รายงานการประชุม
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
ครั้งที่ 6/๒๕62 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมนายจันทร์หนวดเขี้ยว ชั้น 5 อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศุภผล

กองแดง

พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี

2. นางสาวภคพร

ข้องหลิม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

3. นายสุรพงษ์

เขียวผึ้ง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

4. นางจิดาภา

พุม่ มณี

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

5. นางศุภลักษณ์

บุญวัฒน์

พัฒนาการอาเภอบางระจัน

6 นายกมล

เสวกวิหารี

พัฒนาการอาเภอค่ายบางระจัน

7. นางสาวพรกนก

อุดมสุข

พัฒนาการอาเภอพรหมบุรี

8. นางสุปิน

พลอยใหม่

พัฒนาการอาเภออินทร์บุรี

8. นางสาวนันทวรรณ

มาลา

(แทน)พัฒนาการอาเภอท่าช้าง

9. นางสาวปนัดนันท์

รัตนอักษรศิลป์ แทนพัฒนาการอาเภอเมืองสิงห์บุรี

10. นางวนัสนันท์

ทิพยนุกูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

12. นางวัชรี

แสงว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

13. นายประพล

เขียนนุกูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

14. นางสาวสุกัญญา

ศรีสุรเดชชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

15. นางสาวดวงรัตน์

ช้างเนียม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

16. นางสาวแสงตะวัน เอี่ยมศุก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

17. นางสาวธัญรัศม์

ประธาน

วิศาลจารุพัชญ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม
1. สิบเอกอัศวิน
2. นางรัตนาวดี

