รายงานการประชุม
ผู้อานวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
ครั้งที่ 2/๒๕64 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
...........................................
ผู้เข้าประชุม
1. นายประจัญ
2. นางสาวภคพร
3. นายไชยรัตน์
4. นางสาวธาริณี
5. นางจิดาภา
6. นายกมล
7. นายเกษม
8. นางสาวพรกนก
9. นายประพล
10. นางวรรณวรัทย์
11. นางสาวชุติมนต์ณัท
๑2. สิบเอกอัศวิน
13. นางสาวภัณฑิราภา
14. นายสุชิน
15. นางสาวดวงรัตน์
16. นางรัตนาวดี
17. นางสาวแสงตะวัน
18. นางสาวกุลชญา
19. นางสาวธัญรัศม์
20. นางสาวอฐิตา
21. นางสาวอารียา
22. นางสาวอัจฉรา
23. นางสาวอนิศร
24. นางสาวมินตรา
25. นางภัทรทิรา

จันทร์เนตร์
ข้องหลิม
กลั่นสกุล
ศรีจิ๋ว
หมอโอสถ
เสวกวิหารี
รัตนบุรี
อุดมสุข
เขียนนุกูล
คาปนารถ
จินจา
เนียมคา
สุขเสริม
บุญเพ็ง
ช้างเนียม
จันทร์น้อย
เอี่ยมศุก
สาครสิทธิ์
วิศาลจารุพัชญ์
สีตะระโส
ยะชัย
จิตแป้น
บุตรเต
กันเกตุ
มิ่งมงคล

พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ประธาน
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
พัฒนาการอาเภอค่ายบางระจัน
พัฒนาการอาเภอบางระจัน
พัฒนาการอาเภอพรหมบุรี
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอท่าช้าง
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภออินทร์บุรี
แทนพัฒนาการอาเภอเมืองสิงห์บุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นิติกร
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานทาความสะอาด

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.
นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าวาระการประชุม
1. เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน https://www.youtube.com/watch?v=Xz9KOlPDq-8
2. สื่อวีดีทัศน์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ “ใครที่กาลังท้อแท้กับชีวิต
อยากให้ดูคลิ๊ปนี้!!! คุณเอกชัย วรรณแก้ว” https://www.youtube.com/watch?v=KKU4I07osbE
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คาสั่ ง กรมการพั ฒ นาชุมชน ที่ 542/2564 ลงวั น ที่ 23 เมษายน 2564 เรื่ อง แต่ ง ตั้ ง
ให้ ข้ าราชการรั ก ษาราชการแทน จานวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ดั ง นี้
1) นางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ)
สานั กงานพัฒ นาชุมชนอาเภอเมืองสิ งห์ บุ รี จังหวัดสิ งห์ บุรี มาดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนพัฒ นาการอาเภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
2) นางสาวพรกนก สุขอุดม ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ)
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอพรหมบุ รี จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี มาด ารงต าแหน่ งรั ก ษาราชการแทนพั ฒ นาการอ าเภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
3) นายประพล เขี ย นนุ กู ล ตาแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ช นชานาญการ
(ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี มาดารงตาแหน่ง
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี
4) นางวรรณวรัทย์ คาปนารถ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี มาดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ)
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1.2 ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen ได้คัดเลือกนายฐาปกรณ์ สีหะไกร นักการตลาดรุ่นใหม่
(OTOP) New Gen ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
1.3 ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ช่วยกันสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ และอาจเป็นเสื้อทีม
จังหวัดได้
1.4 โครงการฯ โคก หนอง นา โมเดล ขอให้ทาดาเนินการเปิดใบ PO ไม่ให้เกินไตรมาสที่ 3
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กรมฯกาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
ตามหนั งสื อจั งหวั ดสิ งห์ บุ รี ที่ สห 0019/ว 1501 ลงวัน ที่ 14 พฤษภาคม 2564 แจ้ งให้
ตรวจสอบ และรับ รองรายงาน การประชุมครั้ง ที่ 2/2564 ที่เว็บ ไซด์สานัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด สิง ห์บุรี
http:// www.singburi.cdd.go.th ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ดังนี้
ตัวชี้วัดรายทีม จานวน 4 ตัว ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดรายบุคคล จานวน 6 ตัว ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์
ตัวชี้วัดที่ 4 รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รายละเอียดตัวชี้วัด

