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รายงานการประชุม
ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการ
ครั้งที่ 7/2563
วันจันทร์ท่ี 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
-----------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นางจิรพรรณ
2. นางศุภิสรา
3. นางสาวจารุวรรณ
4. นางปทิตตา

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

สุขชาญไชย
แสงบุตร
คล่องตา
มีชิตสม

หมุนขา
ศรีวิลัย
ฝ่ายจารี
ศรีคงแก้ว
แก้วตาล
ดอกบัว
ราวีศรี
แก้ววัง
โพธิ์สุวรรณ
พลเสนา
โสมา
โสวัตร์
ศรีวงษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

๒
14. นางสาวสารินันท์
15. นางกรวรรณ
16. นางสาวอรทัย
17. นางสาวหทัยพร

ชูตินันท์
พันสอาด
เดชยศดี
ประพริก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ กระทรวงมหาดไทย “หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข
สร้างรอยยิ้ มให้ ประชาชน” ณ บ้ านลาสวนพุ ม อาเภอมวกเหล็ ก จะมีก ารออกร้านกองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรี
และการมอบทุนให้เด็ก อยากให้มีกิจกรรมเยอะหลายๆกิจกรรม
1.2 งานกาชาดของจังหวัดสระบุรี วันที่ 1 ได้มอบเงินและสิ่ งของให้กาชาดไปแล้ว จังหวัดมอบ
พัฒ นาชุม ชนอยู่ เวรประจาร้านมั จฉากาชาด อยู่ 2 วัน วัน ที่ 19 ธันวาคม 2563 และ 23 ธัน วาคม 2563
การออกร้านค่าใช้จ่ายน่าจะเพิ่มขึ้น
1.3 กิจกรรมสภากาแฟ สวนดอกไม้กานันเม้ง อาเภอมวกเหล็ก
1.4 การประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เป็นคณะทางานในการประชุม ประเด็นเข้าที่ประชุม
คือ “โคก หนอง นา โมเดล”, TP MAP ครัวเรือนยากจน, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้กาหนดประเด็นว่าจะนา
เรื่องอะไรเข้า ประเด็นก็คือจะขอความร่วมมือหน่วยงานไหน มีปัญหาอะไรให้บอก
1.5 ทุ ก เดือ นจะจั ดท าปฏิ ทิ น จัง หวั ด แล้ วแจ้ ง พั ฒ นาการอ าเภอทุ ก อ าเภอทราบ ว่าจะท า
อะไรบ้าง กาหนดการจะได้ไม่ตรงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
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 ครั้ง ที่ 6/2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ขอให้ท่านตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขเพิ่ มเติม ขอให้แจ้งที่
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 การดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กรมฯ ได้ ส่ ง แนวทางการด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปี 2564 ให้จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างการเขียนและขออนุมัติโครงการฯ
3.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
(1) กิจกรรมที่ดาเนินการ กรมฯ กาหนดดาเนินงานกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม คือ
กิ จกรรมที่ 1 ฝึ กอบรมเพิ่ มทั กษะระยะสั้ นการพั ฒ นากสิ กรสู่ ระบบเศรษฐกิ จพอเพี ยง
รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล อบรม 5 วัน กลุ่มเป้าหมายจังหวัดสระบุรี อาเภอแก่งคอย อาเภอวิหารแดง และ
อาเภอดอนพุด
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1. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสานัก งานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 – 4 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชน
สระบุรี ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
2. อบรมครัวเรือนต้นแบบระดับตาบล (CLM พื้นที่ 15 ไร่ ) จานวน 4 ราย ระหว่าง
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
3. อบรมครัวเรือนต้นแบบระดับครัวเรือน (HLM) จานวน 23 คน ผู้รับรับจ้างเหมาบริการ ระดับ
ตาบล CLM) จานวน 40 คน ผู้รับเหมาบริการ ระดับครัวเรือน จานวน 14 คน รวม 77 คน
3.1 อาเภอแก่งคอย ระดับตาบล 2 จุด ได้แก่
ตาบลทับกวาง จานวน 10 คน
ตาบลบ้านป่า จานวน 10 คน
อาเภอวิหารแดง ระดับตาบล 1 จุด ได้แก่
ตาบลหนองหมู จานวน 10 คน
อาเภอดอนพุด ระดับตาบล จานวน 1 จุด ได้แก่
ตาบลดงตะงาว จานวน 10 คน
3.2 อาเภอแก่งคอย ระดับครัวเรือน จานวน 7 ตาบล จานวน 14 คน ได้แก่
1. ตาบลสองคอน
จานวน 2 คน
2. ตาบลหินซ้อน
จานวน 2 คน
3. ตาบลท่าคล้อ
จานวน 2 คน
4. ตาบลห้วยแห้ง
จานวน 2 คน
5. ตาบลชาผักแพว
จานวน 2 คน
6. ตาบลชะอม
จานวน 2 คน
7. ตาบลท่ามะปราง
จานวน 2 คน
กิจกรรมที่ 2 สร้างรายได้รายเดือนให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานฯ
1. การจ้างงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตาบล (CLM)
จานวน 40 คน
2. การจ้างงานในพื้น ที่ เรียนรู้ชุม ชนต้น แบบการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ระดั บครัวเรือ น
(HLM) จานวน 14 คน ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ และทาสัญญาครบแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
3. การจัดทาเอกสารแบบรายงานแผนปฏิบัติการ และ ผลการดาเนินโครงการพัฒ นา
พื้นที่ต้นแบบฯ กิจกรรมการสร้างรายได้รายเดือนฯ
4. แบบรายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ
กิจกรรมที่ 3 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ขุด หนอง คลองไส้ไก่)
(2) การยื่นคาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์โครงการในพื้นที่ป่าไม้
3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่จังหวัดสระบุรีได้รับจัดสรร ไตรมาสที่ 1
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี (กลุ่มงานประสานงานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน)