เนียมคา
จันทร์น้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.
นายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 กรมการพัฒนาชุมชนมีคาสั่งที่ 351/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ให้นางจิดาภา
พุ่มมณี ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอหนองมะโมง (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ) สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มาดารงตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
2.2 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้นางรัตนาวดี จันทร์น้อย ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ อบรมหลักสูตร “การสร้าง QR Code และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ” รุ่นที่ 1 ในวันที่
28 พฤษภาคม 2562 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อบุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้สามารถนาความรู้ ด้านดิจิทัลไปใช้ในการทางาน ให้มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
2.3 โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาเดือน มิถุนายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ วัดพรหมบุรี หมู่ที่ 3 ตาบลพรหมบุรี อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เวลา 08.00-12.00 น.
ให้บริการประชาชน
เวลา 13.00 น.
ติดตามงานในพื้นที่ โครงการที่มีปัญหา อุปสรรค ร้องเรียน
และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จานวน 10 ทุนละ 1,000 บาท โดยให้จังหวัดนาผลงาน
แต่ละกิจกรรมมานาเสนอ ดังนี้
- ผลงาน OTOP นวัตวิถี 24 ผลิตภัณฑ์ และสาหรับ
- ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ OTOP โดยให้นาของอาเภอข้างเคียงมาร่วมจาหน่ายด้วย
- ผลงานของกองทุนพัฒนาสตรีเด่นของตาบลพรหมบุรีที่กู้เงินทุนหมุนเวียน ที่ประสบความสาเร็จ
- ผลงานกองทุนหมู่บ้านและชุมเมือง ฯ ตามศาสตร์พระราชา
- โครงการเสื้อผ้ามือสอง (คืนความสุขให้ประชาชน) โดยนาเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว หรือยัง
ไม่ได้ใช้ และรับบริจาคของใช้ต่างๆ ก็ได้ โดยให้คนละ 1 ชิ้น หรือ 1 ตัว ใช้เลขประจาตัวประชาชนลงทะเบียน
2.4 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00.น. ณ ห้องจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง
อาเภอเมืองสิ งห์ บุ รี เข้าร่ ว มการจั ด กิจ กรรมเพื่อแสดงความจงรัก ภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุก ภาคส่วนของจังหวัด
หน่วยงานละ 3 คน สาหรับการแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว / ข้าราชการทหาร
ตารวจ : เครื่องแบบปฏิบัติงาน / จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน / ภาคเอกชน : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
2.5 กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจาปี
พุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ดังนี้
1) พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จานวน 51 รูป
2) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
3) กิจกรรมปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศล
4) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง–พุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
5) กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล
2.6 กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจาปี
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
ตามหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 0019/ว 1985 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แจ้งให้ตรวจสอบ
และรั บ รองรายงาน การประชุ มครั้ งที่ 5/2562 ที่ เว็ บไซด์ ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ดสิ งห์ บุ รี http://
www.singburi.cdd.go.th ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3.1.1 การรายงานผลดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง
ยัง่ ยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การรายงานผลดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครั้งที่ 1 : 5 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 2 : 5 มิถุนายน 2562
กลุ่มแรก “มั่งคง”(ชุมชนพึ่งตนเองได้) ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ ัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 8 :
การจัดทาบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือน, ตัวชี้วัดที่ 14 : การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน, ตัวชี้วัดที่ 20,22 : การ
บริหารจัดการขยะ ตัวชี้วัดที่ 1: มีจิตอาสา เรียกชุมชนลักษณะนี้ว่า “ชุมชนเกื้อกูล”
กลุ่มที่สอง “มั่งคั่ง” (เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 10 :
มีสัมมาชีพ ตัวชี้วัดที่ 8,9 : การบริหารจัดการหนี้ ตัวชี้วัดที่ 11 : มีการออมในทุกครัวเรือน ตัวชี้วัดที่ 15,23 :
มีการท่องเที่ยวโดยชุมชน เรียกชุมชนลักษณะนี้ว่า “ชุมชนเพิ่มพูนรายได้”
กลุ่ ม ที่ ส าม “ยั่ ง ยื น ”(ความสุ ข มวลรวมเพิ่ ม ขึ้ น ) คื อ มี ค วามสุ ข มวลรวมมากขึ้ น
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 3 : การมีกองทุนสวัสดิการ ตัวชี้วัดที่ 6 : ชุมชนปลอดอบายมุข ตัวชี้วัดที่ 12 : มีวิสาหกิจ
ชุมชน ตัวชี้วัดที่ 5,6 : มีกิจกรรมสร้างความรู้ทางสุขภาวะ ตัวชี้วัดที่ 3 : ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากชุมชน เรียก
ชุมชนลักษณะนี้ว่า “ชุมชนเครือข่ายแข็งแรง”
จังหวัดสิงห์บุรีมีหมู่บ้านเป้าหมายในการดาเนินงานตามโครงการฯ จานวน 6 หมู่บ้าน
1. บ้านพระนอน หมู่ที่ 2 ตาบลจักรสีห์ อาเภอเมืองสิงห์บุรี
2. บ้านเชิงกลัด หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ลา อาเภอเมืองอินทร์บุรี
3. บ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 4 ตาบลหัวงิ้ว อาเภอพรหมบุรี
4. บ้านบางตาโฉม หมู่ที่ 8 ตาบลท่างาม อาเภออินทร์บุรี
5. บ้านพิกุลทองสามัคคี หมู่ที่ 3 ตาบลพิกุลทอง อาเภอท่าช้าง
6. บ้านดอนตะโหนด หมู่ที่ 7 ตาบลโพทะเล อาเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดแจ้งให้อาเภอการรายงานผลดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง
มั่งคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3 : 5 มิถุนายน 2562
อาเภอรายงานจังหวัด 4 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4 : 5 สิงหาคม 2562 อาเภอรายงานจังหวัดวันที่ 4 สิงหาคม 2562
กลุ่มแรก “มั่งคง”(ชุมชนพึ่งตนเองได้) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
กลุ่มที่สอง “มั่งคั่ง” (เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง) ประกอบด้วยตัวชีว้ ัด 4 ตัวชีว้ ัด
กลุ่มที่สาม “ยั่งยืน” ”(ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด
รวม 13 ตัวชีว้ ัด
มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2562 ขอเปลี่ยนแปลงกาหนดการใหม่ ดังนี้
วัน/เวลา
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
เวลา 15.00 น.
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2562
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น.
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น.

