รายงานการประชุม
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ าฝ่ าย/พัฒ นาการอาเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุม ชน
สานักงานพัฒนาชุม ชนจัง หวั ดสิง ห์ บุรี
ครั้งที่ 6/๒๕63 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวั ดสิงห์ บุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์ บุรี
...........................................
ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวภคพร
2. นายไชยรัตน์
3. นางสาวธาริณี
4. นางจิดาภา
5. นายกมล
6. นางสาววนิชดา
7. นางสาวพรกนก
8. นางวัจนี
9. นางวนัสนันท์
10. นายสุชิน
11.นางวัชรี
12. สิบเอกอัศวิน
13. นายประพล
14. นางสาวสุกัญญา
15. นางสาวดวงรัตน์
16. นางรัตนาวดี
18. นางสาวแสงตะวัน
19. นางสาวธัญรัศม์

ข้องหลิม
กลั่นสกุล
ศรีจิ๋ว
พุ่มมณี
เสวกวิหารี
สร้อยมณี
สุขอุดม
ชุ่มเย็น
ทิพยนุกูล
บุญเพ็ง
แสงสว่าง
เนียมคา
เขียนนุกูล
ศรีสุรเดชชัย
ช้างเนียม
จันทร์น้อย
เอี่ยมศุก
วิศาลจารุพัชญ์

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอค่ายบางระจัน
พัฒนาการอาเภออินทร์บุรี
พัฒนาการอาเภอพรหมบุรี
พัฒนาการอาเภอท่าช้าง
พัฒนาการอาเภอเมืองสิงห์บุรี
รักษาการแทนพัฒนาการอาเภอบางระจัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติ การ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น.
นางสาวภคพร ข้องหลิม รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมฯ ดังต่อไปนี้
ก่อนเข้าวาระการประชุม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
สื่อวีดีทัศน์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ “คุณค่าที่แท้จริงของคนเราอยู่ที่
ไหนกันแน่? ค้นพบคาตอบไปด้วยกัน”
https://www.youtube.com/watch?v=Mo1q8kQt5eY&list=PLDg_v3W1RmOGjnKkqRak7e7PR
7osiLEn-&index=22
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ ที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
ตามหนั งสื อจั งหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 0019/ว 560 ลงวันที่ 8 มิ ถุนายน 2563 แจ้ งให้ตรวจสอบ และ
รั บรองรายงาน การประชุ มครั้ งที่ 4/2563 ที่ เว็ บ ไซด์ ส านั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด สิ งห์ บุ รี http://
www.singburi.cdd.go.th ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2563
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุ ม ครั้ง ที่แล้ ว
3.1 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3.1.1 กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดแนวทางการดาเนินงานแผนปฏิบัติ การ 90 วัน
“ปลู กผักสวนครั ว เพื่ อสร้างความมั่น คงทางอาหาร” ซึ่งเป็น การลดรายจ่ ายประชาชนในภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตั ว
และเป็น แหล่ งอาหารในครัวเรื อน และได้แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการและคณะทางานติ ดตามผลปฏิ บัติ การ 90 วั น
“ปลูกผักสวนครั ว เพื่อ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ” เพื่อด าเนินการรายงานผลการดาเนิน งานในระดับพื้ นที่ โดย
ให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1) ให้พัฒนากรทุกคนดาเนินการจัดทารายงานผลการปฏิบัติ การ 90 วัน “ปลูกผัก
สวนครัว เพื่ อสร้า งความมั่นคงทางอาหาร” ทุกวัน โดยให้ร ายงานจังหวั ดทุกวันก่อ นเวลา 15.00 น. เพื่อรวบรวม
ส่งกรมฯ ซึ่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 จังหวัดสิงห์บุรี รายงานผลการปลูกผักแล้ว ตามรายละเอียดแนบ

2) การคัดเลือกครัวเรือ นต้น แบบหนึ่ งหมู่บ้า นหนึ่ งครั วเรือนต้ นแบบ เพื่อจัดทารายงาน
ผลสาเร็ จระดับหมู่บ้าน โดยให้ อาเภอรวบรวมจัดส่งเป็ นไฟล์ pdf หรือ jpeg ให้จังหวั ดทุกวัน ศุกร์ ก่ อน 15.00 น.
ผลการดาเนินงานตามที่อาเภอรายงานจั งหวัดรายละเอียดตามที่แนบ
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ที่
1
2
3
4
5
6

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563
สรุปงบหน้าแบบรายงานผลพัฒ นากร 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน
ปฏิบัติการ ๙๐ วัน"ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"
จังหวัดสิงห์บุรี
จานวน
จานวนครัวเรือน
อาเภอ
พัฒนากร ตาบล หมู่บ้าน ทาแล้ว
คิดเป็นร้อยละ
เมืองสิงห์บุรี
3
8
72
5
6.94
อินทร์บุรี
5
10
105
49
46.67
บางระจัน
5
8
77
26
33.77
ค่ายบางระจัน
3
6
59
6
10.17
พรหมบุรี
3+1
7
42
4
9.52
ท่าช้าง
2
4
23
2
8.70
รวมทั้งสิ้น
22
43
378
92
24.34

3) การขยายผลการปลู กผั กจากวัด สู่ชุม ชนตามหลั ก “บวร”
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สห 0019/ว 3232 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
แจ้งให้ อาเภอดาเนิ นการ ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัด สู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”ตามแผนปฏิ บัติการ 90 วั น
“ปลู กผักสวนครั ว เพื่ อสร้างความมั่น คงทางอาหาร” และรายงานผลการดาเนิน งาน ส่งให้จังหวัด ทุกวันที่ 1 และ
16 ของเดือน นั้น
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในกรมฯ แจ้งเป้าหมายที่ต้องดาเนินการในแต่
ละห้วงเวลามาเพื่อให้จังหวัด เร่งดาเนินการ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ทาง Line กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามรายละเอียดที่แนบ
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จากเป้าหมายที่กรมฯกาหนดในแต่ละห้ วงเวลา ช่วงนี้จะอยู่ระยะที่ 3 คือ วันที่ 1 – 15
มิถุน ายน 2563 เป้า หมาย คื อร้อ ยละ 60 แต่ ณ วัน ที่ 7 มิถุนายน 2563 อาเภอรายงานมาให้จังหวัด อยู่ ที่
4.89 % ตามรายละเอียดที่แนบ

ที่
1
2
3
4
5
6

อำเภอ
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
ค่ายบางระจัน
บางระจัน
พรหมบุรี
ท่าช้าง

