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วาระการประชุม
ผู้บริหารสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ประจาเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
-----------------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. นายดิเรก
2. นายคมกริช
3. นางนวลจันทร์
4. นายชวลิต
5. นายเสงี่ยม
6. นางสาวเยาวมาลย์
7. นายเกษม
8. นางสาวนิตยา
9. นายชัยวัฒน์
10. นางณัชพัชรพร
11. นายสถาพร
12. นางเสาวลักษณ์
13. นายวิรพล
14. นางบงกชกาญจน์
15. นางสุมิตรา
16. นายบุญเวียง
17. นางสกุลทอง
18. นายยุทธพงษ์
19. นายประสาท
20. นางสาวพิชญา
21. นางปราณี
22. นายฤทธิศร
23. นายจารัสชัย
24. นายธีระพันธ์
25. นางสาวณภาภัช
26. นางวิลาสินี
27. นางสาวอุมาพร
28. นางรัชนี
29. นางนิตยา
30. นางสาวภัชภิชา
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวณัฐสมน
2. นายยืนยง
3. นางฐิตินันท์

ธรรมฤทธิ์
พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ชินชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
ศรีมงคล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นาภา
รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
แน่นอุดร
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
เศรษฐา
พัฒนาการอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
ตรีโอษฐ์
พัฒนาการอาเภอเกษตรวิสัย
พลขีดขีน
พัฒนาการอาเภอปทุมรัตน์
สมวงค์
พัฒนาการอาเภอจตุรพักตรพิมาน
ศิริโท
พัฒนาการอาเภอธวัชบุรี
สินธุศิริ
พัฒนาการอาเภอพนมไพร
เบ็ญเจิด
พัฒนาการอาเภอโพนทอง
เยาวะพันธ์
พัฒนาการอาเภอโพธิ์ชัย
ทวดเสนา
พัฒนาการอาเภอหนองพอก
บุญโสดากร
พัฒนาการอาเภอสุวรรณภูมิ
วรรณศรี
พัฒนาการอาเภอเมืองสรวง
ดอนกลาง
พัฒนาการอาเภอโพนทราย
แสงไกร
พัฒนาการอาเภออาจสามารถ
สิทธิถวัลย์
พัฒนาการอาเภอเมยวดี
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พัฒนาการอาเภอศรีสมเด็จ
ดอนนอก
พัฒนาการอาเภอจังหาร
พุ่มโกสุม
พัฒนาการอาเภอเชียงขวัญ
จาปา
พัฒนาการอาเภอหนองฮี
รัตนบุศย์
พัฒนาการอาเภอทุง่ เขาหลวง
แฝงจันดา
(แทน) พัฒนาการอาเภอเสลภูมิ
รองสุดใจ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
อรรถจุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
พฤกษชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
พลเยี่ยม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ชอบขาย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ธาตุคาภู
ขาวงาม
บุญคา

