๑
รายงานการประชุม
ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2563
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
-----------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายวรงค์
2. นางจิรพรรณ
3. นางศุภิสรา
4. นางสาวจารุวรรณ
5. นางปทิตตา

แสงเมือง
สุขชาญไชย
แสงบุตร
คล่องตา
มีชิตสม

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี
ประธาน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
6. นางสาวรุ่งทิวา
ทิวาวงษ์
พัฒนาการอาเภอเมืองสระบุรี
7. นางสาววิลาวัลย์
คารวะ
พัฒนาการอาเภอแก่งคอย
8. นางสาวจันจิรา
นาคภูมิ
พัฒนาการอาเภอหนองแค
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีวรรณ ขวัญเมือง พัฒนาการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
10.นางสุคนธ์
ชูทิพย์
พัฒนาการอาเภอพระพุทธบาท
๑1.นางสาวริตยา
รอดนิ่ม
พัฒนาการอาเภอหนองแซง
๑2.นางณภาศรี
ปิยะกิจ
พัฒนาการอาเภอวิหารแดง
๑3.นางวงษ์เดือน
กิจปลื้ม
พัฒนาการอาเภอบ้านหมอ
๑4.นางสาวทับทิม
วัดสง่า
พัฒนาการอาเภอเสาไห้
15. นายบันเทิง
ขวัญเมือง
พัฒนาการอาเภอมวกเหล็ก
16. นางขวัญเมือง
พงษ์นุช
พัฒนาการอาเภอดอนพุด
17. นางสาวบุญเทียม ขุนทอง
พัฒนาการอาเภอหนองโดน
18. นางงามตา
สิงห์สูง
พัฒนาการอาเภอวังม่วง
1. นายสุภกิจน์
2. นายสัญญา
3. นางสาวสิริกร
4. นางนาราวดี
5. นางสาวกรรณิการ์
6. นางสาวสุพัตรา
7. นายบุญจันทร์
8. นางสาวเสาวนีย์
9. นาวสาวเกษศิรินทร์
10. นางสาวสุกัญญา
11. นางสาวนิภาพร

หมุนขา
ศรีวิลัย
ฝ่ายจารี
ศรีคงแก้ว
แก้วตาล
ดอกบัว
ราวีศรี
แก้ววัง
โพธิ์สุวรรณ
พลเสนา
โสมา

ผู้เข้าร่วมประชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒
12. นาวสาวศิตาภรณ์
13. นางปสุตา
14. นางสาวสารินันท์
15. นางกรวรรณ
16. นางสาวอรทัย
17. นางสาวหทัยพร

