00 น. จากลิงค์รายงานทาง Online https://goo.gl/gzTOQS

ที่

อาเภอ

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

จปฐ.
กชช. 2ค
เป้าหมาย อัปโหลดข้อมูลแล้ว เป้าหมาย อัปโหลดข้อมูลแล้ว
(ครัวเรือน) ครัวเรือน ร้อยละ (หมูบ่ ้าน) ครัวเรือน ร้อยละ
8,178
6,336 77.48
49
22,240
17,614 79.20
176
10,217
8,924 87.34
68
19,883
17,462 87.82
76
24,165
21,262 87.99
107
64 62.62
11,986
10,777 89.91
79
11,570
10,579 91.43
66
41 62.12
4,403
4,404 100.02
30
5 16.67
3,559
3,560 100.03
33
7,669
7,672 100.04
81
7
8.64
8,728
8,733 100.06
54
1,694
1,705 100.65
9
3,890
3,928 100.98
59
138,182 122,956 88.98
887
120 13.53
/4.3.2.........

-54.3.2 จังหวัดสระบุรี สามารถอัปโหลดข้อมูล (จปฐ. และ กชช. 2ค) ได้อีกครั้ง ระหว่าง
วันที่ 25 – 30 เมษายน 2562 และขอความร่วมมือผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอาเภอ ดาเนินการดังนี้
๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
๒) รับรองความถูกต้องของข้อมูล ระดับอาเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

4.4 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้ บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จากัด ซึ่งเป็นผู้
รับจ้างให้ดาเนินกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเส้นทางรอบๆ
แอ่งท่องเที่ยวนอกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป้าหมายของจังหวัดสระบุรี จานวน 252 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1.ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 203 ผลิตภัณฑ์ (ได้รับมอบใบรับรองผล
LAB) ให้กับอาเภอเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว)
2.ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย และของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ซึ่งบริษัท
มีเดีย พอยท์ กรุ้ป จากัด ได้ดาเนินการจัดเก็บผลิตภัณฑ์เข้าห้อง LAB จานวน 49 ผลิตภัณฑ์ และบริษัทได้
ส่งผล LAB ให้กับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อดาเนินการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) นั้น
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้ตรวจสอบเอกสารตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเอกสารของผู้ยื่นขอยังไม่ครบถ้วน (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ)
ประเด็นขอความร่วมมือ จังหวัดขอความร่วมมืออาเภอทุกอาเภอที่มีรายชื่อแนบดังกล่าว
ดาเนินการจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วนและนาส่งให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (โดยมอบหมายให้
นางสาวเสาวนีย์ แก้ววัง เป็นผู้ประสานงาน) ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อที่จังหวัดจะได้ดาเนินการ
ส่งเอกสารให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

4.5 โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 (OTOP
Product Champion : OPC ระดับจังหวัด ซึ่งจะดาเนินการจานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม
2562 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการคัดสรรฯ พัฒนาการอาเภอทุกอาเภอ
หรือนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน OTOP และประธานเครือข่าย OTOP ระดับอาเภอ
2.กิจกรรมการรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ ซึ่งดาเนินการจานวน 5 วัน
ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสวนริมเขา
3.กิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 ระดับจังหวัด
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสวนริมเขา

/ประเด็น......

-6ประเด็นขอความร่วมมือ จังหวัดขอความร่วมมือจากอาเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนปี 2557-2561 ให้ส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยจังหวัดได้กาหนดเป้าหมายของแต่
ละอาเภอที่จะต้องส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
การรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ ดาเนินการ 5 วัน ระหว่างวันที่ 11-15
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสวนริมเขา แบ่งเป็นกลุ่มโซนอาเภอ 4 โซนอาเภอ ดังนี้
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 อาเภอแก่งคอย อาเภอวังม่วง อาเภอมวกเหล็ก
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 อาเภอเสาไห้ อาเภอเมืองสระบุรี อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อาเภอวิหารแดง อาเภอหนองแค อาเภอหนองแซง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 อาเภอบ้านหมอ อาเภอพระพุทธบาท อาเภอหนองโดน อาเภอดอนพุด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รวบรวมเอกสารทุกผลิตภัณฑ์
มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
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