แบบรำยงำนผลกำรขยำยผลปลูกผักสวนครัวจำกวัดสูช่ ุมชน ตำมหลัก "บวร"
จังหวัดสิงห์บรุ ี
ณ วันที่ 7 มิถนุ ำยน 2563
จำนวนวัดทัง้ หมด
จำนวนวัดทีด่ ำเนินกำรแล้ว
หมำยเหตุ
36
54
2
22
1
35
4
30
1
7
1

รวมทัง้ สิน้

184
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4.89%

ขอให้อาเภอช่วยเร่งรัดการด าเนิ นงานและรายงานผลการด าเนิ นงานให้ จังหวัดตามแบบรายงาน
ที่ส่งให้ อ าเภอ โดยไม่ต้ อ งรอวัน ที่ 1 หรือ 16 ของเดือ น ถ้ าด าเนิ น การเสร็จ ก็ขอให้ส่งเป็น ข่า วพร้ อมภาพถ่ า ย
(ข่าว คือ ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร) ทันทีเพื่อจังหวัดจะได้รายงานกรมฯต่อไป
ทั้ งนี้ ของอ าเภอท่ าช้ างและอ าเภอบางระจัน ที่ รายงานมาแล้ วขอให้ ส่งข่ าวพร้ อมภาพถ่ ายให้ จั งหวั ด
ด้วยค่ะ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 การคัดเลือกครัวเรือ นสัมมาชีพชุมชนตัวอย่ างระดั บจังหวั ด ประจาปี 2563
ตามที่จั งหวั ดได้ แจ้ งแนวทางการด าเนิ นงานคั ดสรรกิ จกรรมพัฒ นาชุม ชนดี เด่ น
ประจาปี 2563 ในการคั ดเลื อกครั วเรือ นสั มมาชี พชุม ชนตัวอย่า งระดับจังหวัด เพื่ อคั ดเลื อกครั วเรือ นสั มมาชี พ
ชุมชนตัวอย่า งระดั บภาคๆละ 3 คน เพื่อ เขจ้า รับโล่รางวัลในส่วนกลาง ซึ่ งจังหวัด สิงห์ บุรี กาหนดออกไปคัด เลือ ก
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัดในวัน ที่ 10 มิถุนายน 2563 ตามกาหนดการที่แนบ
กำหนดกำร
คัดสรรครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับจังหวัด ประจำปี 2563
................................................
วัน/เดือน/ปี
เวลา
10-มิ.ย.-63 09.00 - 10.30 น
11.00 - 12.30 น.
14.00 - 15.30 น.
15.30 - 17.00 น

มติที่ประชุม รับทราบ

ชื่อ- สกุล
นางสาววราภรณ์ เพ็ชรัตน์
นางอาพันธ์ ช่วยพันธ์
นายนพดล พยัตธรรม
นางวิเชียร รอดแผ้วพาน

อาเภอ
ม.2 ต.พักทัน อ.บางระจัน
ม.7 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน
ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.พระหมบุรี
ม.5 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี

หมายเหตุ
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3.1.3 การคัดเลือกกิจกรรมพัฒ นาชุมชนชนดีเด่ น ประจาปี 2563
จั งหวั ด ได้ แ จ้ งแนวทางการคั ด สรรกิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชนดี เด่ น ประจ าปี
2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สรรหาและคัด เลือกหมู่ บ้านเศรษฐกิจ พอเพีย ง “อยู่เย็น เป็น สุข”ดีเด่นระดั บจังหวั ด
และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยกาหนดออกไปคัดเลือกระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2563
ตามรายละเอียดที่แนบ
กาหนดการ
คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพี ยง“อยู่เ ย็นเป็นสุข ”ดีเ ด่นระดั บจังหวั ดและกิจกรรมพัฒ นาชุ มชนดีเ ด่ นระดั บ
จังหวัด ประจาปี 2563
.............................
วัน/เดือน/ปี

เวลา

12 มิถุนายน 2563 13.30 น.

สถานที่

อาเภอ

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด
เตรียมการประกวดฯ

ห้องประชุมนายจันทร์
หนวดเขี้ยว ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
พิจารณากิจกรรมอาเภอค่ายบางระจัน พื้นที่ที่อาเภอกาหนด
พิจารณากิจกรรมอาเภอเมืองสิงห์บุรี พื้นที่ที่อาเภอกาหนด
พิจารณากิจกรรมอาเภอท่าช้าง
พื้นที่ที่อาเภอกาหนด
พิจารณากิจกรรมอาเภอพรหมบุรี
พื้นที่ที่อาเภอกาหนด
พิจารณากิจกรรมอาเภอบางระจัน
พื้นที่ที่อาเภอกาหนด
พิจารณากิจกรรมอาเภออินทร์บุรี
พื้นที่ที่อาเภอกาหนด

16 มิถุนายน 2563 09.00 – 13.00น.
13.30 – 16.30 น.
17 มิถุนายน 2563 09.00 - 13.00 น.
13.30 – 16.30 น.
18 มิถุนายน 2563 09.00 - 13.00 น.
13.30 – 16.30 น.
ขั้นตอนการคั ดสรรฯ
ภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
- คณะกรรมการจังหวัด เดินทางถึงสถานที่คัดสรร
- อาเภอกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
- คณะกรรมการจังหวัด แนะนากรรมการฯชี้แจงวัตถุประสงค์การคัดสรรฯ
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
- อาเภอแนะนา หัวหน้าส่วนราชการอาเภอ/ผู้นาชุม ชน/ทีมงาน
- นาเสนอผลงาน กิจกรรมการคัดสรรฯ ทั้ง ๔ ประเภท
- อาเภอกาหนดพื้นที่ดูงานผลงาน/กิจกรรมตามความเหมาะสม
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
- รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
- คณะกรรมการจังหวัด เดินทางถึงสถานที่คัดสรรฯ
- อาเภอกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
- คณะกรรมการจังหวัด แนะนากรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การคัดสรรฯ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
- อาเภอแนะนา หัวหน้าส่วนราชการอาเภอ/ผู้นาชุม ชน/ทีมงาน
- นาเสนอผลงาน กิจกรรมการคัดสรรฯ ทั้ง ๔ ประเภท
- อาเภอกาหนดพื้นที่ดูงานผลงาน/กิจกรรมตามความเหมาะสม
- เดินทางกลับ
หมายเหตุ : การนาเสนอหมู่บ้านฯ ประมาณ 30 นาที กิจกรรมอื่นๆ ไม่เกิน 10 นาที
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.1.4 สรุปผลการดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพั ฒนาบทบาท
สตรี เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ และอั ตราดอกเบี้ ยผิดนัดกองทุ นพั ฒ นา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
ค่ายบางระจัน
บางระจัน
พรหมบุรี
ท่าช้าง
รวม

