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รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 6/2561
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
-----------------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. นายดิเรก
2. นายคมกริช
3. นางนิศากร
4. นายเสงี่ยม
5. นางสาวภารดี
6. นางณัชพัชรพร
7. นายสถาพร
8. นางเสาวลักษณ์
9. นางบงกชกาญจน์
10. นายวุฒิสุธี
11. นางสุมิตรา
12. นางสาวนิตยา
13. นายบุญเวียง
14. นายสะอาด
15. นางสาวพิชญา
16. นายเจษฎาพงษ์
17. นายประสาท
18. นายธีระพันธ์
19. นายยุทธพงษ์
20. นายวิรพล
21. นายเกษม
22. นางสาวพันทอง
23. นายจารัสชัย
24. นางสายรุง้
25. นายชวลิต
26. นางนิตยา
27. นางสาวอุมาพร
28. นางสาวศรัณยา
29. นางสาวภัชภิชา
30. นางสาวณัฐธิดา

ธรรมฤทธิ์
พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ชินชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สิงห์เสนา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
แน่นอุดร
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ประไม
พัฒนาการอาเภอปทุมรัตน์
ศิริโท
พัฒนาการอาเภอธวัชบุรี
สินธุศิริ
พัฒนาการอาเภอพนมไพร
เบ็ญเจิด
พัฒนาการอาเภอโพนทอง
ทวดเสนา
พัฒนาการอาเภอหนองพอก
วรเจริญ
พัฒนาการอาเภอเสลภูมิ
บุญโสดากร
พัฒนาการอาเภอสุวรรณภูมิ
พลขีดขีน
พัฒนาการอาเภอเมืองสรวง
วรรณศรี
พัฒนาการอาเภอโพนทราย
โยธาพล
พัฒนาการอาเภอเมยวดี
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พัฒนาการอาเภอศรีสมเด็จ
โพธิ์ตาก
พัฒนาการอาเภอจังหาร
สิทธิถวัลย์
พัฒนาการอาเภอเชียงขวัญ
รัตนบุศย์
พัฒนาการอาเภอทุง่ เขาหลวง
แสงไกร
พัฒนาการอาเภออาจสามารถ
เยาวะพันธ์
พัฒนาการอาเภอโพธิ์ชัย
ตรีโอษฐ์
พัฒนาการอาเภอเกษตรวิสัย
เฉลยพจน์
รทก.พัฒนาการอาเภอจตุรพักตรพิมาน
จาปา
พัฒนาการอาเภอหนองฮี
สอนอ่า
รทก.พัฒนาการอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
นาภา
ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
พลเยีย่ ม
ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อรรถจุ่น
ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
อุ่นเจริญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ชอบขาย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ชินชนะ
อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางนวลจันทร์
2. นางประไพศรี
3. นางวิลาสินี
4. นางสาวณัฐสมน

ศรีมงคล
อารีเอือ้
รองสุดใจ
ธาตุคาภู

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดราชการ
ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
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เริ่มประชุม
เวลา 14.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
นาเสนอพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9
“...ขอให้ท่านทั้งหลายแต่ละคนกระทาสัตย์สัญญาแก่ตนเองว่าจะตั้งใจปฏิบัติตัวปฏิบัติงานให้
ดีที่สุดตามหน้าที่และความสามารถของตน ๆ จะทาความคิดเห็นให้เที่ยงตรงและกระจ่างแจ่มใส จะเอื้อเฟื้อ
ช่วยเหลือ กั น ด้วยความหวัง ดีแ ละช่ วยเหลือ กั น เพื่ อให้เ กิ ด ความรัก ความสามั ค คีที่ แท้ จ ริง ในชาติ ไทยขึ้ น
เป็นกาลังอันกล้าแข็งและมั่นคง สาหรับสร้างสรรค์ความดีความเจริญทุกๆ ประการให้เต็มบริบรู ณ์เพือ่ ทาให้ชาติ
ประเทศของเรายืนยงอยู่ได้ตลอดไปด้วยความวัฒนาผาสุก...''