โสวัตร์
ศรีวงษา
ชูตินันท์
พันสอาด
เดชยศดี
ประพริก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 มอบนโยบายจากการประชุม เงินกู้การกระตุ้นเศรษฐกิจภาค 4 แสนล้าน ใช้ไป 90,000 ล้าน
เป็นโครงการใหญ่ ๆ ระดับหน่วยงาน ระดับกรม ในระดับพื้นที่ยังไม่ค่อยเยอะ ในส่วนตรงนี้ทางรัฐบาลจะไม่รีบปล่อยเพราะ
เป็นเงินกู้ ถ้ารีบปล่อยไม่ดูความคุ้มค่า ไม่ดูประโยชน์ ไม่ดูเรื่องแผนการใช้เงิน จะทาให้ประเทศเกิดความเสียหายในเรื่อง
ต้องใช้ดอกเบี้ย ในภาพรวมกู้ มา 1 ล้านล้าน จะเกิดดอกเกิดผลก็ต่อเมื่อนาเงินออกมา ถ้ายังไม่น าเงินออกมา ดอกผลก็ยังไม่เกิ ด
ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว เรื่องโรงแรม ถ้าไปเที่ยวรัฐบาลออกให้ครึ่ง
1.2 วัสดุ ซื้อวัสดุให้ครัวเรือนต้นแบบ จังหวัดแยกเป็นวัสดุการเกษตร วัสดุก่อสร้าง วัสดุอื่นๆ
งบประมาณทั้งหมด 8 แสนกว่า ถ้าประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วย e-bidding ทั้งหมด จะได้ราคาไม่ตรงกับวัสดุประเภทนั้น ๆ
หลักก็คือ เกษตรก็ต้องซื้อวัสดุที่ขายในร้านเกษตรโดยตรง หลักแต่ละร้านค้า เวลาจดทะเบียนพาณิชย์ จดครอบคลุมหมด
แต่ไม่ใช่เอเย่นโดยตรงราคาก็อีกราคาหนึ่ง หลักเวลา สตง.ถาม ถ้าถามว่าทาไมแยก หลักก็คือใน พรบ.วัสดุ ให้ซื้อ
จัดหาจากผู้มีอาชีพนั้น ๆ นี่คือหัวใจ หาราคากลาง ต้องสืบหาจากผู้มีอาชีพนั้น ๆ อีกหลักจัดหาตามความต้องการ
ของกลุ่ มเป้าหมาย ไม่ใช่ตามความต้องการของสานั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด ให้อ าเภอไปสารวจ ว่าครัวเรือ น
ต้องการอะไร มีปัญหา วัสดุอันเดียวกัน ความอยากได้ไม่เหมือนกัน เขียนกลาง ๆ เพราะราคาไม่ เท่ากัน กรรมการ
ตรวจรับ ซื้อตามความต้องการของชาวบ้าน ปัญ หาจะไม่เกิด ฝากพัฒนาการอาเภอซื้อในภาพรวม จัง หวัดทาให้
เป็นไปตามระเบียบ ทั้งแบบถูกต้องและถูกใจ
1.3 บุคลากร อัตราพัฒนากรเต็มตามจอ ขาดพัฒนาการอาเภอ การเงิน และธุรการ
1.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ ท่านรองวิไลวรรณกาชับว่าสิ้นปีงบประมาณ เบิกจ่ายได้ 100%
อะไรที่ใช้เสร็จแล้ว ทาเสร็จแล้ว ไม่จาเป็นต้องใช้ก็คืนกรมฯ ถ้าตรวจสอบดูมีหลายโครงการ สัมมาชีพที่ยังทาไม่หมด
ยังเหลือเป็นบางอาเภอ BPM กับ GF จะไม่เหมือนกัน BPM ใช้ผลเบิกจริง แต่ GF ถ้าทา PO ใบสั่งซื้อสั่ง จ้างแล้ว
จะถือว่าเบิกแล้ว กองคลังใช้ระบบ GF การวัดประสิทธิภาพอาเภอจากระบบ GF เพราะกองคลังเป็นผู้กากับตัวชี้วัด
กองแผนกากับการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการ การเบิกจ่ายใช้ GF แผนการปฏิบัติราชการใช้ BPM อาเภอที่
ทาแล้ว อบรมแล้ว มีเงินเหลือก็รีบคืน โครงการใหญ่ โครงการที่ได้มาใหม่ พัฒนาพื้นที่ พัฒนาศูนย์ชาผักแพว 3 แสน
ถ้าทา PO ยังไม่ลงในระบบ ผลการเบิกจ่ายก็ยังไม่ออก ที่ออกแบบกับที่ทาไม่ได้ จะต้องไปเปลี่ยนแบบ หรือขยาย
ออกไปข้าง ๆ หรือต้องแก้ไขสัญญา เรื่องเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ถ้าเป็นโครงการไม่ได้บังคับด้วย
เงื่ อนเวลา ถ้ าไม่ สามารถเบิ กจ่ ายได้ ขอให้ เสร็ จก่ อนวั นที่ 10 กั นยายน ก าชั บ 2 เรื่ อง 1. เรื่ องความโปร่ งใส
2. เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานแจ้ ง ว่ า จากการประชุ ม ผู้ อานวยการกลุ่ ม งาน พั ฒ นาการอาเภอ และนั ก วิ ช าการ
พั ฒ นาชุมชน สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ขอให้ท่านตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขเพิ่ มเติม ขอให้แจ้งที่
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง
๓.๑ สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน)
๓.2 ทะเบี ย นคุ ม ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ราชการ (กลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น การบริ ห ารงาน
พั ฒ นาชุ ม ชน)

ที่

๓.3 สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตัวชี้วัดการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2563
เกณฑ์การดาเนินงาน
เป้าหมายปี 2563
ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
(1.1) ประเภทบุคคลธรรมดา

1

(1.2) ประเภทองค์กร (องค์กรอื่นๆ)
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
ดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณฯ
(2.1) งบบริหาร

2

(2.2) เงินทุนหมุนเวียน

5
6

(2,826,770.- บาท)

จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีอนุมัติ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ (คก.)
จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา
(กลุ่มใหม่ทุกปี) (กลุ่ม)
จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการ
พัฒนาเป็น OTOP (ผลิตภัณฑ์)
จานวนผู้นาสตรี องค์กรสตรี ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและ

100%
(26 กลุ่ม)
100%
(5 โครงการ)
100%
(1,066 คน)

สรุปผลการเบิกจ่าย

4

98.62 %
(8,964 คน)
178.85 %
(93 องค์กร)
(ส่งคืนเงินจานวน 105,840
บาท)
100%
75.54 %

100%
(20,000,000.- บาท)
100%
(4,000,000.- บาท)
100%
( 26,826,770.- บาท)
100%
(65 โครงการ)

(2.3) เงินอุดหนุน

3

100 %
(9,089 คน)
100 %
(52 องค์กร)

(2,083,465.00 บาท)

เงินทุนหมุนเวียน
99.24 % ขอรับการ
(19,847,896.- บาท) สนับสนุนเพิ่ม
100.00 %
(4,000,000.- บาท) จานวน
96.86 % 5,627,811
(26,826,770 บาท) บาท
127.69 %
(83 โครงการ)
188.46 %
(49 โครงการ)
100 %
(5 โครงการ)
369.98 %
(3,944 คน)

๔
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (คน)
จานวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุน
7
พัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง (กลุ่ม)
ร้อยละของการชาระคืนเงินกู้ยืม หนี้ครบ
8
กาหนดชาระในปีบัญชี 2563
อัตราการลดลงของหนี้ค้างชาระกองทุน
9
เก่า (2556 – 2559 )
อัตราการลดลงของหนี้ค้างชาระกองทุน
10
ใหม่ (2560 – 2562 )

100%
(3 กลุ่ม)
69.62%
11,319,924.20
70%
23,856,664.10
8%
13,074,016.49

100 %
(3 กลุ่ม)
88%
9,961,604.34
88.76%
21,175,688.12
100%
13,074,016.49

(ลาดับที่ 37)
(ลาดับที่ 22)
(ลาดับที่ 32)