จานวน
ลูกหนี้ค้าง
ชาระ
(กลุ่ม)
53
81
53
27
65
32
311

จานวนลงทะเบียน
ขอลดดอกเบี้ยผิดนัด
(กลุ่ม)

จานวนเงิน
(บาท)
4,989,308.69
8,236,767.26
5,669,244.97
2,774,276.16
5,703,961.45
2,232,122.09
29,605,680.62

22
57
41
24
24
168

จานวนเงิน
(บาท)

2,431,854.12
5,285,642.94
4,599,115.77
(เอกสารยังไม่ส่งจังหวัด)
4,532,895.71
1,890,807.79
18,740,316.33

ไม่มาขอ
ใช้สิทธิ์
(กลุ่ม)
31
24
12
41

8
116

มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5 การด าเนิน การตามประกาศคณะกรรมการบริ หารกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี
เรื่อง มาตรการชั่ว คราว: พั กช าระหนี้ ให้แก่ส มาชิกลู กหนี้กองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี กรณี การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
ค่ายบางระจัน
บางระจัน
พรหมบุรี
ท่าช้าง

13

รวม

มติที่ประชุม รับทราบ

จานวนที่ขอพัก
ชาระหนี้
(กลุ่ม)
27
44
42
0
0
126

จานวนเงิน
(บาท)
3,462,447

6,878,212
3,798,521
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
(ไม่ได้จัดส่งงบหน้า)
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3.1.6 ผลการดาเนิ นงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเลขานุ การคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติ ดตามการดาเนิน งาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ

ที่
1

2

3

4

ผลการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาขบทบาทสตรีอาเภอ
งบประมาณ
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ทีจ่ ัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
ประชุมคณะอนุกรมการกลั่นกรองและติตดามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
- อาเภอเมืองสิงห์บุรี
53,850
43,615
80.99
10,235
- อาเภออินทร์บุรี
53,850
43,615
80.99
10,235
- อาเภอบางระจัน
53,850
8,975
16.67
44,875
- อาเภอค่ายบางระจัน
53,850
25,665
47.66
28,185
- อาเภอพรหมบุรี
53,850
26,925
50.00
26,925
- อาเภอท่าช้าง
53,850
24,855
46.16
28,995
รวม
323,100
173,650
53.74
149,450
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล (คณะละ 4,000 บาท)
- อาเภอเมืองสิงห์บุรี
32,000
32,000 100.00
- อาเภออินทร์บุรี
44,000
44,000
- อาเภอบางระจัน
36,000
36,000
- อาเภอค่ายบางระจัน
28,000
28,000
- อาเภอพรหมบุรี
28,000
20,440
73.00
7,560
- อาเภอท่าช้าง
12,000
12,000
รวม
180,000
52,440
86.50
127,560
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะทางานกลั่นกรองและ
ติดตามการดาเนินงานกองทุนฯ อาเภอ, (อาเภอละ 10,000 บาท)
- อาเภอเมืองสิงห์บุรี
10,000
10,000 100.00
- อาเภออินทร์บุรี
10,000
2,500
25.00
7,500
- อาเภอบางระจัน
10,000
10,000
- อาเภอค่ายบางระจัน
10,000
4,800
48.00
5,200
- อาเภอพรหมบุรี
10,000
5,000
50.00
5,000
- อาเภอท่าช้าง
10,000
10,000
รวม
60,000
22,300
74.33
37,700
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนฯ
ตาบล/เทศบาล, อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน (อาเภอละ 6,500 บาท)
- อาเภอเมืองสิงห์บุรี
6,500
5,600
86.15
900
- อาเภออินทร์บุรี
6,500
1,000
15.38
5,500
- อาเภอบางระจัน
6,500
6,500
- อาเภอค่ายบางระจัน
6,500
6,500
- อาเภอพรหมบุรี
6,500
4,000
61.54
2,500
- อาเภอท่าช้าง
6,500
6,500
รวม
39,000
10,600
27.18
28,400

ร้อยละ
19.01
19.01
83.33
52.34
50.00
53.84
46.26

100.00
100.00
100.00
27.00
100.00
13.50

75.00
100.00
52.00
50.00
100.00
25.67

13.85
84.62
100.00
100.00
38.46
100.00
72.82
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2
ที่
5

6

3

งบประมาณ
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ทีจ่ ัดสรร
ค่าวัสดุสานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.เลขานุการ อกส.อ.
- อาเภอเมืองสิงห์บุรี
22,000
- อาเภออินทร์บุรี
22,000
- อาเภอบางระจัน
22,000
- อาเภอค่ายบางระจัน
22,000
- อาเภอพรหมบุรี
22,000
- อาเภอท่าช้าง
22,000
รวม
132,000
เงินอุดหนุน
- อาเภอเมืองสิงห์บุรี
280,000
- อาเภออินทร์บุรี
964,000
- อาเภอบางระจัน
235,000
- อาเภอค่ายบางระจัน
741,000
- อาเภอพรหมบุรี
513,000
- อาเภอท่าช้าง
67,000
รวม 2,800,000
เงินทุนหมุนเวียน
- อาเภอเมืองสิงห์บุรี (14 โครงการ) 2,634,580
- อาเภออินทร์บุรี (19 โครงการ)
3,534,100
- อาเภอบางระจัน (3 โครงการ)
2,935,460
- อาเภอค่ายบางระจัน (2 โครงการ) 2,115,200
- อาเภอพรหมบุรี (4 โครงการ)
2,027,150
- อาเภอท่าช้าง (2 โครงการ)
753,510
รวม 14,000,000
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม รับทราบ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

