๑
รายงานการประชุม
ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2563
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 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. นางสาวพรทิพย์
กิ่งนอก
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.นางสาวบุญเทียม ขุนทอง
พัฒนาการอาเภอดอนพุด
17.ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีวรรณ ขวัญเมือง พัฒนาการอาเภอหนองโดน
18. นางงามตา
สิงห์สูง
พัฒนาการอาเภอวังม่วง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุรญาณี จั่นบารุง
2. นางธิชา บุตรสิน
3. นางสาวธนพร วิบูลย์อรรถ
4. นางสาวหงษา ศรีวิลาศ
5. นางนาราวดี ศรีคงแก้ว
6. นาวสาวเกษศิรินทร์ โพธิ์สุวรรณ
7. นางสาววิไลรัตน์ กรอบเพ็ชร์
8. นางสาวเสาวนีย์
แก้ววัง
9. นางสาวพัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง
10. นายบุญจันทร์
ราวีศรี
11. นางสาวนิภาพร
โสมา
12. นางสาวศิตาภรณ์ โสวัตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๒
13. นางสาวภัทรธมน
14. นางปสุตา
15. นางสาวสารินันท์
16. นางวรรณภา
17. นางกรวรรณ
18. นายเชิดศักดิ์
19. นางสาวอรทัย
20. นางสาวหทัยพร

รักไทยดี
ศรีวงษา
ชูตินันท์
ลูกบัว
พันสอาด
ศรีเจริญ
เดชยศดี
ประพริก

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบวุ ฒิ บั ตรอาสาพั ฒ นา (อสพ.) รุ่ นที่ 71 (ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563)
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคาสั่งแต่งตั้งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน
3 ราย
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติง าน จึงขอมอบวุฒิบัตรให้แก่อาสาพัฒนา (อสพ.)
รุ่นที่ 71 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดี และครบกาหนด
ระยะเวลาหนึ่งปี ดังนี้
1) นางสาวภิญญดา อินทรจันทร์
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองแซง
2) นางชลธิชา เคลือบบุญสอน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองสระบุรี
3) นางสาวญาดา ศริพงษ์
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองแค
1.2 การมอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
คณะกรรมการคั ดเลื อกบุ คคลต้ นแบบและเชิ ดชู เกียรติการขั บเคลื่อนแผนปฏิ บั ติการ 90 วั น
“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้ างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดสระบุรี ได้ มีมติเห็นชอบมอบใบประกาศเกียรติบัตร
แก่บุคคลต้นแบบ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดสระบุรี ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด จานวน 127 ราย แยกเป็นประเภท ดังนี้
1. ผู้บริหาร จานวน 20 ราย
2. ผู้ปฏิบัติการ จานวน 76 ราย
3. ภาคีเครือข่ายต้นแบบ จานวน 13 หน่วยงาน
4 วัดต้นแบบ ตามโครงการ หนึ่งอาเภอ หนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผัก จานวน 17 วัด
5. บุคคลต้นแบบ จากสถานศึกษา ได้แก่ นายชาญณรงค์ แสงนวล ผู้อานวยการโรงเรียน
หน้าพระลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เพื่ อสร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้ปฏิ บัติงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”จึงได้มอบประกาศเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบประเภทผู้บริหาร (ผู้อานวยการกลุ่มงาน)จานวน
4 ราย และประเภทผู้ปฏิบัติการ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน 16 ราย)
มติที่ประชุม รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานแจ้ ง ว่ า จากการประชุ ม ผู้ อานวยการกลุ่ ม งาน พั ฒ นาการอาเภอ สานักงานพัฒนา
ชุม ชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด
สระบุรี ขอให้ท่านตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขเพิ่ มเติม ขอให้แจ้งที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตร
มาส 3 – 4 (เมษายน – กันยายน 2563)
3.2 แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
กรมการพั ฒ นาชุ มชน โดยสานั กงานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี (สกส.) ได้จั ดส่ ง แผน
การใช้ จ่ ายงบประมาณกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านั กงานเลขานุ การ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี จานวน 30,095,640 บาท รายละเอียดดังนี้
3.2.1 งบดาเนินงาน จานวน 3,095,640 บาท
3.2.2 งบเงินอุดหนุน
จานวน 3,000,000 บาท
3.2.3 งบเงินทุนหมุนเวียน จานวน 24,000,000 บาท
3.3 โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย กิจกรรมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว จานวน 3 ประเภท ได้แก่ (กลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน)
3.3.1 ครัวเรือนสมาชิกกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี ต้ น แบบ ด้ านการปลูก ผั ก สวนครั ว
เอกสารประกอบการคัดเลือกเป็นรูปเล่นผลงาน