พระราชดารัส พระราชทานแก่ป ระชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุท ธศักราช ๒๕๒๒
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๒๑ (ประจาเดือนกรกฎาคม 2561)
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
1) ข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์)
- การดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้า ดังนี้
1.1.1) พัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานคุณภาพ ชาวบ้านมีรายได้
จากการขายสินค้า OTOP
1.1.2) ให้ระบุแผนกิ จกรรมดาเนินงานใน 5 กระบวนงานให้ชัดเจน
(สร้างชุม ชนเข้ม แข็งเตรียมความพร้อ ม, ดึง เสน่ห์ของชุม ชน, พัฒ นาสินค้า OTOP, สร้างสิ่งสาธารณูป โภค
อานวยความสะดวก, สื่อสารประชาสัมพันธ์)
1.1.3) ส าหรับจังหวัด ให้ส นับ สนุนประชาชนรวมกลุ่ม เพื่อจาหน่าย
สินค้า ไม่แข่งขันกันขาย
1.1.4) คานึงถึงปัจจัยความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
1.1.5) คานึงถึงผลลัพธ์ ผลกระทบระยะยาว ต่อประชาชน ต่อหมู่บ้าน
โดยบริหารโครงการ อย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์แท้จริง
- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให้พัฒนาการจังหวัดเร่งการเบิก-จ่าย หากอาเภอไหนที่ใช้เงินไม่ได้ ให้โยก
เงินงบประมาณไปอาเภอที่ต้องการ หากจังหวัดไหนไม่มีการเคลื่อนไหว ในส่วนของเงินอุดหนุน ส่วนกลางจะดึงเงิน
กลับมา เพื่อให้จังหวัดอื่นที่ต้องการใช้เงิน
สรุปผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
1. หนี้ที่ก่อขึ้นใหม่ ต้องพยายามติดตาม อย่าให้คงค้างหรือมีคดีความ
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล ที่มีหนีท้ ี่ค้าง
เดิม ซึ่งจะหมดอายุความ ต้องแจ้งความดาเนินคดี เพื่อไม่ให้ขาดอายุความ (อายุความ 5 ปี)
3. พัฒนาการจังหวัดต้องจัดประขุมทุกเดือน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานและมีผู้รบั ผิดชอบงานให้ชัดเจน
4. สามารถเขียนโครงการเพื่อใช้เงินอุดหนุน ในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ไม่
มีเงินชาระหนี้
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2) ข้อสั่งการรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายทวีป บุตรโพธิ์)
2.1) การรายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2) สรุปข้อมูลความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3) ข้อสั่งการรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
3.1) ผลการดาเนินงานการประเมิ นส่วนราชการตามมาตรการปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.3) การจัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี
4) ข้อสั่งการรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายโชคชัย แก้วป่อง)
4.1) รายงานผลการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรค การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ (สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน)
4.2) สรุปผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ฝ่ายอานวยการ ได้ส่ง รายงานการประชุม ผู้บ ริหารส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เรียบร้อยแล้ว ทาง Application LINE (กลุ่มรับ ส่ง สพจ.ร้อยเอ็ด), OA
ระบบสานักงานอัตโนมัติ และเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การนาเสนอผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชนประจาเดือนกรกฎาคม 2561
กลุ่มโซนอาเภอที่ 1 ความยาวไม่เกินอาเภอละ 5 นาที ดังนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
(เอกสารแนบ 3.2)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อันดับ ที่ 1 อาเภอเมยวดี 98.99% อันดับที่ 2
อาเภอทุ่ งเขาหลวง 98.48% อันดับ ที่ 3 อาเภอโพนทราย 98.41% อันดับที่ 4 อาเภอเชียงขวัญ 98.41%
อันดับที่ 5 อาเภอเสลภูมิ 98.39% รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.2
มติที่ประชุม
รับทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.2)
3.3 ผลการเบิกจ่ายเงิน OTOP นวัตวิถี ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.3
3.4 รายงานลูกหนี้คงค้าง (เอกสารแนบ 3.4)
มติที่ประชุม
รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.4
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3.5 รายงานการเพิ่ มจานวนสมาชิ กกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561)
๑) ประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมาย ๔๑,๓๗๓ คน (ร้อยละ ๒๕ ของสตรี
คงเหลือที่ยังไม่เป็นสมาชิก) มีสมาชิกเพิ่มขึ้น จานวน 24,855 คน คิดเป็นร้อยละ 60.08 คงเหลือสมาชิกที่ต้อง