๔
งบยุทธศาสตร์
กรมฯ
งบบริหาร
รวม
งบประมาณ

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ายแล้ว

ส่งคืน

คงเหลือ

ร้อยละ

15,997,140.66

8,709.66

6,290.34

15,988,431.00

0.05

1,864,115.00

952,145.11

0.00

911,969.89

51.08

17,861,255.66

960,854.77 6,290.34

16,900,400.89

5.38

3.4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
ตามที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้มีคาสั่งที่ 14/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด สระบุ รี นั้ น
คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีมติแบ่งเขตพื้นที่อาเภอเป็นทีม เพื่อให้มีข้อมูล
ประกอบ การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ให้เกิดความความโปร่งใส เป็นธรรม โดยแบ่งพื้นที่อาเภอเป็น 4 ทีม ดังนี้
1. ที มคนเมือง ประกอบด้วย อาเภอเมื องสระบุ รี อาเภอเสาไห้ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี
2. ทีมคนภูเขา ประกอบด้วย อาเภอแก่งคอย อาเภอมวกเหล็ก และอาเภอวังม่วง
3. ทีมคนบ้านสวน ประกอบด้วย อาเภอวิหารแดง อาเภอหนองแค และอาเภอหนองแซง
4. ทีมคนบ้านทุ่ง ประกอบด้วยอาเภอดอนพุด อาเภอบ้านหมอ อาเภอหนองโดน และ
อาเภอพระพุทธบาท
ทั้งนี้ เพื่อให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ มีความโปร่งใส และยุติธรรม กาหนดให้พัฒนาการ
อ าเภออาวุ โสของแต่ ละที มเป็ นตั วแทนในคณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลของส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวัดสระบุ รี โดยใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัด ให้มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อทางราชการดังนี้
1. มี นั ก วิช าการพั ฒ นาชุ ม ชนระดั บ ช านาญการ หรื อ ข้ า ราชการที่ อ าวุ โส มี ค วามรู้
ความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่บุคลากรของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ อย่างน้อย 1 คน
2. ขนาดของพื้นที่ในการเดินทางปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
3. งานสาคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และงานตามนโยบาย
ของจังหวัด โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของอาเภอ
4. ภูมิลาเนาของบุคลากรในสังกัด
5. ใช้ ข้อมู ลของแบบส ารวจเพื่ อการบริ หารงานบุ คคลส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั ง หวั ด สระบุ รี
ประกอบการพิจารณา
6. เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ทั้งนี้ ให้ข้าราชการทุกคนกรอกข้อมูลในแบบสารวจเพื่อการบริหารงานบุคคลสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ส่งให้จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 สาหรับใช้ประกอบการพิจารณา
การแต่งตั้งโยกย้าย และปรับเกลี่ยอัตรากาลังในการขั บเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ แก่
หน่วยงานต่อไป
3.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ปีงบประมาณ 2564
จังหวัดกาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ จานวน 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. และรุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งให้
ทราบต่อไป
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3.6 การจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน )
3.6.1 ขอแผน/กาหนดกิจกรรมที่พัฒนาการจังหวัด/ผอ.กลุ่มฯ เดินทางไปร่วม/เป็นประธาน พร้อม
ข้อมูลรายละเอียดล่วงหน้า (ถ้าเป็นไปได้) เพื่อจัดเตรียมทาข่าวประชาสัมพันธ์และร่วมถ่ายภาพกิจกรรมได้รวดเร็ว
3.6.2 หากกิจกรรมนั้นมีกาหนดการซ้อนทับกัน จนท.กลุ่มสารฯ ไม่สามารถเดินทางไปร่วม
บันทึกภาพได้ ให้ส่งภาพถ่ายมาให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารฯ ด้วย
3.6.3 หากมี กิ จ กรรม เร่ง ด่ ว นไม่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ได้ ล่ ว งหน้ า ขอให้ ส่ ง รายละเอี ย ด
กาหนดการ/คากล่าว/รายละเอียดวาระการประชุ ม หรือบันทึกการประชุม ส่งให้กลุ่มงานสารฯโดยทันทีที่กิจกรรม
แล้วเสร็จ
3.7 การรับรองข้อมูล จปฐ.ระดับตาบล ปี 2563
3.7.1 ให้อาเภอจัดทารายละเอียดครัวเรือนที่ต้องการแก้ไขข้อมูล พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม มติที่ประชุมที่ให้แก้ไข (ตามแบบฟอร์ มแนบไปกับหนังสือสั่งการ) เพื่อเป็นหลักฐานที่จะให้จังหวัดอุทธรณ์
ข้อมูล/การสรุปผลการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
3.7.2 ให้อาเภอขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการตาบล สารวจ จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์
รายได้ และบ้านไม่มั่นคง พร้อมภาพถ่าย ครัวเรือนเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2563 (ที่จัดเก็บใหม่) ที่อาเภอได้
