รายงานการประชุม
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
ครั้งที่ 1/๒๕63 วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโพทะเล อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
...........................................
ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวภคพร
ข้องหลิม
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี
2. นายไชยรัตน์
กลั่นสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3. นางสาวธาริณี
ศรีจิ๋ว
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4. นางจิดาภา
พุ่มมณี
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
5. นายกมล
เสวกวิหารี
พัฒนาการอาเภอค่ายบางระจัน
6. นางสาววนิชดา
สร้อยมณี
พัฒนาการอาเภออินทร์บุรี
7. นางสาวพรกนก
สุขอุดม
พัฒนาการอาเภอพรหมบุรี
8. นางวัจนี
ชุ่มเย็น
พัฒนาการอาเภอท่าช้าง
9. นางวนัสนันท์
ทิพยนุกูล
พัฒนาการอาเภอเมืองสิงห์บุรี
10. นายสุชิน
บุญเพ็ง
รักษาการแทนพัฒนาการอาเภอบางระจัน
11.นางวัชรี
แสงสว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
12. สิบเอกอัศวิน
เนียมคา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
13. นายประพล
เขียนนุกูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
14. นางสาวสุกัญญา ศรีสุรเดชชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
15. นางสาวดวงรัตน์ ช้างเนียม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
16. นางรัตนาวดี
จันทร์น้อย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
17. นางสรัญญา
แก้วประเทือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
18. นางสาวแสงตะวัน เอี่ยมศุก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
19. นางสาวชุติมนต์นัท จินจา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
20. นางสาวรุ่งฤดี
อินสอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
21. นางสาวอธิตา
สีตะระโส
ผู้ประสานงานเครือข่าย กทบ. อาเภอค่ายบางระจัน
ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.
นางสาวภคพร ข้องหลิม รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมฯ ดังต่อไปนี้
ก่อนเข้าวาระการประชุม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
สื่อวีดีทัศน์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ “ใครที่ท้อแท้กับการทางาน…ดูคลิปนี้”
https://www.youtube.com/watch?v=aenJjAqn8oc
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้ า ราชการบรรจุ ใ หม่ และพนั ก งานกองทุ น ของสานั ก งานกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี ( ย้ า ย)
1.1.1 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่งที่ 1070/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เรื ่อ ง บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ผู ้ส อบแข่ง ขัน ได้ รายนายชัช พล ปาลวัฒ น์ ต าแหน่ง นัก วิช าการพัฒ นาชุม ชน
ปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
1.1.2 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่งที่ 1229/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
เรื่อง แต่งตั้ง(ย้าย) พนักงานกองทุนของสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายนางสาววราภรณ์ ใจรักษ์
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดสิงห์บุรี สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ไปดารงตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สานักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ปฏิบัติหน้าที่ สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
จังหวัด จังหวัดพิษณุโลก สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 27 มกราคม 2562
1.1.3 และนางสาวปุณ ยปวีณ์ เขียวทอง ตาแหน่งนัก จัดการงานทั่ว ไป สานักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดตรัง สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง มาดารงตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปฏิบัติหน้าที่สานักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 27 มกราคม 2562
1.1.4 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการมหาดไทย
การเร่งรัดปัญหายาเสพติด โดยใช้ ก ระบวนการชุ ม ชนเป็ น เครื่ อ งมื อ โดยใช้
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการขับเคลื่อน จานวน 252 กองทุน แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน 2563 ทั้งสองรอบประเมิน โดย
ใช้งบบประมาณจาก ปปส.ภาค 1 ในการสนับสนุนงบประมาณ โดยเสนอของบประมาณผ่านเครือข่ายกองทุนแม่
ฯ เพื่อเสนอของบประมาณ
การแก้ ไ ขอุ บั ติ ภั ย ปั ญ หาภั ย แล้ ง และน้ าท่ ว ม ให้ พั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น
คณะกรรมการรับผิดชอบและกากับดูแลอาเภอ และแนะนาให้ส่งเสริมชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพี่อเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า OTOP และสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
ตามหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 0019/ว 1985 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 แจ้งให้ตรวจสอบ
และรับ รองรายงาน การประชุม ครั ้ง ที่ 12/2562 ที่เ ว็บ ไซด์ส านัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด สิง ห์บ ุรี
http:// www.singburi.cdd.go.th ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3.1.1 การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย
การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพื่อตอบสนอง
การขับเคลื่อนโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ท รงอนุรัก ษ์ ส่ง เสริม เผยแพร่ผ้า ไทย
ศิล ปะอัน ล้าค่าของชาติให้ ดารงอยู่ ป รากฏเป็ นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของ
ชาวโลก และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแส ความนิยมการแต่งกายผ้าไทย
แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ และประชาชน ให้ใช้ผ้าไทยอย่าง
ต่อเนื่อง และยังสร้างเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการอาชีพทอผ้า และผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย กาหนดลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ การรณรงค์แต่งกายด้ว ยผ้าไทย
ระหว่างจังหวัดสิงห์บุรี กับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคม ในวันอังคารที่
14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยนาย
ชานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน
รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ
ประสานความร่วมมือ การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ระหว่าง
จังหวัดสิงห์บุรี กับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรภาคประชาสังคม ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดสิงห์บุรี
ประสานผู้ประกอบการอาชีพทอผ้า และผู้ประกอบการ OTOP
ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้นาเสื้อผ้ามาโชว์
และให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน แต่งกายผ้าไทย