รับสมัครเพิ่มอีก จานวน 16,518 คน คิดเป็นร้อยละ 39.92 (เอกสารแนบ 3.5 (1))
๒) ประเภทองค์กร แยกเป็น
- กพสต. เป้ าหมาย 135 องค์ ก ร (ร้ อ ยละ 70) สมั ค รสมาชิ ก แล้ ว
จานวน 104 องค์กร คิดเป็น 77.04% คงเหลือที่ต้องรับสมัครเพิ่มอีก จานวน 31 องค์กร คิดเป็น 22.96%
- กพสม. เป้ าหมาย 1,726 องค์ ก ร (ร้ อยละ 70) สมั ครสมาชิ ก แล้ ว
จานวน 378 องค์กร คิดเป็น 21.90% คงเหลือที่ ต้องรับสมั ครเพิ่มอีก จานวน 1,348 องค์กร คิดเป็น 78.10%
(เอกสารแนบ 3.5 (2))
มติที่ประชุม
รับทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.5 (1) (2))
3.6 รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 (เอกสารแนบ 3.6)
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติงบประมาณแผนการดาเนินงานและอนุมัติจ่ายเงิน
ตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๑ ของส านักงานเลขาฯ อกส.จ. รวมเป็ นเงิน
ทั้ งสิ้ น 40,557,390 บาท เบิ ก จ่ ายแล้ ว 40,112,933.97 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.90 ยั ง ไม่ เ บิ ก จ่ า ย
444,456.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.10 แยกเป็น ดังนี้
๑) งบบริหาร ได้รับจัดสรร 5,557,390 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,557,390 บาท
คิดเป็นร้อยละ 92 คงเหลือ 444,456.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00
2) งบอุดหนุน ได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100
3) งบหมุ นเวียน ได้รับจัดสรร 30,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 30,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100
มติที่ประชุม
รับทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.6
3.7 รายได้ ย อดจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ประจ าเดื อ น
กรกฎาคม ๒561 (เอกสารแนบ 3.7)
ยอกจ าหน่ายสิน ค้า OTOP ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 อันดั บ ที่ 1 อาเภอ
เกษตรวิสัย อันดับที่ 2 อาเภอปทุมรัตต์, อาเภอที่ 3 อาเภอจตุพักตรพิมาน, อาเภอที่ 4 อาเภอธวัชบุรี, อันดับ
ที่ 5 อาเภอพนมไพร ขอให้อาเภอคง
มติที่ประชุม
รับทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.7
3.8 แผนการดาเนินงานส านักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจาเดือน
สิงหาคม 2561 (เอกสารแนบ 3.8)
มติที่ประชุม
รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.8
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.1.1 การจัดกิจกรรมวันสตรีไทย และมหกรรมความสาเร็จกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด โดยองค์ กรสตรี จั งหวั ดร้ อยเอ็ ดร่วมกั บ ส านั กงานเลขานุ การ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด กาหนดจัดกิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า พัฒนาองค์กร
สตรี สู่วิถีก้ าวไกลไทยแลนด์ 4.0 (วันสตรีไทย) และมหกรรมความส าเร็จกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจ าปี 2561 ขึ้ น ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 9 สิ งหาคม ๒๕๖1 ณ ห้ อ งประดั บ ฟ้ า โรงแรมเพชรรั ชต์ การ์ เด้ น
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 310 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรี
จังหวัด/อาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรี จั งหวั ด/ต าบล กลุ่ ม สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ
และผู้เกี่ยวข้อง กิ จ กรรมภายในงาน (เอกสารแนบ 4.1.1) ประกอบด้ ว ย
๑) การจัด แสดงผลผลิต สาธิ ตอาชีพ และจ าหน่ ายผลผลิต ของกลุ่ ม
สมาชิกที่ประสบผลสาเร็จของแต่ละอาเภอ (อาเภอละ 3 กลุ่ม รวม 60 กลุ่ม)
๒) การประกวดนิ ท รรศการศูน ย์เ รีย นรู้ เ ครื อข่ ายอาชีพ กองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด
3) กิจกรรมการแสดงบนเวที
4) รับฟังการบรรยายพิเศษ เสริมความรู้ในหัวข้อ ดังนี้
- ภาวะผู้นากับการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นาสตรียุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0
- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการขายสินค้าออนไลน์ (การทาตลาดออนไลน์)
5) พิธีเปิดและมอบโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
- กพสจ. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จานวน 45 คน
- กลุ่ ม สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด
จานวน 20 คน (อาเภอละ 1 คน)
- คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จานวน 11 คน
- อกส.จ. (ผู้ทรงคุณวุฒิ) จานวน ๓ คน
- อกส.อ. ขวัญใจชุมชน ระดับโซนอาเภอ จานวน ๔ คน
- ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น ระดับจังหวัด