๓.4 การบริหารจัดการหนี้ค้างชาระของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี
3.4.1 จากการรายงานผลการบริ ห ารจั ด การหนี้ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พลัง สตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐาน ราก เมื่อวัน ที่
10 – 11 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสิค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ลาดับ จังหวัด เงิ น ที่ อ นุ มั ติ ลู ก ห นี้ ค ง เห ลื อ ห นี้ เกิ น ก า ห น ด ร้อยละของ เปรียบเทียบ 62-63
2556 - 2563 ทั้งหมด
ชาระทั้งหมด
ห นี้ เ กิ น ร้ อ ยละหนี้ เพิ่ม ขึ้น /
ก า ห น ด เกินกาหนด ลดลง
ชาระ 63 ชาระ 62
36 สระบุรี 161,821,132 67,427,817.04 12,939,652.10 8.00
24.63 -16.63
3.4.2 การบริ ห ารจั ด การหนี้ ค้ า งชาระของสมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
จั ง หวั ด สระบุรี
๓.5 โครงการเงินทุนหมุนเวียนที่ถึงกาหนดชาระในเดือน กันยายน 2563
โครงการเงินทุนหมุนเวียนที่ขอรับการสนับสนุนในปี 2560 – 2563 ที่ถึงกาหนดชาระ
ในเดือนกันยายน 2563 จานวน 27 โครงการ ดังนี้
- อาเภอเมืองสระบุรี
จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 12,600.00 บาท
- อาเภอแก่งคอย
จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 92,807.00 บาท
- อาเภอหนองแค
จานวน 11 โครงการ เป็นเงิน 503,516.00 บาท
- อาเภอวิหารแดง
จานวน 8 โครงการ เป็นเงิน 51,140.00 บาท
- อาเภอหนองแซง
จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 31,846.00 บาท
- อาเภอดอนพุด
จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 50,741.00 บาท
- อาเภอเสาไห้
จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 31,578.00 บาท
- อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 91,100.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ เป็นเงิน 865,328.00 บาท
(แปดแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยยีส่ ิบแปดบาทถ้วน)
๓.6 โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย กิจกรรมที่จะดาเนินการในเดือนสิงหาคม
– กันยายน 2563
3.6.1 การจัด ตั้ ง “กองทุ น สตรี กองทุ น เมล็ ดพั น ธุ์ ” (กองทุ น เมล็ ด /กิ่ง /พั น ธุ์ พื ช ผั ก
ประจาหมู่บ้าน/ตาบล)
3.6.2 จัดตลาดสตรีแบ่งปันรัก พืชผักปลอดภัย
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3.6.3 การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ
(1) คัดเลือกสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว
(2) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล ต้นแบบ
(3) คลิปวีดีโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบ
๓.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ
โครงการพัฒ นาระบบการบริหารจัดการกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี ดาเนิ นการระหว่างวัน ที่
10-11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม สวนริมเขา ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี กลุ่มเป้าหมาย จานวน
52 ท่าน ประกอบด้วย
1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อาเภอ จานวน 13 ท่าน
2) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จานวน 11 ท่าน
3) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล จานวน 13 ท่าน
4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ จานวน 13 ท่าน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การเชื่อมโยงคู่มือสาหรับประชาชนไปยังหน่วยงานปฏิบัติผ่านระบบ CITZENinfo
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
ตามที่ สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งให้ก รมการพัฒ นาชุมชนดาเนิ นการเชื่อ มโยงคู่ มือสาหรับ
ประชาชน จานวน 3 ฉบับ ได้แก่ การลงทะเบี ยนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่ง ตาบล หนึ่ง ผลิตภั ณ ฑ์ (OTOP) /
กระบวนการคั ด สรรสุ ดยอดหนึ่ งต าบล หนึ่ ง ผลิ ตภั ณ ฑ์ ไทย / การขอความเห็ น ชอบโครงการและ เงิน ยืม ของ
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ไปยังหน่วยงานปฏิบัติในส่วนภูมิภาคผ่านระบบ CITIZENinfo
ขอให้ อ าเภอมอบหมายส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอแจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ดชอบงาน
สารสนเทศอาเภอ ดาเนินการเข้าระบบ CITIZENinfo จาก http://citizen.info.go.th โดยสมัครเข้าสู่ระบบผ่าน
Open ID ตาม Authorize Code เพื่อดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบ/เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล “จุดบริการหน่วยงานและโครงสร้าง” ได้แก่ จุดบริการ, ข้อมูลทั่วไป
(ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, วัน - เวลาทาการ, ฯลฯ)
2. ตรวจสอบการเชื่อมโยงคู่มือ (ปักหมุดคู่มือ) ในระบบทั้ง 3 ฉบับให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ดาวน์ โหลดและพิ ม พ์ โปสเตอร์ QR Code จากระบบ CITIZENinfo ไปติ ด ตั้ ง ณ จุ ด บริ ก าร
หรือจุดประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับการแสดงความพึงพอใจของประชาชนจากระบบ และติดตามผลการดาเนินงาน
จากรายงานสรุปความพึงพอใจ
เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งไฟล์โปสเตอร์ QR Code จากระบบ CITIZENinfo
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ภายในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ทางระบบ OA หรือ Line
นางสาวศิตาภรณ์ โสวัตร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.2 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผา้ ไทย
ตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มิถุ นายน 2563 กระทรวงมหาดไทย (กรมการพั ฒนาชุม ชน)
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ดาเนินการตามมาตรการ ดังนี้
1. ให้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
2. จัดทามาตรการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ผ่านกิจกรรมต่างๆ
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3. จัดทาแผนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
4. สร้างความร่วมมือ กาหนดบทบาทหน้าที่และดาเนินงานตามแผนเพื่อให้การสนับสนุนการนาไป
รณรงค์ในหน่วยงานของตน
5. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในจังหวัดตามห้วงระยะเวลาที่
เหมาะสม
6. ให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยเป็นสินค้าต่างๆ
7. ประกาศยกย่องหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้นแบบของจังหวัดที่
รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองที่เกิดผลเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นการรวบรวมมาตรการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงการจัดทาแผนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในส่วนของสานักงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด สระบุ รี จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ส านั ก งานพั ฒ น าชุ ม ชนอ าเภอ จั ด ท าแผนงาน/โครงการ
ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดารงไว้ใน