3.3.2 คณะท างานขั บเคลื่ อนกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี ต าบล/เทศบาล ต้ นแบบด้ าน
การปลูกผักสวนครัวเอกสารประกอบการคัดเลือกเป็นรูปเล่มผลงาน
3.3.3 คลิปวีดีโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบ
3.3.4 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว
3.4 การแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านคณะทางาน
ขับเคลื่อ นตาบล/เทศบาล และคณะท างานขับ เคลื่อ นกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีจังหวัด (กลุ่มงานส่ง เสริม
การพัฒนาชุมชน)
3.5 การติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
สรุปงบหน้าลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี
โครงการผ่านการอนุมัติ (ปี 2556 – 2563) จานวน 161,821,132 บาท
ผิดนัดชาระ ยอด ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563จานวน 10,226,689.45 บาท
คิดเป็นร้อยละ 6.32
3.6 โครงการเงินทุนหมุนเวียนที่ถึงกาหนดชาระในเดือน พฤศจิกายน 2563
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
โครงการเงินทุนหมุนเวียนที่ขอรับการสนับสนุนในปี 2560 – 2563 ที่ถึงกาหนดชาระ
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จานวน 31 โครงการ ดังนี้
3.6.1 อาเภอแก่งคอย
จานวน 1 โครงการ
เป็นเงิน 51,000 บาท

๔
3.6.2 อาเภอหนองแค
3.6.3 อาเภอวิหารแดง
3.6.4 อาเภอหนองแซง
3.6.5 อาเภอบ้านหมอ
3.6.6 อาเภอดอนพุด
3.6.7 อาเภอพระพุทธบาท
3.6.6 อาเภอวังม่วง

จานวน 5 โครงการ
เป็นเงิน 182,531 บาท
จานวน 8 โครงการ
เป็นเงิน 59,440 บาท
จานวน 1 โครงการ
เป็นเงิน 51,000 บาท
จานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 398,400 บาท
จานวน 1 โครงการ
เป็นเงิน 12,300 บาท
จานวน 3 โครงการ
เป็นเงิน 140,500 บาท
จานวน 2 โครงการ
เป็นเงิน 58,679 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 953,850 บาท
3.7 แผนการลดมู ล ค่ าหนี้ ค้ า งช าระกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ประจ าปี บั ญ ชี 2562
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
กรมการพั ฒ นาชุมชน โดยคณะกรรมการบริห ารกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี ได้ มีมติ ที่
ประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้นาความในข้อ 4 และข้อ9 ของมาตรการลด
มูลค่าหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามสัญญาปี 2556-2559 และปี 2560 – 2561 มาบังคับใช้ใน
การบริหารจัดการหนี้ในปีบัญชี 2563 เป็นต้นไป โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
3.7.1 หนังสือขอยกเลิกสัญญาค้าประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.7.2 หนังสือยินยอมชดใช้หนี้
3.8 รายงานผลการด าเนิ นงาน “น้ อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิ บัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว” เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจาครัวเรือ น (กลุ่มงานส่ง เสริมการพัฒ นา
ชุมชน)
ตามที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ก าหนดแนวทางการขยายผลการด าเนิ นงาน “น้ อมน าแนว
พระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ
90 วั น ปลู กผั กสวนครั ว เพื่ อสร้ างความมั่ นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้ างวั ฒนธรรมปลู กพื ชผั กประจ าครัวเรื อน
ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563 โดยกาหนดการขับเคลื่อน 5 กระบวนงาน และมีผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมของจังหวัด ดังนี้
1) ความต่อเนื่องคือพลัง เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้ งหมู่ บ้า นปลูกพื ชผัก
อย่างน้อย 10 ชนิด ขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผลการขับเคลื่อนฯ บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 94.09 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
2) ทาเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม เป้าหมาย มีกลุ่มผลิต/แปรรูป หรือจาหน่ายพืชผักอย่างน้อย
ตาบลละ 1 กลุ่ม ขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผลการขับเคลื่อนฯ บรรลุเป้าหมาย ตามที่
กาหนด คิดเป็นร้อยละ 100 จานวนตาบลทั้งหมด 110 ตาบล
3) ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายร้อยละ 90 ของครัวเรือนในหมู่บ้าน
ทาถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2563 บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
คิดเป็นร้อยละ 92.04 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
4) จากวัฒ นธรรม สู่นวัตกรรม เป้ าหมาย มีกิจกรรมเชิง นวัตกรรมอย่างน้อยตาบลละ
1 กิจกรรม ขับเคลื่อนให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผลการขับ เคลื่อนฯ คิดเป็ นร้อยละ 79.09
ของจานวนตาบลทั้งหมด 110 ตาบล
5) ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง เป้าหมาย มีศูนย์ขยายเมล็ดพันธ์ อย่าง