รายการ

หมายเหตุ

พิจารณากิจกรรม อาเภอบางระจัน

ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
บ้านวังขรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โพชนไก่

พิจารณากิจกรรม อาเภออินทร์บุรี

บ้านสวนหลวง หมู่ที่ 2 ต.อินทร์บุรี

พิจารณากิจกรรม อาเภอเมืองสิงห์บุรี

บ้านพระนอน หมู่ที่ 2 ต.จักรสีห์

พิจารณากิจกรรม อาเภอค่าย
บางระจัน
พิจารณากิจกรรม อาเภอพรหมบุรี
พิจารณากิจกรรม อาเภอท่าช้าง

บ้านถนนตก หมู่ที่ 11 ต.โพทะเล

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการประกวดฯ

บ้านโภคาภิวัฒน์ หมู่ที่ 5 ต.บางน้าเชี่ยว
บ้านพิกุลทองสามัคคี หมู่ที่ 3 ต.พิกุลทอง

แก้ไขวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลาช่วงบ่ายเปลี่ยนเวลา
จากเวลา 13.00 น. เป็นเวลา 13.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติ
คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2562 จานวน 3 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่
1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอดีเด่น จานวน 1 คน
2) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาลดีเด่น จานวน 1 ตาบล
3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จานวน 1 กลุ่ม
โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้บูรณาการกิจกรรมร่วมกับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ประจาปี 2562 ลงพื้นที่คัดเลือกตามแผนการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ
เงินรางวัลคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติ
คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2562 จานวน 3 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล
1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอดีเด่น จานวน 1 คน
รางวัล จานวนเงิน 3,000 บาท
2) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาลดีเด่น จานวน 1 ตาบล
รางวัล จานวนเงิน 6,000 บาท
3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจาปี 2560 และประจาปี 2561
จานวน 1 กลุ่ม รางวัล จานวนเงิน 4,000 บาท
รวมเป็นเงิน 13,000 บาท