22,000
11,000
22,000
22,000
16,500
22,000
115,500

100.00
50.00
100.00
100.00
75.00
100.00
58.33

11,000
5,500
16,500

41.67

151,890
63,890
109,425
123,210
36,850
485,265

9.04
6.63
46.56
16.63
7.18
17.33

128,110
900,110
125,575
617,790
476,150
67,000
2,314,735

90.96
93.37
53.44
83.37
92.82
100.00
82.67

1,667,955
2,711,070
424,000
370,090
430,830
205,260
5,809,205

63.31
76.71
14.44
17.50
21.25
27.24
41.49

966,625
823,030
2,511,460
1,745,110
1,596,320
548,250
8,190,795

36.69
23.29
85.56
82.50
78.75
72.76
58.51

คงเหลือ

ร้อยละ
50
25
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒ นาชุมชน
4.1.1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment - ITA)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยภาครัฐทุกแห่ง
ให้ ค วามร่ วมมื อ และเข้ าร่ วมการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยสานักงาน ป.ป.ช
ได้ ด าเนิ น การกาหนด กรอบแนวคิ ด การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสการด าเนิ น งานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ และสังเคราะห์ เป็น องค์ประกอบหลั กที่ สาคั ญและจาเป็น ในการประเมิ น โดยจาแนกองค์ ประกอบหลั ก
องค์ ประกอบย่อ ย ประเด็น การประเมิ น และแปลงไปสู่ คาถามที่ใช้ ในการสอบถามความคิ ดเห็นหรือ รวบรวมจาก
ข้อ มูลเอกสาร/หลั กฐานของหน่ วยงาน เพื่ อ ประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิน งานของหน่ วยงาน
ภาค รั ฐ เพื่ อ ให้ ก าร ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่ วนการสารวจความคิ ด เห็ นผู้ มี ส่วนได้
ส่วนเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment - IIT) และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย ภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment - EIT) เป็ น ไปด้ วยความเรีย บร้ อ ย และมีประสิ ทธิภ าพ
ในการให้ สานั กงานพัฒ นาชุ มชนอ าเภอด าเนิ น การประสานกลุ่ ม เป้ า หมาย ด าเนิน การตอบแบบสอบถามผ่ า น
ช่องทาง QR CODE ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 พร้ อมรายงานผลการปฏิ บัติให้จังหวัด ทราบ รายละเอีย ด
ตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.1.2. โครงการงบประมาณการพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2563
จังหวัด สิ งห์ บุรี แ จ้ งอนุ มั ติ ด าเนิ นงานตามโครงการพั ฒ นาจั งหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนเปลี่ย นแปลง) Y2 งบประมาณรวม 2,809,400 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าพั น
สี่ร้อยบาทถ้วน) ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง กิ จ กรรม สร้า งสุ ขชุ มชนบนวิ ถีพ อเพี ยง งบประมาณรวม 1 ,500,000 (หนึ่ งล้ า นห้ า แสนบาทถ้ วน)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ
2) โครงการหมู่บ้านสีขาว งบประมาณรวม 1,309,400 (หนึ่งล้านสามแสน
เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเป็ นผู้ รั บผิดชอบโครงการ
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ เครือ ข่ายกองทุ นแม่ ของแผ่น ดิน ระดั บ
อาเภอ งบประมาณ 102,400 บาท (หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อ ยบาทถ้วน) จ านวน 252 คน กาหนดด าเนินการตาม
แผนปฏิ บัติการ ระหว่ างวันที่ 15-17 มิถุน ายน 2563 ณ ห้องประชุม โสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส อาเภอเมือ ง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (เมืองสิงห์บุรี,พรหมบุรี)
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 (บางระจัน,ค่ายบางระจัน)
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (ท่าช้าง,พรหมบุรี)
กิ จ กรรมที่ 2 : สร้ า งพื้ น ที่ ปลอดภั ย สู่ หมู่ บ้ านสี ขาวตามหลั กการ
ขั บเคลื่ อ นกองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ นอย่ างสั นติ งบประมาณ 945,000 บาท (เก้ าแสนสี่ หมื่ นห้ าพั นบาทถ้ วน) จ านวน
252 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน รวม 5,040 คน กาหนดดาเนินการในพื้นที่จังหวัดสิ งห์ บุรีทั้ง 6 อาเภอ
กิจกรรมที่ 3 : มหกรรมประกาศหมู่ บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ยกย่อ ง
เชิดชู มอบรางวัลชุมชนต้นแบบกองทุ นแม่ของแผ่ นดิน
กลุ่มงานยุทธศาตร์ฯ เน้นย้าให้อาเภอสารวจความต้องการว่าพื้น ที่ต้องการอะไร และต้องผู้รับผิดชอบแต่งตั้ง
ละอาเภอต้องลงไปติดตามนิเทศมีผลสาฤทธิ์ ตรงตามเป้าหมายหรือไม่
แสงตะวัน
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
งบประมาณ 102,400 บาท (หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้ วน) จานวน 252 คน
กาหนดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2563
รุ่นละ 80 คน ณ ห้องประชุมโสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส อาเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่า งสั นติสร้า งพื้นที่ ปลอดภัย
สู่หมู่บ้านสีขาว
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.1.3 การรายงานผลการบริ หารงบประมาณและการบริ หารกิจ กรรม/โครงการ
(BPM)
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุม ชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จั งหวัด ได้ จัด สรรงบประมาณตามแผนงานยุ ทธศาสตร์ และให้ อ าเภอด าเนิ น บัน ทึ กข้ อ มูลเมื่ อ
ดาเนิ น การโครงการ/กิ จกรรมเสร็ จ แล้ ว ในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหารกิ จ กรรม/
โครงการ (BPM) ทันทีที่ พร้อมทั้งส่งแบบประเมินผลสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

รายงาน BPM
ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2563

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒ นาชุ มชน
4.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตระดั บครัวเรือนแบบบูร ณาการเชิงพื้ นที่
จังหวัด สิงห์บุรี ได้ด าเนินการโครงการพั ฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือ นแบบ
บูรณาการเชิงพื้ นที่ โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อพั ฒนาคุณ ภาพชี วิตของครัวเรือ นเป้ าหมาย โดยใช้ ข้อ มูลความจ าเป็ น
พื้ น ฐาน (จปฐ.) และการวิ เคราะห์ ข้อ มู ลจากระบบการบริหารจั ด การข้อ มู ลการพั ฒ นาคนแบบชี้ เป้ า ( Thai
People Map and Analytics Platform : TPMAP) และได้ กาหนดการอบรมสร้า งความรู้ ความเข้ าใจในการใช้
งานระบบ TPMAP และ TPMAP Logbook ให้ กับเจ้ าหน้ า ที่ พั ฒ นาชุม ชนอ าเภอทุ กอ าเภอ ในวัน อั งคารที่ 9
มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดสิงห์บุรีหนังสือจั งหวัด สิงห์บุรี โดยมีรายละเอียด แนวทางการดาเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