ดาเนินการจัดเวทีประชาคมรับรองข้อมูล มาเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัด
สระบุรี ตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีด้วย
3.7.3 สาหรับอาเภอที่กาหนดจัดเวทีประชาคมรับรองความถูกต้องของข้อมูล จปฐ. ขอให้
แจ้งกลุ่มสารสนเทศฯ เพื่อที่จะได้ร่วมติดตาม สังเกตการณ์การจัดประชุมด้วย (ขอให้พิจารณาผู้เข้าร่วมเวทีฯ ตามข้อ
สั่งการกรมฯ)
3.7.4 จัดทารายละเอียดพร้อมรูปกิจกรรมที่ลงไปช่วยเหลือ(ทั้งปี 62-63) ครัวเรือนตกเกณฑ์
บ้านไม่มั่นคงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 เพื่อรวบรวมรายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรี ภายในกาหนด
3.8 เร่งรัดการส่งรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ สนับสนุนฯ กองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอ
ส านั กงานกองทุ นหมู่ บ้ าน ขอให้ พั ฒ นาการอ าเภอ เร่ ง รั ด การส่ ง รายงานผลการประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ สนับสนุนฯ กองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอ เพื่อจังหวัดจักได้รวบรวมจัดทาวาระประชุมคณะอนุกรรมการฯ
สนับสนุนฯ กองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดต่อไป
3.9 โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน
ขอให้ทุกกลุ่มฯ / อาเภอดาเนินการตาม มติ ครม. ในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการ
สวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส และขยายผลถึงเครือข่ายพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งรายงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การ
สวมใส่ผ้าไทยอย่างสม่าเสมอด้วย
3.10 โครงการส่ งเสริ มกระบวนการเครื อ ข่ ายองค์ ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์
ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้
KBO จั ง หวั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับผลิตภัณ ฑ์ให้มีคุณ ภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการด าเนิ น งานของเครื อ ข่ า ยองค์ ค วามรู้ KBO จั ง หวั ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ที่ ผ่ า น
กระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนาเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับ ผลิตภัณฑ์เพิ่ม มากขึ้น
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ซึ่งกรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการฯ เป็นเงิน 940,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยจะ
ดาเนินการจานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การพั ฒนาศักยภาพเครื อข่ายองค์ความรู้ KBO งบประมาณ 140,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน ระยะเวลาดาเนินการ 2 วัน ดาเนินการไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด งบประมาณ
800,000 บาท พัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวน 20 ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)
กิ จ กรรมที่ 3 ประกวดเผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งานเครื อ ข่ า ยองค์ ค วามรู้ KBO จั ง หวั ด
ผลิตภั ณ ฑ์ ที่ผ่ านการคั ด เลือ กจากคณะกรรมการฯ และได้รับ การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ จนเกิดนวัตกรรม จานวน 1
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 1 กลุ่ ม ที่ เป็ น ตั ว แทนของจั ง หวั ด ไปจั ด แสดงร่ ว มกั บ งานแสดงและจ าหน่ า ยสิ น ค้ า OTOP ที่
กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการ
3.11 การจัดเก็บรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จังหวัดสระบุรี
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดให้รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
เป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 โดยกรมการพัฒนาชุมชน กาหนดให้รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดสระบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 2,203,037,258 บาท ผลการดาเนินงานตั้งแต่ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
2563 รวม 2 เดือน มียอดจาหน่าย จานวน 354,831,152 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.11
3.12 การจัดงาน OTOP CITY 2020
3.1 2 .1 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนก าหนดจั ด งาน OTOP CITY 2020 ระหว่ า งวั น ที่
19 - 27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3.12.2 สานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดสระบุ รี โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนได้
ดาเนิน การประชุม พิ จารณาคั ด เลื อกผู้ผ ลิต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ที่ เข้าร่ว มจ าหน่ ายสิ น ค้าในงาน OTOP CITY