จังหวัดขอให้อาเภอแจ้งเป็นหนังสือคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตาม
โครงการเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2562 แต่ละประเภท และถ้าอาเภอใดไม่แจ้งส่ง
ประกวดให้ทาหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1.1 การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จั งหวั ดสิ งห์ บุ รี ขอความร่ วมมื อส านั กงานพั ฒ นาชุ มชนอ าเภอ ด าเนิ นการรวบรวม
เอกสารรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผนดิน พร้อมภาพถ่าย
กิจกรรมส่งจังหวัด ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อจังหวัดจักรวบรวมรายงานในที่ประชุมต่อไป
จังหวัดรายงานผลการขับเคลื่ อนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้ านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ให้ส่วนกลางทราบ ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน และรายงานจังหวัดทุกเดือน
หมู่ บ้ านกองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ นจะต้ องไม่ เป็ นหมู่ บ้ านสี แดง และเข้ าไปส่ งเสริ มอาชี พให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 การขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562
การพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 โดยส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความพร้อมด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน และประเมินต้นกล้ากองทุนแม่ที่คัดเลือกไว้ ใน
การนี้จากการประเมินฯ ทางหมู่บ้านที่มีความพร้อมที่จะยกระดับเป็นกองทุน ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอรวบรวมเอกสารส่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายใน 17 มิถุนายน 2562
เอกสารการประเมินต้นกล้ากองทุนแม่ ที่ขอเพิ่มเติม ดังนี้
1. สาเนาวาระการประชุม
2. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร “กองทุนแม่......” (ไม่ระบุธนาคาร)
3. สาเนาแบบประเมิน
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. ใบสาคัญรับเงิน
มติที่ประชุมรับทราบ
4.1.3 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการจ้างเหมาออกแบบภูมิส
ถาปัตย์และพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้รับจ้าง บริษัท วีซายน์ มีเดีย จากัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ดาเนิ น การตรวจรั บ เมื่อ วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ขณะนี้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ พัส ดุ อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการพิจารณาตรวจรายละเอียดงานจ้าง ทั้ง 24 หมู่บ้าน ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการนี้
ขอความร่วมมือพัฒนาการอาเภอทุกท่าน แจ้งกรรมการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ร่วมกันรักษา
ความสะอาด เรียบร้อย รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และภูมิใจในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา
ภูมิทัศน์ในชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ทาหนังสื อถึงอาเภอ ให้ แจ้งกรรมการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ให้ร่วมกันรักษาความสะอาด เรียบร้อย รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และ
ภูมิใจในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชน
มติที่ประชุมรับทราบ
4.1.4 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และระดับอาเภอ ตามแผนการพัฒนา
ศักยภาพและสนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนทุกระดับ เป็นจานวนงบประมาณ 37,700 บาท จัดสรรให้
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอ ดังนี้
1) อาเภอพรหมบุรี
จานวน 42 กองทุน
งบประมาณ
4,200 บาท
2) อาเภอบางระจัน
จานวน 77 กองทุน
งบประมาณ
7,700 บาท
3) อาเภอค่ายบางระจัน จานวน 59 กองทุน งบประมาณ 5,900 บาท
4) อาเภอท่าช้าง
จานวน 23 กองทุน งบประมาณ 2,300 บาท
5) อาเภอเมืองสิงห์บุรี จานวน 71 กองทุน งบประมาณ 7,100 บาท
6) อาเภออินทร์บุรี
จานวน 105 กองทุน งบประมาณ
10,500 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.2.1 การดาเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดการดาเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มี
ประสิ ทธิภ าพและผลการดาเนิ นงานที่ดีส ามารถเป็นแบบอย่างได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้ างขวัญกาลั งใจให้ แก่
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอาเภอ โดยมีผู้ตรวจ
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจ
ราชการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโพทะเล หมู่ที่ 5 ตาบล
โพทะเล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ในการนี้ ขอให้อาเภอประสานกลุ่มเป้าหมายในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการคัดเลือก
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ในวัน เวลา สถานที่ กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 โครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
และโครงการการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดดาเนินการโครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และโครงการการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น ฯ และเกณฑ์การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ
โดยมอบให้ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ (บ้าน
วังขรณ์ หมู่ที่ 11 ตาบลโพชนไก่ อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) และการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ
(ตาบลโพชนไก่ อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลา
อเนกประสงค์บ้านวังขรณ์ หมู่ที่ 11 ตาบลโพชนไก่ อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ในการนี้ ขอให้อาเภอประสานกลุ่มเป้าหมายในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประกวด
หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ และการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ ในวัน เวลา
สถานที่ กาหนด
ขอเปลี่ยนวันประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ และรจัดทาสารสนเทศตาบล
ต้นแบบฯ จากวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่ 21 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน หลักสูตร “การสร้าง QR Code และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมหรรษา ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มีนโยบายให้หน่วยงานนา
ความรู้ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน เช่น การจัดประชุมโดยการใช้ QR Code
แทนเอกสารวาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสารแนบต่างๆ เพื่อลดการใช้กระดาษในสานักงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.3.1 ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารแนบ 1
ตำมแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกองทุนพฒั นำบทบำทสตรีประจำปงี บประมำณพ.ศ.2562
ข้อมูลณวนั องค
ั ำรที28
่ พฤษภำคม2562
แผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกองทุนพฒั นำบทบำทสตรีประจำปงี บประมำณพ.ศ.2562
ลำดบที
ั ่ จงห
ั วดั / อำเภอ
เป้ำหมำย

บริหำร (บำท)

หมุนเวียน(บำท)

อุดหนุน(บำท)