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1.1 การขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยพลังแห่งความดี
จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุน
แม่ของแผ่นดิน โดยใช้บางประทุน MODEL เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานโดยมีเป้าหมายที่สาคัญคือ สันติวิธี
ขยายพลังแห่งความดีให้ครบทุกพื้นที่ ในการนี้ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ ดาเนินการประชุม
ชี้แจงจัดทาแผนปฏิบัติการ และขยายผลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครบทุกพื้นที่ภายในปีงบประมาณ 2563
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ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ที่

อาเภอ

หมู่บ้าน
เป้าหมาย

หมู่บ้าน
กองทุนแม่

หมู่บ้านขยาย
พลังแห่งความดี

1
2
3
4
5
6

อาเภอเมืองสิงห์บุรี
อาเภอบางระจัน
อาเภอค่ายบางระจัน
อาเภอพรหมบุรี
อาเภอท่าช้าง
อาเภออินทร์บุรี
รวม

58
77
59
42
23
105
364

52
46
41
37
23
53
252

1
2
2
3
4
12

นางสาวแสงตะวันฯ
มติที่ประชุม

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบเดือน
1
7
1
9

คงเหลือ
5
28
9
2
47
91

ขยายผลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้แต่นามาเป็นต้นกล้าในปี 2563
ไม่ได้ เนื่องจากเป็นโค้วต้าท้องถิ่นจังหวัด ในระดับเทศบาลโดยเฉพาะอาเภอบางระจัน
และอาเภอเมืองสิงห์บุรี เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง
รับทราบ