14
4.2.2 โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารกองทุ น เพื่ อ เกษตรกรและแหล่ ง
สินเชื่อภาครัฐ เพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน กิจกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน
กิ จ กรรมที่ 2.1 เสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลระดั บ กอ งทุ น ด้ วยหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยง งบประมาณ 148,500 บาท (หนึ่ งแสนสี่ หมื่ นแปดพัน ห้าร้ อยบาทถ้วน) จัด สรรจานวน 33
กองทุน กองทุ นละ 4,500 บาท เน้ นความมั่ นคงทางอาหารและความยั่งยื นทางสิ่งแวดล้อ ม โดยให้ ดาเนิน งาน
แล้ วเสร็ จ ภายในเดื อ นมิ ถุน ายน 2563 และเป็ น ไปด้ วยความถู กต้ อ ง โปร่ งใส่ ครอบค ลุ ม ค รบถ้ วนทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนิ นงาน/เงื่อนไขกิจกรรม
1. ดาเนินการทบทวนผลการตรวจสุขภาพกองทุนชุม ชนจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ที่ได้ รับการจัด ระดั บการพั ฒนา(ประเมิน ศักยภาพกลุ่ม ออมทรัพ ย์เพื่ อการผลิต ตามหลั กธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์
21 ตัวชี้ วัด (ปี 2562) ระดับ 1 (พอใช้/ปรับปรุง) เป็นอันดั บแรก กรณีไม่ มีระดับ 1 หรือ ไม่เพียงพอให้พิ จารณา
ระดับ 2 (ปานกลาง) เป็นอันดับถัดไป ให้ครบจานวนเป้าหมายที่กาหนด
2. ดาเนินการทบทวนผลการตรวจสุขภาพหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ที่ได้รั บการจั ดระดั บการประเมิ น ศักยภาพโครงการแก้ ไขปั ญหาความยากจนตามหลั กธรรมาภิ บาล ตามเกณฑ์
18 ตั วชี้วัด (ปี 2562) ระดับ 1 (หมู่บ้า นที่ต้อ งปรับปรุง) เป็นอั นดับแรก กรณีหมู่ บ้านในระดั บ 1 ไม่เพีย งพอให้
พิจ ารณาหมู่ บ้านระดับ 2 (ปานกลาง) ให้ค รบจ านวนเป้ าหมายที่ กาหนด) และวิเคราะห์ ปัญหาที่ พ บของการไม่
ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด
3. อาเภอร่วมกับทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) และคณะกรรมการกองทุนชุมชน
จัดทาแผนการพั ฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ ผ่านเกณฑ์การประเมินจากระดับ 1 สู่ระดับ 2 และจากระดับ 2 สู่ระดับ 3 และ
ส่งให้จังหวัดภายในเดือน มิถุนายน 2563
4. อาเภอร่วมกับทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) และคณะกรรมการกองทุนชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน สมัครเป็นสมาชิกกองทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
5. อาเภอสนั บสนุน งบประมาณการดาเนิ นงานสาหรับประชาชนกลุ่ มเป้ าหมายเข้าถึ งแหล่ งทุ น
(งบดาเนินงาน) โดยมีเงื่อนไขของกิจกรรม ดังนี้
1) สร้ างความมั่ นคงทางด้ านอาหารในระดับครัวเรื อน เพื่อลดรายจ่ายในการดารงชีวิต
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึ งแหล่ งทุ น ด้วยการส่งเสริมการปลู กผั กสวนครั ว อย่างน้อย 5 ชนิด
2) สนั บสนุ น ถั งขยะเปี ย กลดโลกร้อ นให้ กับประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า ถึ งแหล่ งทุ น
ประชาชนกลุ่ม เป้าหมาย หมายถึง ประชาชนเป้า หมายที่เป็ นเป้า หมายตามคารับรองปฏิ บัติร าชการฯ ในรอบที่ 1
และรอบที่ 2 จานวน หมู่บ้า นละ 20 คน ที่จ ะต้ องเข้า ถึงแหล่ งทุน (กู้ ยืม เงิน ในห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
6. อ าเภอรายงานผลให้ จั งหวั ด ทราบ และบั น ทึ กผลการด าเนิ น งานในระบบ Budget and
Project Management (BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ กองทุนชุ มชนมีการบริหารจัดการตามหลั กธรรมาภิบาลเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ตั วชี้ วั ดกิ จ กรรม กองทุ น ชุม ชนมีส มาชิก ที่ มี ความมั่ น คงทางด้ านอาหารด้ว ยหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง จานวน 33 หมู่บ้าน/กองทุน

มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชน
4.3.1 โครงการเสริ มสร้ างผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง
กรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรงบประมาณ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นา
การเปลี่ย นแปลง เพื่ อเพิ่ มขี ด ความสามารถของผู้ น าชุ ม ชนในการพั ฒ นา สามารถเป็ น แกนหลั กในการบริ หาร
จัดการชุ มชนให้เข้ มแข็ ง พึ่ งตนเองได้ต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงและหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์
“โคก หนอง นา โมเดล” ดาเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผู้นาต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
รูปแบบประยุ กต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยสนับสนุน วัสดุ เพื่อ ส่งเสริม และพัฒ นาอาชีพ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสู ตรการพัฒนากสิกรรมสู่ ระบบเศรษฐกิจพอเพีย งของศูนย์ศึ กษาและพั ฒนาชุ มชน จานวน 7 คน เพื่อ ให้เป็ น
พื้น ที่ เรี ยนรู้สู่การปฏิ บัติ ตามปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง หลักทฤษฎี ใหม่ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หัว
รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณ 21,500 บาท (รวมค่าป้ายโครงการ)
2) กิจกรรมที่ 2 สร้า งเครือข่ายผู้นาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่
รูปแบบประยุ กต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยจั ด กระบวนการเรีย นรู้ ด้ วยการฝึกปฏิ บัติ ผ่านกิ จกรรมเอามื้ อ
สามั คคี ในพื้ นที่ ตั วอย่ า งของผู้ น าต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎี ใหม่ รู ปแบบประยุ กต์ “โคก
หนอง นา โมเดล” กลุ่ มเป้ าหมาย จานวน 15 คน คัด เลื อกจากหมู่บ้านเดีย วกั น หรือ หมู่ บ้า นใกล้ เคีย งในต าบล
เดี ย วกั น เป็ น ลาดั บ แรก ระยะเวลา 3 วั น ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ค่ า อ าหารและอาหารว่ า ง ค่ า พาหนะเจ้ า หน้ า ที่
งบประมาณ จุดละ 8,150 บาท
3) การด าเนิ นงานโครงการพัฒ นาจังหวัด ประจ าปี งบประมาณ 2563 (โอน
เปลี่ยนแปลง) งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ดาเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
3.1 พั ฒ นาศั กยภาพแกนน ากระบวนการเรีย นรู้ แ ละการมีส่วนร่ วมของ
ชุม ชนในการพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญหาลดความเหลื่ อมล้ าด้ วยหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง งบประมาณ
80,400 บาท
3.2 พั ฒนาและสนั บสนุน ความมั่ น คงทางอาหารตามกระบวนการ 4 ท.
(ทัศ นคติ ทั กษะ ทรัพ ยากร และทางออก) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง งบประมาณ 1,419,600
บาท แยกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
- อบรมขยายผลการสร้า งความรู้ ความเข้ าใจหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงและ
การน้ อมนาสู่ การปฏิบัติอ ย่างเป็น รูปธรรม ใน 3 ด้า น แก่ครั วเรือ นเป้ าหมาย ( 1 : 30 ครั วเรือ น) รวมครัวเรือ น
ทั้งสิ้น 10,920 ครัวเรือน (ไม่ใช้งบประมาณ)
- วัสดุสาธิตและวัสดุการเกษตรสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารผลิตเพื่อต่อยอด
จานวน 364 หมู่บ้าน (10,920 รัวเรือนต้นแบบ) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก งบประมาณ 400,400 บาท
- วัสดุการเกษตรไก่พันธุ์ไข่ จานวน 3,640 ตัว (364 ครัวเรือน) งบประมาณ
800,800 บาท
- วัสดุการเกษตรเป็ดเทศ จานวน 728 ตัว (364 ครัวเรือน) งบประมาณ 218,400 บาท
3.3 กิจกรรมถอดบทเรียน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ มอบรางวัลชุมชนและ
ครัวเรือนต้นแบบสร้างสุขชุมชน บนวิถีพอเพียง (ไม่ใช้งบประมาณ)