2020 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) โซนบูทปกติ จานวน 20 บูท จานวนผู้ประกอบการ 34 กลุ่ม/ราย
ประเภทอาหาร จานวน 8 บูท มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม 16 ราย
ประเภทเครื่องดื่ม จานวน 2 บูท มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม 2 ราย
ประเภทผ้าฯ
จานวน 3 บูท มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม 3 ราย
ประเภทของใช้ฯ จานวน 5 บูท มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม 10 ราย
ประเภทสมุนไพรฯ จานวน 2 บูท มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม 3 ราย
2) โซนชวนชิม ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณา จานวน 2 ราย การจะได้รับสิทธิ์ เข้าร่วม
จาหน่ายหรือไม่ กรมฯจะพิจารณาตามความเหมาะสม หากผู้ประกอบการรายใดได้รับการพิจารณาคัดเลือก กรมฯ
จะแจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป
ประเด็ น ขอความร่ว มมื อ : เพื่ อทราบและขอความร่วมมื อเน้ นย้ าให้ กลุ่ มผู้ ประกอบการ
OTOP ที่มีรายชื่อ เดินทางไปรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานทะเลสาบ
(P9) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และเพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาเภอต่อไป
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3.13 การขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้นา
อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน2563 ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสระบุ รี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้น าอาสาพัฒ นาชุมชนชายและหญิ ง จาก 13 อาเภอๆ ละ 2 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 26 คน และได้มอบหมายภารกิจให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนอาเภอละ 1 คน เตรียมข้อมูลนาเสนอผลการดาเนินงานของ
ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2563) คนละไม่เกิน 3 นาที โดยนาเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
ชมรมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2564 รูปแบบการนาเสนอตามความถนัด เช่น นาเสนอโดย
การพูดบอกเล่า,PowerPoint,คลิปวีดีโอ เป็นต้น
2. ให้ คัดเลือก อช./ผู้น า อช.ชาย จานวน 1 คน และ อช./ผู้น า อช.หญิ งดี เด่นประจ าปี
2563 ตามหลักเกณฑ์ที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสาร 1) พร้อมทั้งส่งแบบสรุปทะเบียนรายชื่อ (เอกสาร 2) และแบบ
กรอกประวัติ อช./ผู้นา อช.ดีเด่น ประจาปี 2563 (เอกสาร 3) ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 21 ธันวาคม2563
3 ก าหนดประชุ ม คณะกรรมการชมรมผู้ น าอาสาพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด สระบุ รี ครั้ ง ที่
2/2564 ในวันที่ 24 ธันวาคม2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดศรีปทุม (วัดลาบัว) ตาบลหนองโรง อาเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนา
ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน ณ สถานที่ดังกล่าว จึงขอความร่วมมืออาเภอประสานกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ จังหวัดจะดาเนินการทาหนังสือแจ้งให้อาเภอทราบอีกครั้ง เพื่อมอบหมายภารกิจและ
แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2564
3.14 การดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กรมฯ แจ้งจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนฯ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ประกอบด้วย (เอกสารแนบ )
กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ แยกเป็น 1 กิจกรรม
สร้างแกนนาขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ผู้แทนหมู่บ้านเป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมายโคก หนอง นา โมเดล ตามที่สานักงบประมาณเห็นชอบ ปี 2564 จานวน 178 หมู่บ้านๆ ละ 1
คน รวมจานวน 178 คน (ปัจจุบัน พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายไม่ครบตามจานวนที่สานักงบประมาณอนุมัติ กล่าวคือมี
เพียง 172 หมู่บ้าน ขาดอีกจานวน 6 หมู่บ้าน) อาเภอที่ต้องหาพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเพิ่ม จานวน 3 อาเภอ
ได้แก่
1. อาเภอเสาไห้ เพิ่มหมู่บ้านอีก 2 หมู่บ้าน
2. อาเภอวิหารแดง เพิ่มหมู่บ้านอีก 3 หมู่บ้าน
3. อาเภอดอนพุด เพิ่มหมู่บ้านอีก 1 หมู่บ้าน
พื้นที่ดาเนินการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 1 รุ่นละ 5 วัน
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน แยกเป็น 4 กิจกรรม
1) สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย ครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน
งบประมาณ จัดสรร หมู่บ้านละ 8,100 บาท