จานวน 4 รางวัล
- ส านักเลขาฯ อกส.อ. ที่ บริหารงานกองทุ นพัฒ นาบทบาทสตรี ดีเด่น
ระดับจังหวัด จานวน ๓ รางวัล
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.1.3 การประชาสั ม พั น ธ์ผ่ า นสื่ อ วิ ท ยุ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด
ร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการ“พัฒ นาพาชื่น ”ทางสถานีวิท ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(สวท.ร้อยเอ็ด) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๐๐– ๑๕.๐๐ น. คลื่น FM ๙๔.๐ Mhz. เพื่อประชาสัมพันธ์งานตาม
นโยบายรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดร้อยเอ็ด และรายงานผลงานพัฒนาชุมชนให้ประชาชนทั่วไป
ได้ รับ ทราบ และเข้า มามี ส่ วนร่ว มในงานพั ฒ นาชุ ม ชน ด าเนิ น รายการโดย นายชวลิ ต น าภา กลุ่ ม งาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน โทร ๐๘ ๙๕๗๕ ๖๒๘๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ กาหนดออกรายการ ดังนี้
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วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๑ อาเภอเมยวดี
ประเด็นเสวนา “ผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๑ อาเภอปทุมรัตต์
ประเด็นเสวนา “ผลการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ”
วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๑ อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
ประเด็นเสวนา “อาสาพัฒนาชุมชน ผู้มีจิตอาสา ปวงประชาเป็นสุข”
วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๑ อาเภอเสลภูมิ ประเด็นเสวนา “ผลการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัตจิ นเป็นวิถีชีวิต”
วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๑ อาเภอจตุรพักตรพิมาน ประเด็นเสวนา “ผลการดาเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
ขอให้เจ้าหน้าที่และผู้นาชุมชน/กลุ่มองค์กร อาเภอละ ๒ – ๓ คน ได้เดินทางถึง สวท.ร้อยเอ็ด
เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อซักซ้อมก่อนเข้าร่วมรายการ
มติที่ประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม

4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.2.1 ปฏิทินการส่งงาน ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 (เอกสารแนบ 4.2.1)
รับทราบ

มติที่ประชุม

4.2.2 สรุปคะแนนส่งงานประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 (เอกสารแนบ 4.2.2)
รับทราบ

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.3.1 สรุปผลการการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561)
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการชุม ชน
ท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี จ านวน 20 อ าเภอ 58 ต าบล 68 หมู่ บ้ า นหลั ก จ านวนเงิ น งบประมาณ
192,000,000 บาท ดาเนินการ 56 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
1) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 12 กิจกรรม
จานวนเงิน 13,318,400 บาท
2) กิ จ กรรมหลัก ที่ 2 พั ฒ นาแหล่ง ท่ องเที่ ยวและสิ่ ง อานวยความ
สะดวก 14 กิจกรรม จานวนเงิน 47,912,800 บาท
3) กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 11 กิจกรรม
จานวนเงิน 109,706,400 บาท
4) กิจกรรมหลักที่ 4 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิน่ 10 กิจกรรม
จานวนเงิน 6,800,000 บาท
5) กิจกรรมหลักที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว 9 กิจกรรม
จานวนเงิน 14,262,400 บาท
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แยกรายละเอี ย ดการด าเนิ น กิ จ กรรมออกเป็ น 5 กระบวนงาน 16
กิจกรรมหลัก ดาเนินการทั้งในระดับจังหวัดและอาเภอ ภายใต้วงเงินงบประมาณ 192,000,000 บาท แยก
หน่วยดาเนินการดังนี้
* จังหวัด เป็นหน่วยดาเนินการ วงเงินงบประมาณ 30,173,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.72
** อาเภอ เป็นหน่วยดาเนินการ วงเงินงบประมาณ 161,826,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.28
(เฉลี่ยหน่วยดาเนินการต่อ 1 หมู่บ้านๆ ละ 2,375,800 บาท)
สรุป ดาเนินการระดับจังหวัด 32 กิจกรรม
ดาเนินการระดับอาเภอ 24 กิจกรรม
ดาเนินการระดับหมู่บ้าน - กิจกรรม (มอบให้อาเภอเป็นหน่วยดาเนินการ)
กิจกรมที่มีวงเงิน 500,001 – 5,000,000 บาท รวม 9 กิจกรรม
กิจกรรมที่มีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท รวม 1 กิจกรรม
การตรวจสอบพื้นที่ ดาเนินการ และผลิตภัณ ฑ์ ก ลุ่ม D มี ผ ลิตภัณ ฑ์ ใน
หมู่บ้านเป้าหมายชุมชนท่ องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 680 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น ผลิตภัณฑ์เดิน จ านวน