แผ่นดินของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ตามแบบรายงาน (เอกสารแนบ) ส่งให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนา
ชุมชน ช่องทางไลน์ สพจ.สระบุรี ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เพื่อจักได้รวบรวมเป็นแผนงาน/โครงการระดับ
จังหวัด รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบต่อไป
4.3 โครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผา้ ถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี
( กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระราชินูปถัมภ์ ได้จัดทา
บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน ร่วมกับจังหวัดทุกจังหวัด
การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค การประปาส่ วนภู มิ ภาค สมาคมองค์ กรสมาชิ กและภาคี เครือข่ ายสภาสมาคมสตรีแห่ งชาติ ฯ
ทั่วประเทศ ซึ่ งเป็น การกระตุ้ นให้ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสัง คม และ ประชาชนทั่ วไป ได้ เกิดความ
ตระหนักรับรู้ มีการ จัดนิทรรศการที่แสดงถึงรากเหง้าของชนเผ่าชาติพันธุ์เจ้าของลายผ้า จัดแสดงแฟชั่น สวมใส่ผ้าทอ
พื้นเมืองทุ กวัน มีการรื้อฟื้นลายผ้าที่อาจสูญหายตามกาลเวลาทาให้ เกิดลายผ้าประจาจังหวัด เกิดกระแสนิยมไทย
ใช้ของไทย กินของไทย และเที่ยวไทยตามมา ทาให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน ชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัด
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ โดยให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก จัดทามาตรการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้แ ละสวมใส่ ผ้าไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบต่อ ไป จัง หวัดสระบุ รี ได้ ดาเนิ นการจั ด
ประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ ในแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ณ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีรายนามผู้ที่ได้รับรางวัล 3 อันดับ ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ผ้าซิ่นเก็บจกลายก้ามปู อาเภอเสาไห้ คุณสุพัตรา ชูชม
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผ้าทอลายลูกแก้ว 3 ตะกอ อาเภอเสาไห้ คุณยุพิน สกุลไทย
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผ้าทอมัดหมี่ลายนาคสน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ คุณจิตรลดา
เพชรศิลป์
4.4 โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
ตามที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ จั ด ท าโครงการนั ก การตลาดรุ่ น ใหม่ (OTOP) โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP และชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว มี ช่ อ งทางการตลาดเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะ
การตลาดออนไลน์ที่ ตอบโจทย์ข องผู้ บริโภคในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) และเกิดการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) โดยกาหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2563 ซึ่งจังหวัดสระบุรี ได้รับ
การจัดสรรอัตราจ้างจานวน 3 คน
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ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ : อาเภอใดที่มีความประสงค์ให้นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ดาเนินการ
Live สด เพื่อประชาสัมพันธ์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และชุมชนท่องเที่ยว สามารถแจ้ง
ความประสงค์ได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
4.5 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
กิจกรรมการจาหน่ายสินค้า OTOP จานวน 25 กลุ่ม เพื่อทดสอบตลาดหลังจากได้รับบรรจุ
ภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2563 ถ้าไม่ใช่หน้าที่ว่าการอาเภอเมืองสระบุรี ก็จะเป็น
หน้าโลตัสสระบุรี
4.6 โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
4.6.1 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”
ของบประมาณ ปี 2564 จานวน 178 ราย
4.6.2 รายชื่อครัวเรือนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของบประมาณเงินกู้ ระยะ 1 เป้าหมาย ๓,246 ตาบล จังหวัดสระบุรี
เป้าหมาย 3 อาเภอ 11 ตาบล
4.6.3 รายชื่อครัวเรือนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของบประมาณเงินกู้ ระยะ ๒ อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ๘ ราย
นอกพื้นที่ตาบลเป้าหมาย ๖๐ ราย
4.6.4 เตรียมความพร้อม ดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เงินกู้ ระยะ 1 มีกระบวนการ ๗ ขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในด้านการพัฒนากสิกร
รมสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รู ป แบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ แ ก่ ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการ และเจ้ า หน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 5 วัน ในหลักสูตรที่มีการบูรณาการเนื้อหาความเข้าใจพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมกับ
สภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ดาเนินงานโครงการ เช่น 1) หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
หรือ 2) หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน หรือ 3) หลักสูตรการออกแบบพื้นที่และ การจัดการพื้นที่
ตามภูมิสังคม หรือหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ความเข้าใจ ในการนาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทากิน
ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สามารถออกแบบและพัฒนาพื้นที่เชิ งภูมิสังคม ตามหลักการพัฒนาภูมิสังคม
อย่างยั่งยืน และเกิดเครือข่ายการขับเคลื่อนในรูปแบบจิตอาสาพัฒนา ในทุกพื้นที่ดาเนินงานโครงการ
2. สร้างพื้ นที่เรียนรู้ชุมชนต้ นแบบการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of
life : CLM) ระดั บต าบล ๔ ตาบล และพั ฒ นาพื้ น ที่ ครั วเรือ นต้ น แบบการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต (Household Lab
Model for quality of life : HLM) ระดั บครัว เรือ น ๒๓ ครัวเรื อน เพิ่ ม พื้ น ที่ กั กเก็บ น้ า สร้างความมั่ น คงทาง
อาหารให้กับชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่า และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ลดการ ชะล้างหน้าดินที่ก่อให้เกิดตะกอนดิน
3. สร้างงานสร้างรายได้ รายเดือน ให้แ ก่ เกษตรกร บั ณ ฑิ ตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่ อพยพกลั บ
ท้องถิ่นและชุมชน จานวน ๘๖ คน เพื่อปฏิบัติงานในพื้น ที่เป้าหมาย ๑๑ ตาบล ระยะเวลา 12 เดือน เดือนละ
9,000 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการพัฒนาเป็นแกนนา (ครูพาทา ครูกระบวนการ ครูฐานเรียนรู้พึ่งตน) และ
เป็ น ผู้ น าเข้ า ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ สู่ รูป แบบ
“โคก หนอง นา โมเดล”
4. กระตุ้ น การบริ โภคภาคครั วเรื อ นและเอกชน ผ่ านกิ จกรรมการพั ฒ นาและสนั บ สนุ น พื้ น ที่
ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิ ต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