น้อยตาบลละ 1 แห่ง ขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ผลการขับเคลื่อนฯ คิดเป็น ร้อยละ
69.09 ของจานวนตาบลทั้งหมด 110 ตาบล ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
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3.9 การอบรมให้ความรู้ โปรแกรม Google Data Studio (กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนา
ชุมชน)
ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระบุรี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยพัฒนาการอาเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน อาเภอละ 1 คน รวม 26 คน และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดเก็บข้อมูล ตามแบบฟอร์มมาใช้ในการอบรม
พร้อมนา Notebook มาฝึกปฏิบัติด้วย
3.10 ข้อ สั่งการจากการประชุ ม คณะอนุ กรรมการสนั บ สนุ นและติ ดตามการด าเนิ น งาน
กองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เน้นย้า เรื่อง การประชุมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และระดับอาเภอ
ให้ประชุมอย่างสม่าเสมอ พร้อมรายงานผลการสนับ สนุ นและติดตามตามแบบฟอร์มส่งสานักงานพัฒ นาชุมชน
จังหวัดสระบุรี ภายในในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
3.11 โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ระดั บ ครัว เรือ นแบบบู รณาการเชิ งพื้ น ที่ (กลุ่ม งาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) และการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบบริหารบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชีเ้ ป้า (Thai People Map and
Analytics Platform :TPMAP) และขอให้อาเภอสรุปข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมาย เป็นรูปเล่ม
พร้อมไฟล์ภาพ ส่งจังหวัดภายในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
3.12 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(กลุม่ งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
การประกวด ขับร้องเพลง “มาร์ชพัฒนาชุมชน” ซึ่งจะมีการจัดประกวดภายใน เดือน
ธันวาคม 256
3.13 การมอบหมายผู้ ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1
ภาคกลางตอนบน จังหวัดสระบุรี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ม อบหมายผู้ ต รวจราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ตามบั ญ ชี
การมอบหมายผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ 18 เขตตรวจราชการ นายสาสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจ
ราชการกรม เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบเดิม เขตตรวจราชการที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง พั งงา ภู เก็ ต ระนอง สตูล เขตตรวจราชการที่รับ ผิดชอบเพิ่ มเติ ม เขตตรวจ
ราชการที่ 1 ภาคกลางตอนบน จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการ ได้แก่ จัง หวัดชัยนาท ลพบุรี สิง ห์บุรี อ่างทอง
พระนครศรีอยุ ธยา สระบุ รี แทนนางสาวนั นทนา หวัง ธงชั ยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม ซึ่ง ได้พ้ นจากราชการ
เนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
3.14 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ(MOU) โครงการ สร้าง
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรมสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล
โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) + 2ร (เรือนจา และโรงงาน/ห้าสรรพสินค้า) (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
วันที่ 22 ตุ ลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สมเกี ยรติ ผั กอร่ อย ต าบลโคกสว่ าง อ าเภอเมื องสระบุ รี
จังหวัดสระบุรี กลุ่มเป้าหมายร่วมลงนามได้แก่ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุ รี นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ประธาน
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กรรมการอาชีวิศึกษาสระบุรี ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสระบุรี ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีสระบุรี
(วิสาหกิจ) เพื่อสังคม) จากัด ผู้จัดการ บริษัท สระบุรี โอทอป อินเตอร์เทรอเดอร์ จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อน้อมนาพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ
พระวชิ รเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว รัช กาลที่ 10 มาเป็ น แนวทางในการด าเนิ น งาน คื อ สื บ สาน รัก ษา และต่ อ ยอด การ
ดาเนินการตามศาสตร์พระราชา โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อประชาชนมีความสุข
2) เพื่ อบู รณาการ การท างานร่วมกันของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสั งคม และ ภาค
ประชาชน ในการส่งเสริมสนั บสนุนการสร้างรายได้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่สร้างเครือข่าย การผลิต