๘
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้าน/สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 1 อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 วัน
2) การจัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย ผู้แทนครอบครัวพัฒนา/แกนนาหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร/คุ้มบ้าน ผู้แทนครัวเรือนอื่นๆ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 30 คน
งบประมาณ จัดสรร หมู่บ้านละ 8,100 บาท
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้าน/สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 1-2 อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 วัน
3) การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมู่บ้าน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนนาหมู่บ้าน ผู้แทนครัวเรือนอื่นๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
งบประมาณ จัดสรร หมู่บ้านละ 15,000 บาท
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้าน/สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 2-3 อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 กิจกรรม
4) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “ โคก หนอง นา โมเดล”
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จานวน 172 แห่ง (พื้นที่ 1 ไร่ และพื้นที่ 3 ไร่)
งบประมาณ จัดสรร พื้นที่ขนาด 1 ไร่ แห่งละ 45,200 บาท/พื้นที่ขนาด 3 ไร่ แห่งละ 104,000 บาท
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้าน/สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 2
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แยกเป็น 1 กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนครอบครัวพัฒนา/แกนนาหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร/คุ้มบ้าน ผู้แทนครัวเรือนอื่นๆ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 30 คน
งบประมาณ ยังไม่ได้แจ้งจัดสรร
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้าน/สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 3-4