คาอธิบายตัวชี้วัด

ผู้อานวยการกลุ่ม งานยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาชุม ชน ชี้แ จงตัว ชี้วัด และค่า เป้า หมาย
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)
มีทั้งหมด 10 ตัว ตัวชี้วัดรายทีมเพิ่มตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร กาหนดว่าในระยะเวลา ๑ ปี
บุคลากรควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย ๑๐ วัน หรือ ๗๐ ชั่วโมง อีกทั้งเป็นงานสาคัญตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถะสูง: ระบบโปรแกรม IDP กรมการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการจังหวัด ชี้แจงขอให้ข้าราชการในสังกัดพัฒนาตนเอง ซึ่งมี ๓ วิธีการ ดังนี้
๑) การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การศึกษาดูงาน
๒) การศึกษาด้วยตนเอง ได้แก่ การอ่านหนังสือ การชมภาพยนตร์/ฉากภาพยนตร์
การเรียนรู้ผ่านบทเรียน e-Learning
๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the job Training ได้แก่ กรมอบหมายงาน การสอนแนะ
งานเป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
กระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย กิจกรรมย่อยประชุมกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3/2564)
จังหวัดสิงห์บุรีขอแจ้งเปลี่ยนกาหนดการและสถานที่ประชุม จากเดิมในวันอังคารที่
25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม นายทองแสงใหญ่ ชั้ น 3 ศาลากลางจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี เป็ น วั น ศุ ก ร์ ที่ 28
พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 เนื่องจากตรงกับการประชุ มผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
(Video Conference) กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2564 และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 จังหวัดสิงห์บุรี ได้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ) ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564 เพื่อให้อาเภอดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ
ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมาย และหากมี ค วามพร้ อ มสามารถด าเนิ น ได้ ทั น ที ที่ ไ ด้ รั บ การโอนจั ด สรร
งบประมาณไม่จาเป็นต้องรอดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกระบวนงานในแนวทางการดาเนิน
และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้วให้บันทึกผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหาร
กิจกรรม/โครงการ (BPM) ทันทีที่ดาเนินการแล้วเสร็จ พร้อมแนบภาพถ่ายกิจกรรมและแบบประเมินผลสาหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ส่งให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
ดังนั้นจึ งขอแจ้งผลการบันทึกผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการบริหาร
งบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู ้อานวยการกลุ ่ม งานยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาชุม ชน ชี้แจงเมื่อดาเนิ นการดาเนิน การ
โครงการ/กิจ กรรมที่ได้รับ อนุมัติ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเสร็จแล้วให้บันทึกผลการดาเนินงานในระบบ
รายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) ทันทีที่ดาเนินการแล้วเสร็จ พร้อมแนบ
ภาพถ่ายกิจกรรมและแบบประเมินผลสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ส่งให้สานั กงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
คุณแสงตะวัน เอี่ย มศุก ชี้แจงในการรายงานผลการบริห ารงบประมาณและการบริหาร
กิจกรรม/โครงการ (BPM) ในระดับอาเภอ ให้แนบภาพถ่ายการดาเนินงานในระบบได้เลย และในระดับจังหวัดของให้
อาเภอส่ งแบบประเมิน (ที่แยกประเภทชาย หญิง ระดับการศึกษา อายุ) และภาพถ่ายกิจกรรมส าหรับผู้ เข้าร่ว ม
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ส่งให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และรายงานในระบบ
พัฒ นาการอาเภออิ นทร์บุ รี สอบถามเรื่อ งกรณี เงินโครงการเหลื อจ่า ยทาอย่างไร เช่ น
โครงการฯ จานวน 100,000 บาท ดาเนินการโครงการฯ 95,000 บาท ส่วนที่เหลือต้องทาดาเนินการอย่างไร
พัฒนาการจังหวัด ชี้แจงให้ทาหนังสือแจ้งจังหวัด เพื่อให้กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
เพื่อทาตัดในระบบให้โครงการดังกล่าวมีผลการเบิกจ่าย 100 เปอร์เซ็นต์
พัฒ นาการอาเภอค่ายบางระจัน สอบถามเรื่องประเด็นการดาเนินการโครงการในช่ว ง
สถานการณ์โควิด-19 ให้ดาเนินการอย่างไร และขอให้เน้นมาตรการลงไปในโครงการด้วย เพื่อจะได้ดาเนินการได้
พัฒนาการจังหวัด ชี้แจงขอให้ดาเนินการตามมาตรการ DMHTT ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.2.1 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “ โคก หนอง นา โมเดล ”
ตามที่จังหวัดสิงห์บุรี โอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “ โคก หนอง นา ” งบประมาณ 1,781,200 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
จานวน 29 แปลง แบ่งเป็นขนาด 1 ไร่ จานวน 21 แปลง และขนาด 3 ไร่ จานวน 8 แปลง ดาเนินการในพื้นที่ 4 อาเภอ
ดังนี้
อาเภออินทร์บุรี
จานวน 17 แปลง
(ขนาด 1 ไร่ 13 แปลง ขนาด 3 ไร่ 4 แปลง)
อาเภอพรหมบุรี
จานวน 7 แปลง
(ขนาด 1 ไร่ 5 แปลง ขนาด 3 ไร่ 2 แปลง)
อาเภอค่ายบางระจัน จานวน 4 แปลง
(ขนาด 1 ไร่ 2 แปลง ขนาด 3 ไร่ 2 แปลง)
อาเภอเมืองสิงห์บุรี
จานวน 1 แปลง
(ขนาด 1 ไร่ 1 แปลง )
ผลการดาเนินงาน
อาเภออินทร์บุรี จานวน 17 แปลง อยู่ระหว่างจัดแบบแปลนและราคากลาง
อาเภอพรหมบุรี จานวน 7 แปลง เดิมทาสัญญา 2 แปลง ขอยกเลิกสัญญา 1 แปลง คงเหลือเหลือ 5 แปลง
อาเภอค่ายบางระจัน จานวน 4 แปลง อยู่ระหว่างจัดแบบแปลนและราคากลาง
อาเภอเมืองสิงห์บุรี จานวน 1 แปลง ส่งหลักฐานขอเบิกแล้ว