93 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ จานวน 587 ผลิตภัณฑ์ แยกตามผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
1) ประเภทของใช้ของตกแต่ง
จานวน 279 ผลิตภัณฑ์
2) ประเภทเครื่องดื่ม
จานวน 9 ผลิตภัณฑ์
๓) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งการ
จานวน 115 ผลิตภัณฑ์
4) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
จานวน 227 ผลิตภัณฑ์
5) ประเภทอาหาร
จานวน 50 ผลิตภัณฑ์
- การเตรีย มความพร้อมการดาเนิ นการทางพั ส ดุ /การเงิน (วงเงิน
กิจกรรม วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทา TOP การประกาศสอบราคา
กรณีต้องใช้วิธีการคัดเลือก e-bidding
1) จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างที่ เกี่ ยวข้อง ให้
พัฒนาการอาเภอ/จนท.การเงิน/พัสดุ ของอาเภอและจังหวัดนักวิชาการจังหวัด โดยเชิญคลังจังหวัดเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ และร่วมกันจัดทาแผนการเบิกจ่ายโดยกาหนดให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 กันยายน 2561
2) ให้พัฒนาการอาเภอและเจ้าหน้าที่การเงินอาเภอ/เจ้าหน้าที่การเงิน
จังหวัด/กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP นวัตวิถีจังหวัด ร่วมกันจัดทาหลักสูตร/
กิจกรรม/กาหนดรายการวัสดุ
3) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบมาตรวจสอบ และก าหนด
รายละเอียดร่าง TOR โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ในงานฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการร่าง TOR
- การประชาสั มพั นธ์ เตรียมข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อประชาสั ม พั นธ์ก าร
ดาเนินงาน และเชื่อมโยงตลาด และประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง อสมท.ร้อยเอ็ด คลื่น FM 95.25 MHz
ในรายการพัฒนาพาชื่น เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในวัน Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึของ
จังหวัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การเด้น์ เชิญสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้า
ร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ Facebook ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
- ความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จานวน 12 กิจกรรม
จานวนเงิน 13,318,400 บาท ดาเนินการแล้ว 11 กิจกรรม เบิกจ่ายเงินแล้ว 8,960,200 บาท คงเหลือ 4,358,200บาท
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๒. กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความ
สะดวก จานวน 14 กิจกรรม จานวนเงิน 47,912,800 บาท ดาเนินการแล้ว 7 กิจกรรม เบิกจ่ายเงินแล้ว
7,623,600 บาท คงเหลือ 40,289,200 บาท
๓. กิจ กรรมหลักที่ 3 พัฒนาสิ นค้า และบริการด้ านการท่องเที่ย ว
จานวน 11 กิ จ กรรม จ านวนเงิน 109,706,400 บาท ด าเนิน การแล้ว 5 กิ จ กรรม เบิก จ่ายเงิน แล้ ว
3,768,725 บาท คงเหลือ 105,937,675 บาท
๔. กิจกรรมหลักที่ 4 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น
จานวน 10 กิจกรรม จานวนเงิน 6,800,000 บาท ดาเนินการแล้ว 2 กิจกรรม เบิกจ่ายเงินแล้ว 34,000 บาท
คงเหลือ 6,766,000 บาท
๕. กิจกรรมหลักที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว จานวน 9
กิจกรรม จานวนเงิน 14,262,400 บาท ดาเนินการแล้ว 1 กิจกรรม เบิกจ่ายเงินแล้ว 326,840 บาท
คงเหลือ 13,935,560 บาท
- งบจัดสรรเพิ่มเติมจากส่วนกลาง จานวน 4 กิจกรรม จานวนเงิน
3,644,800 บาท ดาเนินการแล้ว 1 กิจกรรม เบิกจ่ายเงินแล้ว 38,000 บาท คงเหลือ 3,606,800 บาท
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 192,000,000 บาท
และส่วนกลางโอนจัดสรรงบดาเนินงานให้จังหวัดเพิ่ มอีก 4 กิจกรรม จานวนเงิน 3,644,800 บาท รวมเป็น
เงิน 195,644,800 บาท เบิก จ่ายแล้ว จานวน 22,460,665 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.48 คงเหลือ
173,184,135 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.52
- ปัญหาอุปสรรค
1. ข้อจากัดในห้วงระยะเวลา
2. ข้ อ จ ากั ด ในวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง (ไม่ ได้ ตั้ ง งบประมาณด้ า น
ครุภัณฑ์) แต่ลักษณะงานออกมาในรูปแบบครุภัณฑ์
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.2 การติดตามการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1) การติ ด ตามและสนั บ สนุ น การดาเนิ น โครงการชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ด ของศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