๘
ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี ของครัวเรือนเป้าหมาย ๒๓ พื้นที่ พื้นที่ละ
3 ครั้ง ๆ ละ 20 คน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการฝึกปฏิบัติงาน เกิดความสามัคคี และเกิดเครือข่ายในการทางาน
5. บูรณาการร่ว มพั ฒ นาพื้ น ที่ระดับ ตาบล ๑๑ ตาบล บู รณาการร่วมพั ฒ นาพื้ นที่ ระดั บต าบล
สร้างฐานการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง เชื่อมโยงกับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab
Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนที่อ ยู่โดยรอบ เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาพื้น ฐานด้านการจัด การที่ดิ น
และน้า สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
6. พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยโดยจัดอบรม
ร่วมกับภาคเอกชน ในการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ให้แก่ประชาชนพื้นที่
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
7. พั ฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมู ล
เพื่อการลงทะเบียน สารวจ ติดตาม และประเมินผล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั ง
GISTDA และภาคีเครือข่ายภาควิชาการในพื้นที่ เพื่ อให้ได้ข้อมูลสถิติทั้งเชิง ปริมาณและเชิงคุณ ภาพ ต่อเนื่องถึง
การเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถนาไปใช้ต่อยอดในประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้ในอนาคต
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. เกิดแกนนาการพัฒนา เป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจาฐานเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง
และครูพาทา
2. เกิ ดพื้ นที่ เรี ยนรู้ ชุ มชนต้ นแบบ ระดั บต าบล จ านวน ๑๑ ต าบล และระดั บครั วเรื อน จ านวน
๒๗ ครัวเรือน
3. เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จานวน ๘๖ คน
4. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 2 ปี
5. พื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จะลดปัญหาจากภัยแล้งได้ 50% ของพื้นที่ดาเนินการภายใน 3 ปี
6. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๗ ครัวเรือน สามารถพึ่งตนเอง และได้แนวทางในการ
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้แบบพอเพียง อันเป็นหนทางหลุดพ้นจากความยาก
4.7 ค าสั่ ง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ที่ 1002/2563 ลงวั น ที่ 10 สิ งหาคม 2563 เรื่อ ง
ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน)
กรมที่ดิน ได้รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒ นาชุมชน ไปรับราชการ
สังกัดกรมที่ดิน ราย นางสาวอภิญญา เปรมปรี ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563
4.8 กรมการพัฒนาชุมชน ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อแสดงว่า นางเกษศิรินทร์ โพธิ์สุวรรณ เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
ติดต่อกันมาเป็นเวลา 25 ปี ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ขอจงรักษาความดีนี่ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติ แก่ตนเองและตระกูล
สืบไป ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
4.9 กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งคาสั่ง ที่ 926 – 931/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การจัดโครงสร้าง การแบ่งงานภายในส่วนราชการของกรมการพัฒนาชุมชนใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน
ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุม ชนจัง หวั ด ดาเนิ น การปรั บ เปลี่ ยนชื่ อ กลุ่ม งานและชื่ อ ต าแหน่ ง
ในการบริหาร ให้สอดคล้องกับคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันพุธที่ 29 กรกฎาคม
2563 เป็นต้นไป ดังนี้