4.1.2 การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับหมู่บ้าน)
จังหวัดสิงห์บุรี อนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรม ประชุม
เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวางแผน
การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยกาหนดให้อาเภอดาเนินการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมจัดระดับ
กองทุนแม่ของแผ่นดินในเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน (หัวข้อบริการภายใน : ระบบรายงานข้อมูล Online : กองทุน
แม่ของแผ่นดิน) ให้แล้วเสร็จ
ในการนี้ขอให้อาเภอเร่งดาเนินการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่
ของแผ่นดินลงในเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชนให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.1.3 แนวทางปฏิบัติรองรับการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนและประสานแผนการพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติรองรับการดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ในการนี้ให้ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติรองรับการ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนการพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล
พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
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1) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)
2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาอาเภอ
3) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดทาแผนพัฒนาตาบล ในพื้นที่ตาบลที่มีกานัน/
ผู้ใหญ่บ้านทุกตาบล
4) รายงานผลการดาเนินงานพร้อมทั้งสาเนาคาสัง่ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
ตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดส่งจังหวัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.1.4 หลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน”
ด้วยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง การนา
หลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน ไปขับเคลื่อนและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ และ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตสานึกด้านจริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกระดับให้มีสานึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนไทยที่ควรธารงรักษาไว้
รวมทั้งเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชน
เข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยได้จัดทาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ
บวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดาเนินการ
โดยแบ่งระดับของการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ ออกเป็น 4 ระดับ
ประกอบด้วยระดับ กระทรวง ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับชุมชน ให้อาเภอดาเนินการสร้างการเรียนรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน – ชุมชน/วัด – ศาสนาสถาน/โรงเรียน – ส่วน
ราชการ) แก่ทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าว ในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน โดยอาจปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท/สถานการณ์ของ
สังคมในปัจจุบัน เช่น การนาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อการเรียนรู้ด้านดิจิทัลมาปรับใช้ด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์
โหลดเอกสารได้ ท างเว็ บ ไซต์ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี www.singburi.go.th หั ว ข้ อ “ข่ า วสาร/กิ จ กรรม >>ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์”
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.2.1 การจัดงานโครงการปั่นเพื่อน้อง ท่องลาแม่ลา
จังหวัดสิงห์บุรี กาหนดจัดงานโครงการปั่นเพื่อน้อง ท่องลาแม่ลา ตามเส้นทางลาแม่ลาการ้อง
ระยะทาง 30 กิโ ลเมตร ในวัน อาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2563 เพื่อ หารายได้ส มทบกองทุน พัฒ นาเด็ก ชนบท
ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสิงห์บุรี โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่อายุแรกเกิดถึง
หกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งกาหนดการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการปั่นเพื่อน้อง ท่องลาแม่ลา
เพื่อเตรียมความพร้อมการดาเนินงานและมอบหมายภารกิจการจัดงานโครงการปั่นเพื่อน้อง ท่องลาแม่ลา ในวันศุกร์ที่
17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม นายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี และ
กาหนดจัดงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒ นาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสิงห์ บุรี ประจาปี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดม่วงชุม ตาบลไม้ดัด อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
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หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ข้อเสนอแนะให้จัดงานโครงการปั่นเพื่อน้อง
ท่องลาแม่ลาร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด เพื่อเพิ่มรายได้ในการสมทบ
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ตั้งงบประมาณในครั้งนี้ประมาณ
200,000 บาท

รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.3.1 แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาในโอกาส
วันสาคัญของชาติไทย
ตามหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 0019/ว 4627 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ให้
อาเภอรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาในโอกาสวันสาคัญของชาติไทย หลังจากที่
ดาเนินการแล้วเสร็จในแต่ละกิจกรรม ภายใน 7 วัน โดยรายงานตามแบบฯ และจานวนภาพถ่าย 4 ภาพ/จุด/
ครั้ง ทางไลน์ @พช.สิงห์บุรี
แบบรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาในโอกาสวันสาคัญของชาติไทย
อาเภอ.......................................จังหวัดสิงห์บุรี
1. ชื่ออาเภอที่รายงาน
..........................................................................................................................
2. เนื่องในโอกาสวันสาคัญ (ระบุวันสาคัญที่จัดกิจกรรม)
..........................................................................................................................
3. วัน เดือน ปี ที่ดาเนินกิจกรรม
..........................................................................................................................
4. พื้นที่ดาเนินการ
..........................................................................................................................
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ระบุว่าเป็นใครบ้าง เช่น นายอาเภอ/ หัวหน้าส่วนราชการ/ กลุ่ม องค์กรฯ เป็นต้น)
..........................................................................................................................
6. การปฏิบัติ/กิจกรรมที่ทา (ระบุกิจกรรมที่ทา เช่น การทาความสะอาด/ การปรับภูมิทัศน์ เป็นต้น)
..........................................................................................................................
7. ผลการปฏิบัติ/ เกิดผลอย่างไร เช่น ชุมชนสะอาด/ เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น
..........................................................................................................................
8. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)
..........................................................................................................................
หมายเหตุ การรายงานขอให้ส่งภาพการจัดกิจกรรม จานวน 4 ภาพ/จุด/ครั้ง ทางไลน์ @ พช.สิงห์บุรี หลังจัด
กิจกรรม ภายใน 7 วัน
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นางสาวดวงรัตน์ฯ
มติที่ประชุม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ให้แจ้งทางไลน์ @ พช.สิงห์บุรี และรายงานเป็น
หนังสือแจ้งจังหวัด
รับทราบ