(ศปน.ศพช.อุบ ลราชธานี) ประจ าเดือ น สิงหาคม 2561 ได้กาหนดแผนการออกติดตามฯ ในพื้นที่ จัง หวัด
ร้อยเอ็ด 12 อ าเภอ และจัง หวัดได้แ จ้ง เจ้าหน้ าที่ พั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวัดซึ่ ง เป็ นคณะท างานสนั บ สนุน การ
ขับ เคลื่อนโครงการชุม ชนท่ อ งเที่ ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด ร้อยเอ็ดที่ รับ ผิดชอบพื้น ที่ อาเภอตามคาสั่ง ฯ
จะร่วมกับคณะลงพื้นที่ติดตามด้วย
๒) การติ ด ตามสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานโครงการชุม ชนท่ อ งเที่ ย ว
OTOP นวัตวิถี จัง หวัดร้อ ยเอ็ ด ของคณะอนุก รรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดร้อยเอ็ด กาหนด
แผนการออกติดตามฯ ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2561 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
(เอกสารแนบ 4.3.2)
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.3.3 โครงการสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง :
วิถีพช. วิถีธรรม
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน จั ดท าโครงการสร้า งพลั ง ชุม ชน สร้างสั ง คม
คุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง : วิถีพช. วิถีธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับอาสาสมัครชุมชน ได้ใช้
ช่วงวันเวลาที่ สาคัญ ทางศาสนา เช่น เทศกาลเข้าพรรษา หรือวันสาคัญ ของศาสนาอื่นๆ ในการประกาศตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี โดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็น แบบอย่าง ประกอบศาสนกิจร่วมกัน ร่วมรับฟังคาแนะนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการใช้คุณธรรมนาการพัฒนา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
ประเทศไปข้างหน้าสู่สังคมคุณธรรม ที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1) ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินงานให้
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นา กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย ได้ทราบเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
2) นาเสนอโครงการฯ ผ่านที่ประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับอาเภอ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการฯ และเชิญชวน/ขอความร่วมมือส่วนราชการ
ต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ร่วมกัน
3) เชิ ญชวนบุ คลากรกรมการพั ฒนาชุ มชน ร่วมปฏิ บั ติ ศาสนกิ จในช่ วง
เทศกาลเข้าพรรษา (ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 24 ตุลาคม 2561) หรือวันสาคัญอื่นๆ ของแต่ละศาสนา เพื่อให้
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้มีโอกาสแนะนาตัว พบปะ พูดคุย และรับฟังคาแนะนากับประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม
4) รายงานผลการดาเนินงาน จานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 รายงานภายในวันที่ 1
กันยายน 2561 ครั้งที่ 2 รายงานภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 3 รายงานภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.4 โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
2) สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 3) ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และให้การสนับสนุนส่งเสริม
จัดตั้งและพัฒนา เป็นกลุ่มอาชีพโครงการดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดและเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบที่
1 และรอบที่ 2 และเกี่ยวข้องกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนในเรื่องของการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (การส่งเสริมด้าน
อาชีพของกรมฯ) ขอให้อาเภอได้กาชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตาม
แบบฟอร์มที่กรมฯ กาหนดให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกช่อง เช่น ข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน อายุ อาชีพ การได้รับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ รายได้เฉลี่ยต่อปี อาชีพที่ได้รับการอบรม/อาชีพใหม่/การนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ รายได้
ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ข้อมูลกลุ่มอาชีพที่เกิดจากการสร้างสัมมาชีพชุมชน ข้อมูลการบูรการแผนชุมชนระดับตาบล
สร้างสัมมาชีพชุมชน ข้อมูลคลังปราชญ์ชุมชน รายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

ภัชภิชา ชอบขาย
(นางสาวภัชภิชา ชอบขาย)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้จัดทารายงานการประชุม

-------------------------------------