อาหารปลอดภัย
3) เพื่อให้ ความสาคัญกับการสนับสนุนการทาเกษตรแบบอินทรีย์ หรือเกษตรที่มีความปลอดภัยตอบ
โจทย์ของคนรักสุขภาพเป็นกระแสสังคมในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่ อสุขภาพมากขึ้น ขับเคลื่อนการ
ด าเนิ นงานอาหารปลอดภั ยโดยกลไกประชารั ฐสู่ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้ านอาหาร + 2 ร (เรื อนจ า และโรงงาน/
ห้างสรรพสินค้า) ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เป้าหมายเพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนได้บริโภค
อาหารปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค และโอกาสทางการตลาด ตามแนวคิดแห่งห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) การผลิต
การบริโภค การตลาด โดยทาพืชผักปลอดภัยให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้
กิจกรรมความร่วมมือ ของการบันทึ กข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมื อ (MOU) โครงการ
สร้ า งรายได้ จากการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ด้ ว ยกลไกประชารั ฐ กิ จ กรรมสร้ า งรายได้ จ ากกิ จ การอาหารปลอดภั ย
(โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) + 2ร (เรือนจา และโรงงาน/ห้าสรรพสินค้า) ดังนี้
1) น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนา คือ “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร พร้อมทั้งน้อมนาพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
อาณาประชาราษฎรตลอดไป” มาเป็นกรอบแนวคิดและหลักในการดาเนินงานโดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข ภายใต้การขับเคลื่อน 5 กระบวนการ คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้าง องค์
ความรู้ การตลาด ช่องทางการจาหน่าย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ การลงทุน เป็นต้น
2) บูรณาการการทางานร่วมกันของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน ในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่และ เพื่อพัฒนา
ต่อยอดขยายผลการพั ฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่กลุ่มเป้าหมายแน่นหนักของจัง หวัดสระบุรี ด้วยกลไกประชารัฐ
สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร+2
ร (เรือนจา โรงงาน/ห้างสรรพสินค้า) และทางานคู่ขนานกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจาจังหวัดสระบุรี (คสป.) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
3) วางแผน จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารการขั บ เคลื่ อ นงาน น าเสนองาน
คิดรูปแบบ ร่วมกันสร้างสรรค์และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบาย
สานพลังประชารัฐของรัฐบาล ภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ลดความ เลื่อมล้า สร้าง
รายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศ” โดยดาเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปร
รูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเชื่อมประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมารวมกัน เพื่อเป็นพลัง
หลักช่วยสร้างสรรค์งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่กาหนด
4) ติ ดตามก ากั บดู แล และรายงานผลความก้ าวหน้าการดาเนิ นกิ จกรรมฯ ปัญ หา อุป สรรค
นาเสนอผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจา จังหวัด
สระบุรี (คสป.) เพื่อดาเนินการต่อไป
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3.15 4.9 การดาเนินงานกองทุนแม่ ของแผ่ นดิ นปี 2563 (กลุ่มงานยุ ทธศาสตร์การพั ฒนา
ชุมชน)
๑. สานักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค ๑ จัดทาพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อมอบให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 ในพื้ น ที่ ภาค ๑ เมื่ อวัน ที่ 9 กั นยายน 2563 โดยสานั กงาน ปปส.ภาค 1
ได้เชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้พัฒนาการจังหวัด
สระบุ รี เป็ น ผู้ แทนรับ มอบ จั งหวัด สระบุ รี มีห มู่ บ้ านกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560
รวมทั้งสิ้น 109 หมู่บ้าน/ชุมชน
๒. สานักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง กาหนดจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและ พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญ
ถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี และมอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเตรียมความพร้อมหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งมี
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 13 หมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 4 ชุมชน และรวบรวม
หลักฐานประกอบการรับเงินพระราชทานขวัญถุง ปี 2563 ประกอบด้วย
1) สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