ทะเบียนเป้าหมายในการอบรมโครงการขั บเคลื่อ นและขยายผลการดาเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง กิจกรรมสร้างสุขชุมชน บนวิถีพอเพียง
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กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพแกนนากระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาลดความเหลื่อมล้าด้วยหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

มติที่ประชุม

อาเภอ
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
บางระจัน
ค่ายบางระจัน
พรหมบุรี
ท่าช้าง
รวมทั้งสิ้น

รุ่นที่ 1
20
35
25
19
14
7
120

รุ่นที่ 2
20
35
25
19
14
7
120

รุ่นที่ 3
18
35
27
21
14
9
124

รวมทั้งสิ้น
58
105
77
59
42
23
364

รับทราบ
4.3.2 โครงการ OTOP Midyear 2020
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินโครงการ OTOP Midyear 2020
กิจกรรมส่ งเสริม การขายและประชาสั มพั น ธ์อ อนไลน์ ผลิต ภัณ ฑ์ OTOP ในช่ วงวิ กฤติการณ์จ ากโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่ างวันที่ 1 มิถุน ายน – 29 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงและ
จาหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์ หนึ่งตาบล หนึ่ งผลิต ภั ณ ฑ์ เพื่ อสร้า งโอกาสในการเรี ยนรู้ แ ละเพิ่ ม ทักษะในการจัด แสดงและ
จาหน่ า ยสิ น ค้ า ให้ กับผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP ตลอดจนเพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาด สร้ างรายได้ ให้ กับชุ ม ชน
รวมถึงสร้ างการเรีย นรู้ แนวทางในการพั ฒนาผลิต ภัณ ฑ์ OTOP แก่ผู้ประกอบการ OTOP ให้ สอดคล้อ งกั บความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าในระบบออนไลน์ โดยให้ จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้ งผู้ ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ สนใจ เข้ าร่ วมโครงการฯ โดยกรอกใบสมั ค รการขาย
สินค้าออนไลน์ พร้อมเปิดหน้าร้านในระบบออนไลน์ ( ร้าน Shopee ) โดยศึ กษาคู่มือการเปิดร้าน Shopee ตาม
หนังสือที่แจ้งอาเภอไปแล้ว
2. ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ศึกษาข้อ ปฏิ บัติที่เข้า ร่วมโครงการฯ ตลอดจนระบบการรั บ
เงิน ในการขายสิน ค้า ออนไลน์ โดยให้ ปฏิบัติตามข้ อปฏิ บัติ ของผู้ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP ที่ เข้าร่ วมโครงการฯ
3. ส่ งข้อ มูลสินค้ า ตามแบบใบสมั ครสินค้ าที่ จาหน่ายออนไลน์ ให้ จังหวัดทราบทุกสัปดาห์ หรื อ
เพื่อที่จังหวัดจักดาเนินเปิดหน้าร้า นให้ กลุ่ม ผู้ประกอบการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.3.3 การประชุมเชิงปฏิ บัติการเพื่อพัฒ นาศั กยภาพผู้ ประกอบการสู่ยุค 4.0
กรมการพัฒนาชุ มชนแจ้ งรายชื่อกลุ่ มเป้าหมายที่ เข้ าร่ วมประชุ มฯ โครงการ
การประชุ มเชิ งปฏิ บัติการเพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพผู้ ประกอบการสู่ยุ ค 4.0 เมื่ อ วั นที่ 4 – 5 มี น าคม 2563 โดย
กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดสิ งห์ บุรี มีจานวน 50 ราย ซึ่งได้ อบรมการขายสิน ค้าออนไลน์ไปแล้ว และกรมฯกาหนด
ตัวชี้วัด กิจ กรรม คือ ข้ อ ที่ 1 ผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP ไม่ น้ อยกว่า ร้อ ยละ 80 ในการเข้ าสู่ ร ะบบการขาย
ออนไลน์ และข้อที่ 2 ผู้ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP มีช่องทางในการจาหน่ายสิน ค้าในตลาดออนไลน์ไม่ น้อ ยกว่ า
2 ช่ อ งทาง อาทิ facebook / line หรื อ ช่ อ งทางออ นไลน์ อื่ น ๆ พร้ อ มให้ กรอ กข้ อ มู ลการขายออนไลน์ ขอ ง
ผู้ประกอบการ OTOP เป้ า หมาย พร้ อ มข้อ มู ลยอดรายได้หลั งเข้ าร่ วมโครงการฯ ทุ กสิ้ น เดื อ น ซึ่ งจั งหวั ด ต้ อ ง
รายงานกรมฯทุกวันที่ 5 ของเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.4 การดาเนินโครงการตลาดประชารั ฐคนไทยยิ้มได้
กรมการพัฒนาชุมชน ขอให้จังหวัดรายงานการดาเนิ นงานโครงการตลาด
ประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยให้ระบุจานวนครั้ง/ยอดรายได้จากการจาหน่ายตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จังหวั ดสิ งห์ บุรี
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีจานวน 40 แห่ง (ตามฐานข้อมูลที่อาเภอรายงาน) และใน
ปีงบประมาณ 2563 ขยายผลตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อาเภอละ 1 แห่ง รวมเป็ น 46 แห่ง เพื่ อกรมฯจักใช้
เป็นฐานข้อมูลในการนาเสนออธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.5 การดาเนินงานการส่งเสริม การขายและช่องทางการตลาดในระบบออนไลน์
ของนักการตลาดรุ่ นใหม่ (OTOP)
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน มอบหมายให้ จั งหวั ด สิ งห์ บุรี ด าเนิ น การโค รงการ
ส่ งเสริ ม นั กการตลาดรุ่ น ใหม่ (OTOP) และได้ จั ด จ้ า งนั กการตลาดรุ่ น ใหม่ (OTOP) ตามที่ กรมฯ กาหนด ซึ่ ง
ปฏิ บัติ งานสานั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด สิงห์ บุรี จ านวน 2 คน ตั้ งแต่วัน ที่ 12 พฤษภาคม – 30 กัน ยายน
2563 รวมระยะเวลา 4 เดื อ น 20 วั น เพื่ อ ด าเนิ น การส่ งเสริ มให้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ OTOP และชุ ม ชนท่ องเที่ย ว มี
ช่อ งทางการตลาดเพิ่ ม ขึ้น ตลอดจนประชาสั ม พัน ธ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เพื่อ จ าหน่ ายออนไลน์ ที่ต อบโจทย์ ของ
ผู้บริโภค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่ อ สร้ างรายได้ ให้ ผู้ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP ให้ มี ช่อ งทางการจ าหน่ า ย
ผลิตภัณ ฑ์ OTOP ผ่ านเว็บไซต์ OTOP TODAY, Facebook OTOP TODAY โอทอปทูเดย์ และ Facebook กลุ่ ม
OTOP TODAY ฝากร้านขายของ จังหวัดขอให้อาเภอดาเนินการดังนี้
4.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ OTOP TODAY ,Facebook OTOP