ผล

ผล

ผล

จำนวน

คงเหลือ

เป้ำหมำย

จำนวน

%

เป้ำหมำย

จำนวน

%

คงเหลือ

เป้ำหมำย ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ

%

ร้อยละ
ผลสำเร็จ

1,214,335

979,120

507,720

กำรเบิกจ่ำย
-

76,770

925,755

100,870

824,885

10.90%

2,125

2,667,965

375,590 2,292,375

14.08%

116,902 14.21%

705,678

2,733,730

412,092 2,321,638

15.07%

483,870

209,785 43.36%

274,085

3,186,035

520,985 2,665,050

16.35%

3,037,895

479,450 15.78% 2,558,445 1,209,675

391,265 32.34%

818,410

4,404,970 1,018,715 3,386,255

23.13%

1,775,575

200,000 11.26% 1,575,575

236,080 243.95% - 139,305

2,013,750

25.07%

จงห
ั วดั สิงห์บุรี

1,190,140

682,420 57.34%

507,720

2

อำเภอท่ำช้ำง

157,400

56,670 36.00%

100,730

647,385

3

อำเภอเมืองสิงห์บุรี

161,400

81,530 50.51%

79,870

2,264,630

4

อำเภอพรหมบุรี

165,400

95,190 57.55%

70,210

1,745,750

5

อำเภอบำงระจนั

173,400

111,200 64.13%

62,200

6

อำเภออินทร์บุรี

157,400

148,000 94.03%

7

อำเภอค่ำยบำงระจนั

141,400

68,700 48.59%

1

คงเหลือ

รวม(บำท)

-

-

-

-

24,195

-

0.00%

647,385

50,000 2.21% 2,214,630

-

-

120,970

44,200 36.54%

241,935

244,060 100.88%-

200,000 11.46% 1,545,750

822,580

2,528,765

200,000 7.91% 2,328,765

9,400
72,700

96,775

296,700

504,780 1,508,970

มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 หนี้ที่จะหมดอายุความ (กองทุนเดิม ปี 55-56) ในปี 2563 จานวน 3 สัญญา
หนีที้ จะห
่ มดอำยุควำม(กองทุนเดิมปี 55-56) ในปี 2563
ลำดบั เลขทีสญ
่ ั ญำ

โครงกำร

ตำ
บล/อำเภอ

ปีทีอนุ
่ มติั

ั ญำ
เงินตำมสญ

จำนวนเงินค้ำง วนั ทีสิน
่ ้ สุดอำยุควำม

1 22172556219 โครงการกลุม่ ทาขนมเบเกอรี่

ต. ม่วงหมูอ
่ . เมืองสิงห์บุรี

2556

100,000

38,842

27-ม.ค.-63

2 22172556297 โครงการกลุมอาชีพเพราะเห็ดฟาง

ต. บางมัญอ. เมืองสิงห์บุรี

2556

80,000

30,500

3-ส.ค.-63

3 22172556299 โครงการเย็บจักรอุตสาหกรรม(กลุม่ จัดตังใ้ หม่)

ต. ม่วงหมูอ
่ . เมืองสิงห์บุรี

2556

100,000

50,278

22-ธ.ค.-63

มติที่ประชุม รับทราบ

4.3.3 โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดสิงห์บุรี
(OTOP Product Champion : OPC)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดสิงห์บุรี ดาเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP Product Champion) เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ระดับ 1-5 ดาว นาไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (Product Development) และเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
ยอมรับ
จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดาเนินการเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายชานาญวิทย์ เตรัตน์) เป็นประธานพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น
จานวน 71 ราย 156 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภท ประกอบด้วย
1. ประเภทอาหาร
จานวน 35 ราย 78 ผลิตภัณฑ์
2. ประเภทเครื่องดื่ม
จานวน 3 ราย 7 ผลิตภัณฑ์
3. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
จานวน 5 ราย 7 ผลิตภัณฑ์
4. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
จานวน 20 ราย 42 ผลิตภัณฑ์
5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
จานวน 8 ราย 22 ผลิตภัณฑ์
โดยจะประกาศผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว
(เดือนมิถุนายน 2562) และส่งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผูผ้ ลิต/ผู้ประกอบการ OTOP (ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562)
กำรคัดสรรสุดยอดหนึง่ ตำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๒
สรุปผลควำมคืบหน้ำกำรลงทะเบียน
จังหวัดสิงห์บรุ ี 71 รำย 156 ผลิตภัณฑ์
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภำคม 2562
ที่
1
2
3
4
5
6