๙
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3.15 (1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3)
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอั ตราดอกเบี้ ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ ยผิ ดนั กองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบั บที่ 3) โดย
กาหนดให้ลูกหนี้รายเดิมผิดนัดชาระหนี้ที่ยังไม่ได้ปรับโครงสร้างหนี้ สามารถมาแสดงตนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และแสดง
ความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิดนัด ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 - 26 มีนาคม 2564
ประเด็นขอความร่วมมือ ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดฯ ให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ
ลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ทราบและดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(2) การติดตามหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อมูลหนี้ค้างชาระ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดดังนี้
เงินทีอ่ นุมตั ิ
ลำดับ 2556-2563

ร้ อยละของหนีเ้ กิน
ชำระคื น
กำหนดชำระ
ฐำนจำกลู กหนีค้ งเหลื อ
29 16,994,720.00 103,207,741.66 66,739,978.34 56,807,073.46 9,932,904.88 1,018,951.81 8,913,953.07
14.88
หนีย้ ังไม่ถึง
หนีเ้ กิน
ลู กหนีค้ งเหลื อ
กำหนดชำระ กำหนดชำระ

ยังไม่หมด
สั ญญำ

หมดสั ญญำ
แล้ ว

ประเด็นขอความร่วมมือ ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการเร่งดาเนินการติดตามหนี้ค้างชาระลดลง
เหลือไม่เกินร้อยละ 5
(3) แจ้งเตือนกาหนดการชาระเงิน เดือนมกราคม 2564
โครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน ปี 2560 –
2563 ถึงกาหนดชาระเดือน มกราคม 2564 จานวน 11 โครงการ รายละเอียดดังนี้
อาเภอวิหารแดง
จานวน 8 โครงการ
เป็นเงิน 51,140 บาท
อาเภอพระพุทธบาท
จานวน 1 โครงการ
เป็นเงิน 49,733 บาท
อาเภอเสาไห้
จานวน 2 โครงการ
เป็นเงิน 55,670 บาท
รวม
จานวน 11 โครงการ เป็นเงิน 156,543 บาท
(4) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามเกณฑ์วัดการดาเนินงาน ด้านที่ 6 การดาเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ตัวชี้วัดที่
6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 35 และไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 70

๑๑

ผลกำรเบิกจ่ ำย
คงเหลื อ
ตำมแผนกำร
ร้ อยละ
ร้ อยละ
เป้ำหมำยกำร
ดำเนินงำนและ
(ฐำนจำก
(ฐำนจำก
รำยกำร
แผนกำรใช้ เบิกจ่ ำยไตรมำสที่ 1
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
แผนกำร
แผนกำร
ร้ อยละ 35
จ่ ำยฯประจำปี
ดำเนินงำนฯ)
ดำเนินงำนฯ)
2564
งบดำเนิ นงำน
3,095,640.00
1,083,474.00
43,293.50
1.40 3,052,346.50
98.60
งบเงิ นทุนหมุนเวียน 24,000,000.00
8,400,000.00 5,600,000.00
23.33 18,400,000.00
76.67
งบเงิ นอุดหนุ น
3,000,000.00
1,050,000.00
3,000,000.00
100.00
รวม
30,095,640.00
10,533,474.00 5,643,293.50
18.75 24,452,346.50
81.25

ประเด็นขอความร่วมมือ ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กาหนด
(5) ตัวชี้วัดการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี ประจาปีงบประมาณ 2564
ที่
1

เกณฑ์การดาเนินงาน
(1.1) ประเภทบุคคลธรรมดา
(1.2) ประเภทองค์กร (องค์กรอื่นๆ)

2

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
ดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณฯ
(2.1) งบบริหาร
(2.2) เงินทุนหมุนเวียน
(2.3) เงินอุดหนุน
สรุปผลการเบิกจ่าย

3

จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีอนุมัติ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ (คก.)