๙
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ชื่อตาแหน่งในการบริหาร
จังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่าย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงาน

ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดใหม่
ชื่อตาแหน่งในการบริหาร
จังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงาน

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการกองทุนเกื้อหนุนความสาเร็จ (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทาโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเกษตรกร
และแหล่ง สินเชื่อภาครัฐเพื่อกาเข้าถึงแหล่งทุน(การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน) กิจกรรมที่ 2.4
กองทุนเกื้อหนุนความสาเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กาลัง ใจแก่กองทุนชุมชนเป้าหมายที่มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น และสามารถสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งทุน
เงื่อนไขของกิจกรรม
1) จังหวัดจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นจากกองทุนชุมชนเป้าหมาย
2) จังหวัดดาเนินการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ตามเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็ น กองทุ น ชุ ม ชนที่ พั ฒ นาศั ก ยภาพจากระดั บ 1 ไประดั บ 3 หากไม่ มี ให้ เลื อ กจากระดั บ 1
ไประดับ 2 หรือจากระดับ 2 ไประดับ 3 (ที่คะแนนสูงสุด)
2. เป็นกองทุนที่ส่งเสริมประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และตามเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกกองทุนเกื้อหนุนความสาเร็จที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
3. จังหวัดจะประกาศผลการคัดเลือกกองทุนชุมชน จานวน 3 กองทุน โดยแบ่งเป็น
ระดับดีเด่น
จานวน 1 กองทุน เงินสนับสนุนการดาเนินงาน จานวน 20,000 บาท
ระดับดี
จานวน 1 กองทุน เงินสนับสนุนการดาเนินงาน จานวน 18,000 บาท
ระดับชมเชย
จานวน 1 กองทุน เงินสนับสนุนการดาเนินงาน จานวน 15,000 บาท
หมายเหตุ อาเภอร่วมกับกองทุนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจัดทาโครงการเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ (งบดาเนินงาน เช่น 1. จัดทาป้ายโลหะกองทุนชุมชนเพื่อแสดงความเป็นเครือข่ายของกรมการพัฒนาชุมชน
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนชุมชน 3. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนชุมชน ฯลฯ)
จังหวัด ฯ ก าหนดด าเนิ น การคั ด เลือ กกองทุ น ชุ ม ชนดี เด่ น ตามโครงการเกื้อ หนุ น ความสาเร็ จ
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสานั กงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี (ชั้น 3) ตั้งแต่เวลา
09.00 น – 12.00 น.