พัฒนาการอาเภออินทร์บุรี กรณีโครงการฯ โคก หนอง นา โมเดล อาเภอได้ดาเนินการไป
แล้ว 2 กิจกรรม แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากในพื้นที่ดาเนินการไม่เหมาะสมมีผลกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียง
มีแนวทางทาอย่างไรบ้าง
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงถ้าเป็นพื้นที่เดียวกันไม่ต้องดาเนินการ
อบรมใหม่ แต่ถ้าคนละตาบล และคนละพื้นที่ให้ดาเนินการตามกระบวนการใหม่ ตามแนวทางที่กรมฯแจ้ง
พัฒนาการจังหวัด ชี้แจงว่าผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวะในการคุมงาน แต่ในผู้ว่าจ้างไม่ต้องมีวิศวะ
คุมงานไม่ขุดไม่เกิน 3 เมตร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนาแนวพระราชดาริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบริราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการน้อมนาแนวพระราชดาริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบริราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างต้นแบบ
คนทางานที่มีผลงานดีเยี่ยมและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบและเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1. การประกวดคลิปวีดิโอ
1) พัฒนากร
2) ผู้นาและผู้สนใจทั่วไป
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) วัดหรือโรงเรียน
2. การคัดเลือกและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
3) ผู้นาศาสนา
4) บ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
5) หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชู
เกียรติ ฯ ขอให้ทาเป็นคลิปวีดิโอ ให้มานาเสนอในที่ประชุมมาตรการ DMHTT เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
พัฒนาการอาเภอค่ายบางระจัน ประเด็นทวงงานขอให้จังหวัดแจ้งอาเภอล่วงหน้าอย่าง 1-2 วัน
ทาเป็นหนังสือหรือแจ้งในไลน์กลุ่มเพื่ออาเภอจะได้ดาเนินการได้ทัน
พัฒนาการอาเภอบางระจัน เสนอให้ทากลุ่มไลน์เฉพาะหนังสือสั่งการต่างหาก
พัฒนาการจังหวัด สั่งการให้กลุ่มงานสารสนเทศทาการตั้งกลุ่มไลน์ดังกล่าว โดยให้เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่านเข้าในกลุ่มไลน์ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ

4.2.3. การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2564
จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 0019/ว 609 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
เรื่อง การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2564 แจ้งให้อาเภอเตรียมความพร้อมคัดสรร
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชน สาหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 5 ประเภท ได้แก่
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
2. ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
3. องค์กรชุมชนแกนหลักสาคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน
4. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.)
5. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ผู้อานวยการกลุ่ มงานส่ งเสริมการพัฒนาชุมชน กาหนดคัดสรรกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด่นฯ ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2564 และส่งกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.4. การดาเนินงาน“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ
วัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ขอให้อาเภอประชาสัมพันธ์ผ้าลาย
ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาของกลุ่มผลิตภัณฑ์จาผ้าบางน้าเชี่ยว และผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้าลายขอเจ้าฟ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เช่น ตะกร้า พวงกุญแจ ผ้าพิมพ์ลาย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.5. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ขอให้อาเภอรายงานการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้ตามเป้าหมายและรายงานรายได้การจาหน่าย ที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.6. ผลการเบิกจ่ายตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ขอความร่วมมืออาเภอให้เบิกจ่าย
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ได้ตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะงบอุดหนุน
พัฒนาการจังหวัด เร่งดาเนินการให้เบิกจ่ายงบอุดหนุน วัสดุสานักงาน ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง และหนี้ค่าชาระ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานการพัฒนาชุมชน
4.4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 17
พฤษภาคม 2564 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 41.73 อยู่ลาดับที่ 5
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4.2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ)
กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กาหนดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. ในระบบรับสมัคร
http://hrsmart.cdd.go.th/register/
ทางเว็ บ ไซต์ ก องการเจ้ า หน้ า ที่ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
www.personnel.cdd.go.th และ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
พัฒนการจังหวัด ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติสมัครตาแหน่ง
สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.3 การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้าน ไตรมาส 1 - 3
กรมพัฒนาชุมชน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้าน ไตรมาส 1 - 3 แล้ว และ
หลายจังหวัดมีหนังสือขอรับงบประมาณ ค่าเช่าบ้าน เพิ่ม เนื่องจากไม่เพียงพอ ขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นว่างบประมาณ
ค่าเช่าบ้าน ปี 2564 สานักงบประมาณ จัดสรรให้กรมการพัฒนาชุมชนไตรมาส 1-3 (โดยเฉลี่ย 4 ไตรมาส จากค่าเช่าบ้าน
ทั้งปี ซึ่งได้รับจัดสรรไม่ครบตามแผน) เบื้องต้น สานักงบประมาณได้แจ้งประสานให้ทุกกระทรวง/กรม ขอรับจัดสรร
ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม ประมาณเดือน กรกฎาคม 2564 (โดยแนวทางการจัดสรร สานักงบประมาณ.จะประมวลผลการ
ใช้จ่ ายและเงิน เหลื อจ่ า ยจากทุก กระทรวง/กรม เพื่อจั ดหางบฯ จากหน่ ว ยงานที่เหลื อจ่ าย และนามาจั ดสรรให้
กระทรวง/กรม ที่ไม่เพียงพอ) กรมการพัฒนาชุมชน จึงยังไม่มีงบประมาณจัดสรรให้หน่วยงานที่ไม่เพียงพอขณะนี้
(ขอเรียนว่าระยะเวลาจากวันนี้ถึงวันที่ สานักงบประมาณกาหนดให้ส่งคาขอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง จากการย้ายเข้า ย้ายออก หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิเบิก)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.4 มาตรการประหยัดพลังงาน
ตามที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณ (งบบริหาร) ไตรมาส 1 – 3
ให้ จังหวัดและอาเภอแล้ วนั้ น จึ งขอให้ อาเภอ ได้ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณโดยประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุ ด
เนื่องจากกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ได้สรุปผลการเบิกค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์)
กรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรให้ ไตรมาส 1 – 3 จานวน 218,250.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย จานวน 206,491.70 บาท
คงเหลือ
จานวน
11,758.00 บาท
ซึ่งยอดคงเหลือ จะต้องเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน 2564 จึงขอให้อาเภอ ประหยัดพลังงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานโดยเคร่งครัด
พัฒนาการอาเภอค่ายบางระจัน สอบถามเรื่องค่าน้ามันเชื้อเพลิง ในกรณีถ้าเบิกค่า
น้ามันเชื้อเพลิงไม่หมด จะดาเนินการอย่างไร
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ชี้แจงให้ทาหนังสือแจ้งจังหวัดว่ามี
งบประมาณเหลือจ่ายเท่าไร
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
5.1.1 กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งให้ โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้คัดเลือกกองทุนแม่
อาเภอละ 1 กองทุน โดยประกวดและมอบรางวัลในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และให้ดาเนินการให้เสร็จภายใน
12 กันยายน 2564
5.1 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
5.1.1 การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP New Gen
ผู้อานวยการกลุ่ มงานส่ งเสริมการพัฒ นาชุมชน ในการประชาสัมพันธ์ ของนักการ
ตลาดรุ่นใหม่ OTOP New Gen ขอให้ช่วยแชร์ แชท และกดถูกใจ และถ้านักการตลาดรุ่นใหม่ ลงไปอาเภอ หรือพื้นที่
ใดของให้อานวยความสะดวก ในการดาเนินการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ) ธัญรัศม์ วิศาลจารุพัชญ์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวธัญรัศม์ วิศาลจารุพัชญ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)