TODAY โอทอปทู เดย์ และ Facebook กลุ่ ม OTOP TODAY ฝากร้ า นขายของ โดยเชิญชวนเจ้ าหน้ า ที่ พั ฒ นา
ชุม ชนผู้ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP ผู้น า/กลุ่ ม /องค์ กร/เครือ ข่ า ย ติ ด ตามเว็ บไซต์ เพท และเป็น สมาชิกกลุ่ ม
พร้อมติดตามการ Live สด ทุกวันจันทร์-ศุกร์
4.2 ส่งเสริ ม/สนับสนุ นการขาย Online ให้ผู้ประกอบการ OTOP เพื่ อจั ดทา
แผนการดาเนิ น กิจ กรรมส่งเสริม การขาย online (อาทิ ทาง Facebook /Youtube / Instragram/ line /live
สด/ โพสต์ขาย หรืออื่น ๆ )
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.3.3 โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ตามหนั งสื อ ที่ สห 0019/ว 3438 ลงวั นที่ 5 มิถุน ายน 2563 จั งหวัด ได้
มอบหมายให้ อาเภอดาเนิ น การขับเคลื่ อนโครงการรวมพลั งสตรี อ าสาพัฒ นาปลู กป่า เฉลิ มพระเกีย รติ เนื่ อ งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุ ทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิ นี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ เฉลิม พระเกี ยรติ และสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุ ณ ของสมเด็ จพระนางเจ้ าสุ ทิด า พั ช รสุธาพิ มลลักษณ พระ
บรมราชิ นี ร่วมแสดงพลังสตรี ในการน้ อมนาพระราชดารัส “..สื บสาน รักษาและ ต่อ ยอด..” สู่การปลูกป่า เฉลิ ม
พระเกีย รติฯ และให้สตรีอาสาพัฒนามีความมั่นคงทางอาหาร มี ภูมิคุ้ม กันทางสังคม สามารถลดรายจ่าย และเพิ่ ม
รายได้จากการปลู กต้น ไม้ กาหนดด าเนิ นการระหว่า งวัน ที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 เมื่อด าเนิ นการเสร็ จแล้ ว ให้
รายงานผลการดาเนินงานให้จังหวัด ทราบภายในวั นที่ 30 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 ฝ่ายอานวยการ
4.4.1 งบประมาณยุทธศาสตร์ กรมการพั ฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2563
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.2 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90
วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
ตามหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สห 0019/ว3133 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ได้แจ้งแนวทางการด าเนิน งานตามแผนปฏิ บัติ การ 90 วัน “ปลูกผักสวนครั ว เพื่อ สร้ างความมั่ นคงทางอาหาร”
ซึ่งเป็ นการลดรายจ่า ยประชาชนในภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัว และเป็น แหล่งอาหารในครัวเรือ น โดยเน้ นการพึ่ งพา
ตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยการบูร ณาการทางานกั บทุ กภาคส่วนให้ เห็ นผลเป็นรู ปธรรม นั้น
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน
“ปลู กผั กสวนครั ว เพื่ อสร้ างความมั่ น คงทางอาหาร ”ได้ อย่ างเป็ น รูปธรรม และสร้ างต้ นแบบของคนทางานที่ มี
ผลงานดี เยี่ ยมและเป็น ที่ประจั กษ์ แก่ สาธารณชน กรมการพัฒ นาชุมชนจึ งกาหนดให้ มีการคั ดเลือกบุค คลต้น แบบ
และเชิ ด ชู เกี ย รติ จ านวน 3 ประเภท ได้ แ ก่ ระดั บผู้ บริห าร ระดั บปฏิ บัติ การ และระดั บชุ ม ชน เพื่ อ ให้ การ
ด าเนิ น งานดั งกล่ า ว เป็ น ไปอ ย่ า งมี ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ จั งหวั ด สิ งห์ บุรี จึ ง ขอให้ อ าเภอได้
มอบหมาย ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดังนี้
1. ศึกษาแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลบุคคลต้นแบบและเชิดชู เกี ยรติ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติระดับอาเภอ
และดาเนิน การคั ดเลื อกตาบล/อบต./เทศบาลต้ นแบบ และหมู่บ้าน/ชุม ชนต้น แบบ “ปลู กผั กสวนครัว เพื่ อสร้า ง
ความมั่ นคง ทางอาหาร” ตามเกณฑ์ และแนวทางที่ กรมการพั ฒ นาชุม ชนกาหนดและจังหวั ดกาหนด พร้ อมทั้ ง
รวบรวมผลการคัด เลือ กคุ้ ม บ้ านต้ น แบบ และครั วเรื อนต้ น แบบ “ปลูกผั กสวนครั ว เพื่ อ สร้า งความมั่ น คงทาง
อาหาร”
3. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางและเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลต้น แบบและ
เชิ ด ชูเกีย รติ โดยใช้ รูปแบบหรือ ช่ อ งทางต่ า งๆ ที่ เหมาะสมกั บสถานการณ์ และกากั บ ติ ด ตาม สนั บสนุ น การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ให้เห็ นผลเป็ นรูปธรรม
4. รายงานผลการคัดเลื อกและจัดทาสรุปผลการคัดเลื อกฯ ระดับอาเภอ ส่งให้
จังหวัดภายในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รูปแบบไฟล์ excel ประกอบด้วย
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4.1 ระดั บผู้ปฏิบัติ การ ได้แ ก่ พั ฒนาการอาเภอ นั กวิชาการพัฒ นาชุ มชน
อาเภอ/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ (พัฒนากร)
4.2 ระดับชุ ม ชน ได้ แ ก่ ต าบล (นายกเทศมนตรี / นายก อบต./กานั น )
หมู่ บ้าน/ชุม ชน(ผู้ใหญ่ บ้า น/ประธานชุ มชน) มีค รั วเรือ นในหมู่บ้า นปลู กผัก มากกว่ าร้ อยละ 90 ของครัวเรื อ น
ทั้งหมด และครัวเรือนต้นแบบ หมู่บ้านละ 1 ครัวเรือน
5. สาหรั บรางวั ลระดั บชุ ม ชน ให้ อ าเภอด าเนิ น การจั ด ทาประกาศผลการ
คัด เลื อก ลงนาม ในประกาศ โดยนายอ าเภอ และจั ดพิ ธีม อบประกาศในวัน ประชุม หั วหน้ าส่ วนราชการระดั บ
อาเภอ หรือประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านหรือตามเหมาะสม
6. บูรณาการการดาเนินงานและจัดทาป้ายเชิดชูเกียรติครัวเรือนต้นแบบ คุ้มบ้าน
ต้นแบบ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ และตาบล /อบต./เทศบาลต้นแบบ ตามรูปแบบที่อาเภอกาหนด
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนิ นงานและผลการคัดเลือกให้สาธารณชน
ได้รับรู้และเป็นแบบอย่าง
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.3 แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ กรณีย้ายตามคาร้องของตนเอง รายละเอียดตาม QR CODE

มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 กลุ่มงานส่งเสริ มการพัฒนาชุมชน
5.1.1 การดาเนินการโครงการคั ดเลือกคนกองทุ นพัฒ นาบทบาทสตรี ดีเด่ นระดั บ
จังหวัด ปี 2563
สานั กงานพัฒ นาชุม ชนจังหวั ดสิ งห์บุรี ได้แ จ้งให้ อาเภอส่งแบบรายงานผลการ
คัดเลือ กฯโครงการเชิ ดชูเกี ยรติคนกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกคนกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งผลการส่งแบบรายงาน มีดังนี้
2.1 สานั กงานเลขานุ การคณะอ นุ กรรมการกลั่ น กรองและติ ด ต าม การ
ดาเนิน งานกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรีอ าเภอดีเด่น จ านวน 1 แห่ง คื อ สานักงานเลขานุ การคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
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2.2 คณะทางานขั บเคลื่อ นกองทุน พั ฒนาบทบาทสต รีต าบล/เทศบาลดี เด่ น
จานวน 2 คณะ
1) คณะท างานขั บเคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ต าบลบางมั ญ
อาเภอเมืองสิงห์บุรี
2) คณะทางานขั บเคลื่ อนกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี ต าบลโรงช้ าง อ าเภอ
พรหมบุรี
2.3 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จานวน 6 กลุ่ม
1) กลุ่มค้าขายซื้อวัวและเลี้ยงวัวชาแหละเนื้อขาย อาเภอเมืองสิงห์บุรี
2) กลุ่ ม ตั ด เย็ บเสื้ อ ผ้ า บ้ า นบางระจั น ต าบลบางระจั น อ าเภอค่ า ย
บางระจัน (ไม่เข้าหลักเกณฑ์เนื่องจากกู้ ปี 2563)
3) กลุ่มน้าพริกปทุมทิพย์ ตาบลพรหมบุรี อาเภอพรหมบุรี
4) กลุ่มตัดเย็บเสื้อสูท ตาบลแม่ลา อาเภอบางระจัน
5) กลุ่มเครื่องเงินเพื่อการจาหน่าย ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี
วัน เดือน ปี
22 มิถุนายน 2563

23 มิถุนายน 2563

มติที่ประชุม

กิจกรรม

สถานที่

เวลา

พิจารณาผลงานการคัดเลื อกคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
1. สานักงานเลขานุการคณะอนุก รรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาเภอดีเ ด่น
2. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนา
บทบาทสตรีตาบลดีเด่ น
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพั ฒนาบทบาท
สตรีดีเด่น
4. คณะฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกคน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเ ด่น

- ที่ว่าการอาเภอเมืองสิงห์บุรี

09.00 - 12.00 น.

- ร้านอาหารปทุมทิพย์ อ.พรหมบุรี

13.30 - 16.30

- ที่ทาการกลุ่มเครื่องเงิน อาเภออินทร์บุรี

09.00 - 10.30 น.

- ที่ทาการกลุ่มตัดเย็บเสื้อ สูท

11.00 - 12.00 น.

อาเภอบางระจัน

- ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชน

13.00 น. - 15.00 น.

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒ นาชุมชน
……………………………………………………………..…………………………………………………..............................................…
……………………………………………………………..…………………………………………………..............................................…
มติที่ประชุม....................................................................................................…………………................................…
6.2 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
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……………………………………………………………..…………………………………………………..............................................…
……………………………………………………………..…………………………………………………..............................................…
มติที่ประชุม....................................................................................................…………………................................…

6.3 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒ นาชุ มชน
……………………………………………………………..…………………………………………………..............................................…
……………………………………………………………..…………………………………………………..............................................…
มติที่ประชุม..........................................................................................…………………................................…
6.4 ฝ่ายอานวยการ
……………………………………………………………..…………………………………………………..............................................…
……………………………………………………………..…………………………………………………..............................................…
มติที่ประชุม...................................................................................................…………………..................................…
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)
ธัญรัศม์
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวธัญรัศม์ วิศาลจารุพัชญ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ งาน
(ลงชื่อ)

จิดาภา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางจิดาภา หมอโอสถ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