๑๐
ประเด็นขอความร่วมมือ :
1. จัดท าเอกสารสรุปผลการดาเนิ นงานของกองทุ นดีเด่น จานวน 5 เล่ม และจัดท าสื่อการน าเสนอ
ผลงาน ในรูปแบบโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ หรือโปรแกรมนาเสนอรูปแบบอื่น ๆ จานวน 10 นาที
และจัดส่งให้จังหวัดฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
2. ประสานกลุ่มเป้าหมายนาเสนอผลงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการตามที่จังหวัดขอความร่วมมือ
5.2 โครงการยืดอายุผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารถิ่นรสไทยแท้
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน จั ด ท าโครงการยื ด อายุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP อาหารถิ่ น รสไทยแท้
และมอบหมายให้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหารเป็นผู้ดาเนินงาน กิจกรรมตามโครงการประกอบด้วย
การชี้แจงโครงการกับกลุ่มเป้ าหมายผ่านระบบออนไลน์ การพั ฒ นาสูตรมาตรฐานอาหารถิ่น รสไทยแท้ และน า
เทคโนโลยีมาใช้ผลิตเพื่อการยืดอายุ การถ่ายทอดความรู้ผ่านคลิปวิดีโอ และคู่มือการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดทาสินค้า
ต้นแบบผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และการทดสอบตลาดทั่วประเทศ
ประเด็นขอความร่วมมือ ดังนี้
ขอความร่วมมือให้อาเภอนาสินค้าต้นแบบทดสอบตลาดกับเครือข่ายผลิตอาหารไทย และ
ผู้บริโภค เช่น ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้บริโภคทั่วไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ และดาเนินการ
5.3 รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (OTOP)
จังหวัดสระบุรี สรุปข้อมูลรายได้จากการจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ไตรมาส 3 - 4 เพื่อให้อาเภอใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการดาเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563 รวม
4 เดือน มียอดการจาหน่าย จานวน 580,395,948 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่
สิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 60.08 ซึ่งยังห่างจากเป้าหมาย จานวน 385,672,100 บาท (สามร้อยแปดสิบห้า
ล้ านหกแสนเจ็ ดหมื่ นสองพั นหนึ่ งร้ อยบาทถ้ วน) (เอกสาร 1) และมี ย อดจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2563 จานวน 171,768,543 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อย
สี่สิบสามบาทถ้วน)
ประเด็นขอความร่วมมือ ดังนี้
1. ขอความร่วมมือให้อาเภอบันทึกและตรวจสอบตัวเลขยอดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์
ชุมชน (OTOP) ในระบบของเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563 ให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่จังหวัดแจ้ง ให้อาเภอ
ดาเนินการ และบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือน
2. ขอความร่วมมือให้อาเภอจัดส่งรายงานยอดรายได้ฯ เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2563 ตามแบบ
รายงานฯ (เอกสาร 2) เพื่อลดปัญหากรณีระบบศูนย์ข้อมูลกลางขัดข้องและยอดรายได้ฯ ในระบบคลาดเคลื่อนและสอด
รับกับการจาหน่ายในรูปแบบออนไลน์ในปัจจุบัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ซึ่งกรมฯ อยู่ ระหว่างประสานศูนย์สารสนเทศเพื่ อการพั ฒนาชุมชนในการปรับปรุงแบบฐานข้อมู ลในส่วนยอดจาหน่ าย
ออนไลน์ และจัดส่งรายงานฯ ให้จังหวัดทราบทาง E-mail : cddotopsaraburi2020@gmail.com ภายในวันที่ 30
ของทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๑
5.4 ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบัน
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการประสานจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จากัด ในการจัดเก็บข้อมูลความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมู ลพื้ น ฐานด้านอาชี พ รายได้ ปัญ หา อุป สรรค เพื่ อ นามาใช้ กาหนดแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ของ
ประชาชนคนไทยในอนาคต
กลุ่มเป้าหมายที่จัดเก็บได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในเขตชนบท ครัวเรือนละ 1 คน
รวม 35 ชุด แบ่งเป็น
เขตที่จัดเก็บ จปฐ. รวม 35 ชุด โดยจัดส่งแบบจัดเก็บให้จังหวัดเพื่อรวบรวมส่ งกรมการ
พัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 โครงการเสริม สร้างสมรรถนะบุ ค ลากรบรรจุใ หม่ (กลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น
การบริหารงานพัฒนาชุมชน)
(1) กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่บุคลากรบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการน้อย
กว่า 2 ปี ซึ่งจังหวัดสระบุรี มีพัฒนากรเป้าหมายโครงการฯ จานวน 18 คน (พก.รุ่นที่ 111 จานวน 6 คน, พก.รุ่นที่
112 จานวน 6 คน, พก.รุ่นที่ 113 จานวน 1 คน และ พก. รุ่นที่ 114 จานวน 5 คน) ในการนี้ ได้แจ้งคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานฯ ตามคาสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1652/2563 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2563 ส่งให้อาเภอ
แล้ว สาหรับพัฒนากร รุ่นที่ 113 และ พัฒนากร รุ่นที่ 114 ที่มีคาสั่งให้ไปปฏิบัติงาน จะดาเนินการเสนอคาสั่ง
แต่งตั้งผู้ดูแลการสอนงานและทาหน้าที่พี่เลี้ยงพัฒนากร เสนอ ผวจ. ลงนาม
(2) จังหวัดสระบุรี กาหนดด าเนิ นการจัด เวทีแลกเปลี่ย นเรียนรู้ต ามโครงกาเสริมสร้าง
สมรรถนะบุ คลากรบรรจุใหม่ กลุ่ มเป้ าหมาย ได้แก่ ผู้ดูแ ลการสอนงานและท าหน้ าที่พี่ เลี้ ยงของแต่ ละ อาเภอที่
บุคลากรบรรจุใหม่ปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนากรบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการน้อยกว่า 2 ปี จานวน 8 อาเภอ กาหนด
ดาเนินการในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดสระบุรี
แจ้งตามหนังสือจังหวัดสระบุรี ด่วนมาก ที่ สบ 0019/ว 3784 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.00
(ลงชื่อ).............กรวรรณ ............ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
( นางกรวรรณ พันสอาด )
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)...........ปทิตตา............ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปทิตตา มีชิตสม)
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