อำเภอ

ลงทะเบียน

(รำย) (ผลิตภัณฑ์)
เมืองสิงห์บรุ ี 17 37
บำงระจัน
12 21
ค่ำยบำงระจัน 10 23
พรหมบุรี
13 30
ท่ำช้ำง
4
9
อินทร์บรุ ี
15 36
รวม
71 156

อำหำร

เครือ่ งดืม่

ของใช้ฯ

รำย ผลิตภัณฑ์
10 22
7
11
2
5
7
18
4
9
5
13

รำย ผลิตภัณฑ์
0
0
0
0
2
4
1
3
0
0
0
0

รำย ผลิตภัณฑ์
5
9
2
4
4
10
1
1
0
0
8
18

รำย
0
2
1
2
0
0

ผลิต ภัณฑ์

35

3

20

5

7

78

มติที่ประชุม รับทราบ

7

42

ผ้ำฯ
0
3
2
2
0
0

สมุนไพรฯ รวมจำนวน
รำย
2
1
1
2

ผลิต ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

2

6
3
2
6
0
5

37
21
23
30
9
36

8

22

156

4.3.4 การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจาปี 2562
ตามทีจ่ ังหวัดสิงห์บุรีได้มีคาสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 823/2562 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนที่เป็นครัวเรือนที่มีอาชีพไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายได้มากกว่า
รายจ่าย สามารถเป็นแบบอย่างให้กับครัวเรือนอื่นได้ จังหวัดละ 1 ครัวเรือน เพื่อคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอย่างระดับภาคภาคละ 3 ครัวเรือน ซึ่งคณะกรรมการได้ออกไปคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุ มชนตัวอย่างระดับ
จังหวัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ได้แก่นางสาวทิพย์วัลย์ สุขสบาย
บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ 10 ตาบลพักทัน อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี อายุ 43 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
อาชีพเกษตรกรรม และจะได้รับการสนับสนุนการประกอบอาชีพเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ 5,000 บาท
สาหรับการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ดาเนินการระหว่างวันที่ 24 – 25
พฤษภาคม 2562 ณ อารมณ์ดี รีสอร์ท อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สรุปผลการคัดเลือกของจังหวัดสิงห์บุรี
ไม่ติด 1 ใน 3
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ฝ่ายอานวยการ
4.4.1 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมการพัฒนาชุมชน จะมีการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารงาน
พัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะดาเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ของการเจ้าหน้าที่
www.personel.cdd.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.2 แนวทางปฏิบัติใ นการยืมเงิน ราชการและการส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อส่งใช้คืน
เงินยืมราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและการส่งหลักฐาน
การจ่ายส่งใช้คืนเงินยืมราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกรมการพัฒนา
ชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง การบัญชี ฝ่ายการเงินเห็นควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้า นการเงินในสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.3 การแสดงข้อมูลเคลื่อนไหวทางบัญชีระหว่างผู้ขายกับส่วนราชการ
คลังจังหวัดสิงห์บุรี พบปัญหาเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ขายที่ทาสัญญากับส่วน
ราชการว่าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อทาการโอนเงินไปแล้วถูกระบบตีกลับเนื่องจากบัญชีดังกล่าวถูกปิดไปทา
ให้การโอนเงินเกิดความล่าช้า ดังนั้นคลังจังหวัดสิงห์บุรี ขอให้ส่วนราชการแจ้งให้ผู้ขายจัดส่งสาเนาเคลื่อนไหว
ทางบัญชี และหน้าสมุดบัญชีที่จะให้ดาส่วนราชการดาเนินการโอนเงิ นให้แนบมาด้วยทุกครั้งที่มีการขอเบิกจ่าย
กับส่วนราชการนั้น ๆ เพื่อป้องกันการถูกตีกลับของระบบธนาคาร
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4.5 บันทึกข้อมูลการลาเจ้าหน้าที่ฯ ในระบบ DPIS
ขอสาเนาเอกสารหลักฐานการลาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เนื่องด้วย ฐานข้อมูลเมนูการลาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอและจังหวัดสิงห์บุรี ยังไม่ได้
บันทึกในระบบ DPIS เพื่อให้การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอและจังหวัดสิงห์บุรี ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นปัจจุบัน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ขอให้
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ ส่งสาเนาเอกสารหลักฐานการลาของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่อฝ่ายอานวยการจะได้บันทึกข้อมูลการลาของ
เจ้าหน้าที่ฯ ในระบบ DPIS ต่อไป (ขอให้เซ็นรับรองสาเนาด้วย สาเนาเอกสารดังกล่าวจะต้องจัดส่งให้กรมฯ)
บัญชีแสดงวันมาสาย ขาดราชการ และการลาของ
ชื่ อ-สกุล