2) สาเนาคาสั่งหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ
3) สาเนาบัตรประชาชนประธานกองทุนแม่ฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาฯ (กรณี ไปรับ
ด้วยตนเอง)
4) สาเนาบัตรประชาชนผู้แทนกองทุนแม่ฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาฯ
(กรณีมอบอานาจให้ผู้แทนฯ)
5) หนังสือมอบอานาจจากประธานกองทุนแม่ฯ (กรณีมอบอานาจให้ผู้แทนฯ)
พร้อมลายมือชื่อพยาน
6) ใบสาคัญรับเงิน พร้อมลงลายมือผู้รับเงิน
3. นาเข้าข้อมูลลงในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563
4. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สานักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ประชุม
หารือ จัดงานพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งท่านพัฒนาการจังหวัด ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ว่ า ควรจั ด พร้ อ มกั บ พิ ธี ม อบเงิ น พระราชทานขวั ญ ถุ ง กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ประจ าปี 2563 หลั ง จากรั บ
พระราชทานเงินขวัญถุงแล้ว ในช่วงเดือนมกราคม 2564 เพื่อที่จะได้ไม่ต้องจัดงานหลายครั้ง
5. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระบุรี กาหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวัน กองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่
25 พฤศจิกายน 2563 โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและร่วมทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ป่าสัก หมู่ที่ 4
ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี ซึ่งเครือข่ายฯจะมีการประชุมฯเพื่อเตรียมงานดังกล่าวอีกครั้ง
3.16 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
๑) จังหวัดสระบุรี ได้ทาหนังสือถึงปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เพื่อขออนุญาตดาเนินโครงการพัฒนาพื้ นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จานวน ๔๗ ราย/แปลง ดังนี้
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ที่

อาเภอ
จานวนที่ดินตามโครงการที่อยู่ในเขตส.ป.ก. (ราย/แปลง)
งบเงินกู้ระยะ 1
1 แก่งคอย
7/7
งบประมาณปี 2564
1 หนองแค
1/1
2 มวกเหล็ก
29 / 29
3 วังม่วง
10 / 10
รวมทั้งจังหวัด
47 / 47
ขณะนี้ อยู่ระหว่างผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี
๒) กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ
เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการบูรณาการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งทรงพระราชทานโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้าใจและ
ความหวัง กรมราชทัณฑ์” โดยขอบเขตความร่วมมือของ กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
(๑) ให้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ดกิ จ กรรมการอบรมเตรี ย มความพร้อ มตามโครงการโคกหนองนา
แห่งน้าใจและความหวัง ตามรูปแบบการดาเนินการโครงการพัฒนาพื้น ที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ก่อนปล่อยตัวให้แก่ผู้ต้องขังและครอบครัว
(๒) ให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นความรู้ ในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คม ด้ า นการให้ โ อกาสการเข้ า ถึ ง
แหล่งทุน และการศึกษาแก่กลุ่มผู้พ้นโทษ ดังนี้
(๒.๑) กลุ่มผู้พ้นโทษที่มีที่ดินทากิน ขนาด ๑ - ๓ ไร่ ให้โอกาสเข้าร่วมตามโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ตามเงื่อนไขของโครงการ
(๒.๒) กลุ่มผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่ดินทากินแต่อยากนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนาไปประยุกต์ใช้
ในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนาไปสู่ชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ให้โอกาสในการส่งเสริม โดยการจ้างงานในพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามเงื่อนไขของโครงการ
3.17 กระทรวงมหาดไทย ที่ 2454/2563 ลงวั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2563 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
หัวหน้ าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหั วหน้ าผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการใน
ตาแหน่ง ดังนี้
(1) นายชาญชัย สิทธิวิรัชธรรม เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(2) นายเสถียร เจิรญเหรียญ
เป็นรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(3) กรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้ ร องหั ว หน้ า ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็ น ผู้ รั ก ษาการในต าแหน่ ง หั ว หน้ า ผู้ ต รวจ
กระทรวงมหาดไทย ตามลาดับ
1.2 เนื่องจาก นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลงานกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ มีคาสั่ง