จิดาภา หมอโอสถ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางจิดาภา หมอโอสถ)
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

3
5

วัสดุสานักงาน
ที่จดั สรร

ที่
1
2
3
4
5
6
6
ที่
1
2
3
4
5
6
7
7
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
บางระจัน
ค่ายบางระจัน
พรหมบุรี
ท่าช้าง
รวม
เงินอุดหนุน
อาเภอ
กพสจ.
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
บางระจัน
ค่ายบางระจัน
พรหมบุรี
ท่าช้าง
รวม
เงินทุนหมุนเวียน
อาเภอ
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
บางระจัน
ค่ายบางระจัน
พรหมบุรี
ท่าช้าง
รวม

21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
126,000

ครัง้ ที่ 1
เบิกจ่าย
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
63,000

จัดสรร
200,000
97,000
450,000
60,000
302,000
209,000
82,000
1,400,000

เบิกจ่าย

จัดสรร
1,710,000
2,250,000
1,800,000
1,400,000
1,300,000
540,000
9,000,000

เบิกจ่าย
919,290
1,635,300
999,200
335,260
670,600
4,559,650

87,800
108,835
84,900
281,535

ครัง้ ที่ 2
เบิกจ่าย

รวมเบิก
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
63,000

คงเหลือ
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
63,000

ร้อยละ
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

รออนุฯ อนุมัติ
47,120
-

รวมเบิก
87,800
108,835
84,900
281,535

คงเหลือ
ร้อยละ
200,000
97,000
362,200
19.51
60,000
193,165
36.04
124,100
40.62
82,000
918,465
20.11

รออนุฯ อนุมัติ
150,000
200,000
364,000
714,000

รวมเบิก
1,069,290
1,835,300
999,200
335,260
1,034,600
5,273,650

คงเหลือ
ร้อยละ
640,710
62.53
414,700
81.57
800,800
55.51
1,064,740
23.95
265,400
79.58
540,000
3,726,350
58.60