4.3.2 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไตรมาส 1/2563 จังหวัดสิงห์บุรี
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

มติที่ประชุม

จังหวัดได้สารวจยอดหนี้ค้างตั้งแต่ปี 2556-2559 จานวน 236 สัญญา
จานวนเงินโดยประมาณ 27 ล้านบาท และมีจานวน 25 สัญญา
ที่ไม่มีการติดต่อและชาระหนี้เลย และนาเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

รับทราบ

4.4 ฝ่ายอานวยการ
4.4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย จรรยาบรรณ จริยธรรม
จัง หวัด สิง ห์บ ุร ีก าหนดด าเนิน การโครงการ ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเสริ มสร้ างวิ นั ย
จรรยาบรรณ จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและการดารงชีวิต ในวัน พุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.30–
16.30น. ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
กาหนดการ
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่(ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
..............................................................
เวลา 08.00 -08.30 น.

ลงทะเบียน

เวลา 08.30- 10.00 น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์และบรรยายพิเศษ “สร้างจิตสานึกและค่านิยมการดารงตน
เป็นข้าราชการที่ดี และมีจิตอาสาเพื่อประโยชน์แก่สังคม”
โดย พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี

เวลา 10.00 - 12.00 น.

บรรยาย เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คน พช.
เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ และคุณธรรม จริยธรรม
โดย นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานเสริ มสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

เวลา 12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 15.00 น.

ชี้แจงแนวทางและเตรียมการการประกวด การร้องเพลงมาร์ช พช.

เวลา 16.00 – 16.30 น.

ตอบข้อซักถาม/ปิดการประชุม

หมายเหตุ

.........................................................................
1. การแต่งกายชุดผ้าไทย
2. กาหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ
มติที่ประชุม

กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาการชุมชนทุกคน เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
ชี้แจงแนวทางและเตรียมการการประกวด การร้องเพลงมาร์ช พช.
และร่วมงานปีใหม่ 2563 ที่ร้านไพบูลย์ไก่ย่าง ห้องน้อยศรี
เสนอแนวทางในการประกวดร้องเพลงมาร์ช พช. ของจังหวัดสิงห์บุรี
ควรให้เป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน เช่น เพลงฉ่อย หรือลาตัด

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

มติที่ประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี นัดประชุมเกี่ยวกับพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (จปฐ.)
ในวันที่ 8 มกราคม 2563

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายประพลฯ

มติที่ประชุม

1. การตรวจสอบสถานะหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี 2553-2562 อยู่ระบบใด
2. กาหนดการประชุมชี้แจงแนวทางบริหารการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน
ตามแผนแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้นที่ 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
รับทราบ

6.4 ฝ่ายอานวยการ
6.4.1 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี 2563
จั ง หวั ด กาหนดตรวจสุ ข ภาพประจ าปี 2563 ในวั น อัง คารที่ 28 มกราคม
2563 เวลา 07.15 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4.2 ลูกหนี้ค้า งชาระ ปี 2561
จั ง หวั ด ความร่ว มมือ อาเภอส่ง เอกสารการส่ง ใช้เ งิน ยืม ที่จัง หวัด ส่ง ให้ท าง
ไลน์ และถ้าอาเภอใดเป็ น การถ่ายเอกสารของให้ รั บรองสาเนาถู กต้ องทุก ฉบับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

9
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)
ธัญรัศม์
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวธัญรัศม์ วิศาลจารุพัชญ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)

จิดาภา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางจิดาภา พุ่มมณี)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