ที่ 1324/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติหน้าที่เป็ นหัวหน้ ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพั ฒนาชุมชน ไปพลางก่อน จนกว่าจะมี
ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้รับผิดชอบกากับดูแลงานกองการเจ้าหน้าที่
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1.3 คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1337/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจสอบภายใน ของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แต่งตั้ง นางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตรวจสอบภายในของกรมการพัฒนาชุมชน
1.4 คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1219/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 ได้แต่งตั้งข้าราชการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนช านาญการพิ เศษ) เพื่อ จัดทาเอกสารผลงานเพื่ อเลื่อ นขึ้น แต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่ งสาหรับ ผู้ปฏิ บัติง านที่ มี
ประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 87 คน มีข้าราชการในสังกัดจังหวัดสระบุรี ได้แก่
นางสาวพรทิพย์ กิ่งนอก ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานา๘ญการ (ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงาน
ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวัด สระบุ รี ให้ รั ก ษาราชการแทนพั ฒ นาการอ าเภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดฯ ได้ให้เดินทางไปรายตัวตามคาสั่งกรมฯ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563
1.5 คาสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3026/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบั ติ
หน้าที่ตามตาแหน่ง ให้ ว่าที่ ร้อยตรีหญิงพัชนีวรรณ ขวัญ เมือง พัฒนาการอาเภอหนองโดน (นักวิชาการพัฒ นา
ชุมชนชานาญการ) รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตาม
ตาแหน่งเดิม และคาสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3027/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ตามตาแหน่ง ให้ นางสาวบุญเทียม ขุนทอง พัฒนาการอาเภอดอนพุด (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ)
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งเดิม โดยให้เดินทาง
ไปรายงานตัวตามคาสั่งฯ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563
1.6 คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1213/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่ง ให้ นายเศรษฐวิชญ์ พิสิฐพุฒินันท์ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่ม
งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์อานวยการใหญ่จิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส. 904 วปร.) อีกน้าหน้าที่หนึ่ง กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งเดิม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และนายเศรษฐวิชญ์ พิสิฐพุฒินันท์ ได้เดินทางมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่
2 ตุลาคม 2563
1.7 คาสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3024/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดังนี้
1) นายเศรษฐวิ ช ญ์ พิ สิ ฐ พุ ฒิ นั น ท์ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ กลุ่ ม งาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
2) นางสาวกิตติยา ทันเที่ยง ตาแหน่งนักวิชาการพัฒ นาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สระบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
3) นางสาววนิดา วินฉ้วน ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สระบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1.8 คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1100/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง รับโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ได้รับโอนข้าราชการ นางสาวทียารัชต์ นิลนัครา ตาแหน่งนั กทรัพยากรบุคคลปฏิบั ติการ องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าแร้ง อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้ดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน และคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ 1188/2563
ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ได้สั่งย้าย นางสาวทียารัชต์ นิลนัครา ตาแหน่งนักทรัพยากร

๑๐
บุคคลปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน ให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 และได้
เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคาสั่งกรมฯ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และจังหวัดได้ส่งตัวข้าราชการ
ไปรายงานตัวที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแก่งคอย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