( / ) ข้ าราชการ

( ) ลู กจ้ างประจา

ตาแหน่ ง

จานวนวันลาพักผ่ อ นสะสมจากปี งบประมาณที่ ผ่านมา

สั งกัด

วัน
รายละเอียดแสดงจานวนวันลา
เดือ น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ป
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

วัน

ปี งบประมาณ 2550
ก

พ

สรุปจานวนวันลา
ค
บ
ฮ

ต

ส

ข

ยอดรวมทั้งสิ้น
ประเภท
รายละเอียดแสดงจานวนครั้งทีล่ า
การลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ป
ก
พ
ค
บ
ฮ
ต
ส
ข

ป
ก
พ
ค
บ
ฮ
ต
ส
ข

=
=
=
=
=
=
=
=
=

ลาป่ วย
ลากิจส่ วนตัว
ลาพักผ่ อ น
ลาคลอดบุตร
ลาอุ ปสมบท
ลาประกอบพิธฮี ั จย์
ลาเข้ ารั บการตรวจเลื อ ก
มาสาย
ขาดราชการ

ลงชื่อ

จานวนวันลา
ประเภทอื่น ๆ
นอกจากข้ างต้ น

(
(
(

) ลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั กิ ารวิจยั
) ลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ
่ มรส
) ลาติดตามคูส

จานวน.................วัน
จานวน.................วัน
จานวน.................วัน

ระหว่าง..............................ถึง...........................
ระหว่าง..............................ถึง...........................
ระหว่าง..............................ถึง...........................

ตาแหน่ ง
เจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.6 การดาเนินงานตามตัวชี้วัดงานทีม ตัวชีวัดที่ 3 รอบการประเมินที่ 2/2562
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดงานทีม ตัวชีวัดที่ 3 รอบการประเมินที่ 2/2562 ระดับค่า
คะแนนที่ 1 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดาเนินการแจ้งบุคลากรในหน่วยงานให้ตรวจสอบข้อมูล
ของตนเองผ่านโปรแกรม DPIS และโปรแกรมสนับสนุนด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ตามหนังสือ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 0019/ว0318 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และได้เก็บค่า
คะแนนที่ 1 ไว้เรียบร้อยแล้ว
ในการดาเนิ น การขั้น ตอนต่ อไป ระดั บค่ าคะแนนที่ 2 ดาเนิน การตามแนวทางการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการแจ้งกรมฯ ทุกครั้ง ที่มีการนาเข้า การแก้ไข และการปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรภายในหน่ว ยงาน ส านั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดสิ งห์ บุรี ได้จัดทาหนังสื อเพื่อให้พัฒ นาการอาเภอ

หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย แจ้งเจ้าหน้าที่ภายใต้การกากับดูแล ดาเนินการรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลในระบบ
DPIS ตามแบบรายงานที่กรมฯ กาหนด พร้อมทั้งให้จัดส่งแบบรายงานและเอกสารแนบฯ ให้สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพื่อที่ฝ่ายอานวยการจะได้นาเข้า แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรในระบบ DPIS และจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวให้กรมฯ เพื่อเก็บค่าคะแนนที่ 2 ต่อไป
*** หมายเหตุ ขอให้ทุกท่านกรอกแบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลในระบบ DPIS ตามเอกสารที่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้จัดส่งไปให้ กรณีมีรายการที่แก้ไข หรือต้องการให้ admin แก้ไข นาเข้า บันทึกข้อมูลให้
จะต้องมีเอกสารแนบ ถ้าไม่มีเอกสารแนบมา Admin ไม่สามารถจะบันทึกให้ได้ เพราะจะกลายเป็นความ
รับผิดชอบและ Admin ก็จะมีความผิดทางวินัย หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ Admin Siri ฝ่ายอานวยการ
แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลกรม (DPIS)
กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ......................................................................
เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ข้าพเจ้า ..................................................................
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
ราชการ ตาแหน่ง ................................................. ระดับ ............................. สังกัด
.....................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

พนักงาน

เบอร์โทรศัพท์..................................................................... มีการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม DPIS ดังต่อนี้
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องด้วยตนเองแล้ว
ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยขอส่งให้ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
ดังต่อไปนี้
เมนูรายการที่
ขอแก้ไข เพิ่มเติม

รายละเอียดที่ขอให้แก้ไข
จาก

รายละเอียดที่

แก้ไขเป็น

เอกสารแนบการแก้ไข

ขอให้บันทึกเพิ่มเติม

อื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแก้ไข จานวนทั้งสิ้น .............. ฉบับ มาพร้อมนี้แล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
...................../....................../....................
หมายเหตุ รวบรวมส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด เก็บไว้เป็นหลักฐาน และแก้ไข ปรับปรุง
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
5.1.1 กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งแนวทางการประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
ประจาปี 2562 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
1) ประเภทผู้นาชุมชน (ผู้ อช.ชายและหญิง)
2) ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชน
3) ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน
4) ประเภทชุมชน
จั งหวั ดสิ งห์ บุ รี ก าหนดประชุ มแนวทางการประเมิ น ระบบมาตรฐานการพั ฒนาชุ มชน (มชช.)
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
เชิญผู้รับผิดชอบงานแต่ละประเภท ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน (มชช.) ฯ เพื่อทาแผนการประเมิน กลุ่มเป้าหมายละ 1 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โครงการส่งเสริมการช่องตลาด อาเภอละ 3 อาเภอๆ ละ 30,000 บาท ได้แก่ อาเภออินทร์บุรี
พรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรี พิจารณาจากสนับสนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยให้เขียนแผนการใช้จ่ายให้
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯอนุมัติโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
6.4 ฝ่ายอานวยการ
6.4.1 การขอหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อจัดทา KTB online
การเงินขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการด้านการขอเบิกเงินของผู้นาอาสาพัฒนา (ผู้นา อช.)
ให้แนบสาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมสาเนาบัตรประชาชน มาด้วยทุกครั้ง เนื่องจากมีผู้นา อช. บางอาเภอ
ไม่ได้รับเงินเพราะบัญชีถูกยกเลิก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีกจึงขอให้แนบเอกสารดังกล่าวมาด้วยทุกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
6.4.2 การแนบหลักฐานการจ่ายเงิน
การแนบใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด ในกรณีที่ไม่ใช่เป็นการสารองจ่ายเงินไปก่อน ต้องใช้เป็น
ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ ส่วนการแนบบิลเงินสดจะใช้ในกรณีที่มีการจ่ายเป็น
เงินสดเท่านั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม รับทราบ

6.4.3 การส่งเอกสารเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน และเงินค่าตอบแทน อสพ.
การส่งเอกสารเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน และค่าตอบแทน อสพ. ขอให้จัดส่งเอกสาร
ดังกล่าว ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินต้องใช้เวลาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ทาการเบิกจ่าย จะได้ไม่ทาให้การเบิกจ่ายล่าช้า
ค่าเบี้ยเลี้ยง ส่งเอกสารเกิน 2 เดือน ไม่เบิกจ่าย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ธัญรัศม์ วิศาลจารุพัชญ์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวธัญรัศม์ วิศาลจารุพัชญ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบิติงาน

(ลงชื่อ)

จิดาภา พุ่มมณี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางจิดาภา พุ่มมณี)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