4

จานวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะอาชีพ
จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการ
พัฒนาเป็น OTOP (ผลิตภัณฑ์)
จานวนผู้นาสตรี องค์กรสตรี ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองในชุมชน (คน)

5
6

เป้าหมายปี 2564
100 %
(- คน)
100 %
(- องค์กร)

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
-

100%
(3,095,640.- บาท)
100%
(24,000,000.- บาท)
100%
(3,000,000.- บาท)
100%
( 30,095,640.- บาท)
100%
(133 โครงการ)

1.40 %
(43,293.50 บาท)
23.33 %
(5,600,000 บาท)
-%
(- บาท)
5,643,293.50 %
(18.75 บาท)
-%
(- โครงการ)

100%
(22 กลุ่ม)
100%
(5 โครงการ)
100%
(1,000 คน)

-%
(- โครงการ)
-%
(- โครงการ)
-%
(- คน)

รอเป้าหมายจาก
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

๑๒
7
8
9

กลุ่มองค์กรและเครือข่ายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะในการบริหารกองทุนฯ (กลุ่ม)
ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนด
องค์กรสตรีจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของสตรีหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี

100%
(3 กลุ่ม/องค์กร)

-%
(- กลุ่ม)

100%
(200 ครัวเรือน)

%
(- ครัวเรือน)

100%
(6 โครงการ)

-%
(- โครงการ)

(6) กิจกรรมดาเนินการเดือน ธันวาคม 2563
1. ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนกองทุ นพัฒ นาบทบาทสตรีจัง หวัดครั้ง ที่ 11/2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
2. ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ จั ง หวั ด ครั้ ง ที่
10/2563 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การดาเนินงานโครงการ “หนึ่งตาบล หนึ่งถนนกินได้”
สืบเนื่องจากข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมกรมการพัฒนา
ชุม ชน ครั้ง ที่ 10/2563 วั นจั น ทร์ที่ 30 พฤศจิ กายน 2563 เรื่อ งการดาเนิน งาน “โครงการหนึ่ ง ต าบล
หนึ่งถนนกินได้”
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาแนวทางการดาเนินงานโครงการ “หนึ่งตาบล
หนึ่งถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ”
กรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะที่ 1 ดาเนินการเดือนธันวาคม 2563
อาเภอคัดเลือก 1 ตาบล อาจพิจารณาจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/หมู่บ้านสัมมาชีพ/อื่นๆ
ระยะที่ 2 ดาเนินการเดือนมกราคม 2564
ขยายผลทุกตาบล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ/แหล่งอาหาร ที่มีความปลอดภัยไร้สารพิษ สาหรับคนในชุมชน ผู้
สัญจรทั่วไป ทั้งในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์วิกฤติ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดตาบลเกื้อกูล และแบ่งปันพืชผักสวนครัวร่วมกัน ตามวิถีพอเพียง และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิธีการดาเนินงาน
1. อาเภอพิจารณาคัดเลือกตาบลเป้าหมาย อาเภอละ 1 ตาบล โดยเป็นตาบลที่มีเส้นทางสัญจร/ถนนสาย
หลักตัดผ่าน และต้องมีพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนครัว มีความยาวไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร
2. การเพาะปลูก พืชผักสวนครัว ในพื้นที่เป้าหมาย (ถนนเป้าหมาย) ต้องปลูกแบบปลอดสารพิษ
3. ผลผลิตที่เกิดขึ้นตามข้อ 2 ต้องไม่มีเจ้าของ หมายถึงเมื่อเกิดผลผลิตแล้ว ไม่ว่าใครก็สามารถเก็บผลผลิต
ดังกล่าว ไปใช้บริโภคตามสมควรได้ ไม่เว้นแม้แต่ผู้สัญจรไปมา

๑๓
4. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ ภายในเวลาที่กาหนด
ประเด็นขอความร่วมมืออาเภอ
1. ทบทวน/ยืนยันรายชื่อ “หนึ่งตาบล หนึ่งถนนกินได้ไร้สารพิษ” นาร่องของอาเภอภายในวันที่ 9
ธันวาคม 2563
2. รายงานผลการดาเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2563
ผ่านช่องทาง ไลน์กลุ่ม สัมมาชีพ- เศรษฐกิจพอเพียง สระบุรี
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

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