3.18 การดาเนิ นงานโครงการ วั ด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิ มพระเกี ยรติสมเด็จพระนางเจ้ า
สิริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
88 พรรษา (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
กรมการพัฒนาชุมชน น้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มี
ต่อปวงชนชาวไทย จึงได้สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของมหาเถรสมาคม อันเป็น
โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพ
ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และ
สร้ างวินั ย) ในแผนยุ ทธศาสตร์ การปฏิ รูปกิ จการพระพุ ทธศาสนา เพื่ อถวายเป็ นพระราชกุ ศล สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 88 พรรษา
โดยมีรายละเอียดการดาเนินงาน สรุปดังนี้
1. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2563 แบ่งเป็น 3
ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เฉลิ มพระเกี ยรติสมเด็ จพระนางเจ้ าสิริกิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ พระบรมราชชนนี พั นปี หลวง
ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 ดาเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อาเภอ รวมทั้งสิ้น 1,089
วัด โดยมีจานวนเป้าหมายวัดในจังหวัดสระบุรี จานวน 17 วัด ในพื้นที่ 13 อาเภอของจังหวัดสระบุรี
ระยะที่ 2 สืบสานการพัฒนาจิตและปัญญา โดยหลักศาสนา
ระยะที่ 3 บ้าน วัด รัฐ สานพลังพัฒนาต่อเนื่อง ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31
ธันวาคม 2563 โดยสนับสนุนการดาเนินการต่อเนื่องทุกวัดในพื้นที่ 76 จังหวัด สาหรับจังหวัดสระบุรี มีวัด
เป้าหมายจานวนทั้งสิ้นรวม 525 วัด
2. ตัวชี้วัด มีวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ภายในวัดอย่างน้อยตาบลละ ๑ วัดจังหวัด
สระบุรี ได้บูรณาการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการฯ แบ่งเป็นระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 มีวัดเข้าร่วมโครงการฯ จานวนทั้งสิ้น 28 วัด
ระยะที่ 2 แยกการดาเนินงาน เป็นรายเดือน ประกอบด้วย
ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 มีวัดเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 52 วัด
ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา มีวัดเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 215 วัด(ข้อมูล
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563)
ประเด็นขอความร่วมมือ ขอให้อาเภอคัดเลือกวัดที่เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ พร้อม
จัดส่งรายชื่อให้จังหวัด ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนั งสื อจังหวัดสระบุ รี ที่ สบ 0019/ว 4597 ลงวั น ที่
8 ตุลาคม 2563) (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

๑๑
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดเป้าหมายดาเนินโครงการฯ จานวน 6,000 หมู่บ้านๆ ละ 20
ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 120,000 ครัวเรือน โดยจังหวัดสระบุรี มีพื้นที่เป้าหมาย จานวน 89 หมู่บ้านๆ ละ 20
ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 1,780 ครัวเรือน
ประเด็นขอความร่วมมืออาเภอ
1) ตรวจสอบจานวนพื้นที่เป้าหมาย และคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายตามที่จังหวัดกาหนด โดยมี
เงื่อนไขดังนี้ (เอกสาร 1)
- เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมด้านปราชญ์ชุมชนและผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย
- เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่เคยได้รับงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2560 – 2563
- ต้องไม่ซ้ากับหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี พ.ศ. 2564แต่
สามารถซ้ากับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณอื่นได้
2) สารวจปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ต้องมีความเชี่ยวชาญ/ชานาญในการประกอบอาชีพนั้นจริง หมู่บ้านละ
5 คน
3) จัดเวทีคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่จะฝึกอบรมอาชีพ จานวน 20 คน โดยพิจารณาจากครัวเรือนที่มี
รายได้น้อยที่สามารถพัฒนาได้เป็นลาดับแรก และมีความสมัครใจต้องการฝึกอาชีพ
4) บันทึกข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย ปราชญ์ ชุมชน (ด้านอาชีพ) และครัวเรือนเป้าหมาย ตามแบบรายงานที่
กาหนด ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ).............กรวรรณ ............ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
( นางกรวรรณ พันสอาด )
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)...........ปทิตตา............ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปทิตตา มีชิตสม)
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