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

2
4. นางสาวนันทศัย
5. นายภัคพล
6. นางสาวฉวีวรรณ

จันทรประทักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
พลศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สุขจิต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เริ่มประชุม
เวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
นาเสนอพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ 1 องค์
“…คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคน
อื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด คิดอั นนี้ไม่ใช่เศรษฐกิ จ มีความคิด ว่าทาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข ...”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔0
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเร่งรัดติดตามการอนุมัติงบประมาณ
จังหวัดดาเนินการอนุมัติ หมวด 300 แล้ว ให้อาเภอดาเนินการทันที
1.2 การพิจารณาความดีความชอบ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประชุมคณะความดีความชอบแล้ว สพจ.
ร้อยเอ็ด ได้เสนอ ผวจ.แล้ว เพื่ อ อานวยความสะดวกแก่ ผู้มี ความประสงค์จะนาไปกู้ ธนาคารมีก ารแบ่งเป็น
ดีเด่น/ดีมาก พอ.แต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน ดูตามเกณฑ์ / ผลงาน / เนื้อผ้า / มีตัวชี้วัดจัดลาดับความดีความชอบ
กระจายเป้าไปที่ พัฒนาการอาเภอ / จังหวัด เน้นการเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์กรมฯ การเบิกจ่ายสตรี
- การเบิกจ่ายเงินสตรี
- คณะขับเคลื่อนระดับตาบล
- เจ้าหน้าที่ / สมาชิก กองทุนดีเด่น (ที่ประสบความสาเร็จ)
- การส่งเงิน (อาเภอใดที่ ทวงทางวาจาหรือทางไลน์ จะนาเป็นข้อมูลใน
การเลื่อนขั้น
- กขจ2ค การดาเนินงานนาพิจารณาเลื่อนขั้นด้วย
- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (การเบิกจ่าย, สมาชิก)
- การประกวดกิจกรรม ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562
- การตัดสินอันดับที่ 5 อันดับสุดท้ายนับจากล่าง ให้ถือว่าได้ “ดีมาก”
1.3 เรื่องจากที่ประชุมกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
1) ข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
๑. การบริหารภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
๑.๑ สานัก ศูนย์ กอง ต่าง ๆ ได้นาโครงการในปี ๒๕๖๒ มาขออนุมัติ
โครงการ (แผนการใช้จ่าย) หมดแล้วหรือยัง
๑.๒ สานัก ศูนย์ กอง ต่าง ๆ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ มีการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วหรือยัง (อนุมัติโครงการ)
๑.๓ เมื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว ให้ทุกงานมีข้อสั่งการ
เช่น ข้อสั่งการเรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เพื่อให้ส่วนภูมิภาคมีทิศทางการทางานที่ชัดเจน โดยให้
ผู้ตรวจราชการกรมลงไปติดตาม และการสั่งการ ควรส่งเป็นหนังสือฉบับเดียว ต้องมีข้อมูลครบถ้วน
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๑.๔ งานเดิมที่ดาเนินการอยู่แล้ว ขอให้ทาต่ออย่างมีคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าของงาน
๑.๕ การบริ ห ารงบประมาณ อยากให้ ผอ. ทุ ก ส านั ก ศู น ย์ กอง
ตรวจสอบว่าโครงการใดที่มีปัญหา อุปสรรค ต้องมีตารางการทางานที่ชัดเจน และกองแผนต้องทางานร่วมกับ
กองคลังในการบริหารงบประมาณ
๒. การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๒.๑ เพิ่ม ตัวชี้วัดของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี คือ นัก ท่องเที่ยวที่ม า
เที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้องไม่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
๒.๒ ผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชนและผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ต้องไป
หาแนวทางในการพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนให้เป็นสถาบัน
๒.๓ ให้พัฒนาการจังหวัดจัดทาปฏิทินการท่องเที่ยวหมู่บ้าน/ชุมชนของแต่ละจังหวัด
และให้กองแผนทาปฏิทินการท่องเที่ยวภาพรวม แล้วนาไปเสนอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๒.๔ ให้สานัก ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนตั้งคณะทางานการจัดท า
ปฏิทินการท่องเที่ยวชุมชนของแต่ละจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมเป็นคณะทางาน
๒.๕ ให้กองแผนทาหนังสือถึงผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อให้นา Guild
Book ลงเว็บไซต์ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๒.๖ ขอให้สานัก ศูนย์ กอง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และให้ร ายงานผลการ
เบิกจ่ายทุกสัปดาห์
๒.๗ ให้พั ฒ นาการจัง หวัดวางแผนว่าจะมี ก ลยุท ธ์ในการท างานอย่างไรต่ อไป เช่ น
การทาเส้นทางท่องเที่ยวแอ่งเล็กเชื่อมแอ่งใหญ่ เป็นต้น
๒.๘ ให้รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการตามกาหนด
๓. OTOP New Wave ให้เชื่อมการท่องเที่ยวชุมชนกับ OTOP On Board เน้นคุณภาพ
ความหลากหลายและมาตรฐาน
๔. OTOP Big DATA ให้สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้อ งถิ่นและวิสาหกิจชุมชนทาโครงการ
เกี่ ยวกั บ OTOP Big DATA และตั้ งคณะท างาน โดยให้มี ที่ ป รึก ษาอธิบ ดีฯ เป็นคณะท างาน และมี ก ารท า
ฐานข้อมูล OTOP ให้เป็นปัจจุบัน
๕. การดาเนินงานหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนรีบสั่ง
การในเรื่องของตัวชี้วัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๖. การบริหารงานในส่วนกลาง
๖.๑ การเสนอหนังสือ ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้ดี
๖.๒ การรายงานผล รายงานตามแบบฟอร์มมากเกินไป
๖.๓ การเสนอหนังสือราชการ ให้ตรวจสอบข้อความให้ถูกต้องและให้ลงวันที่ เดือน ปี
กากับการลงลายมือชื่อทุกครั้ง โดยให้ถือปฏิบัติในทุกระดับชั้น
๖.๔ วันจันทร์และวันประชุมประจำเดือน ให้แต่งกำยชุดข้ำรำชกำรสีกำกี และวันศุกร์
กำรแต่งกำยชุดผ้ำไทย
๗. กำรเบิ ก จ่ ำยงบโครงกำรชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวัต วิ ถี พั ฒ นำกำรจั ง หวั ด ต้ อ ง
ตรวจสอบว่ำโครงกำรของจังหวัดตนเองอยู่ในสถำนะไหน หำกลงนำมในสัญญำแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินกำรใด ๆ
ให้หยุดกำรดำเนินกำร
มติที่ประชุม
รับทราบ อาเภอใดที่ยังไม่ครบให้อาเภอตามให้ครบตามจานวนในสัญญา สตง.จะเข้า
ตรวจสอบ
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1.4 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
คาสั่ง กรมการพัฒ นาชุม ชน ที่ 1076/2561 ลงวัน ที่ 29 ตุล าคม 2561
ได้บรรจุและแต่งตั้งผู้ส อบแข่งขันได้ ให้ดารงตาแหน่งนัก วิชาการพัฒ นาชุมชนปฏิบัติก าร ในสังกัดกรมการ
พัฒนาชุมชน จานวน 100 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน
ได้ดาเนินโครงการพั ฒ นาข้าราชการที่ อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ หลักสูตรพัฒ นากรก่อน
ประจ าการ รุ่นที่ 110 ส าหรับ ข้ าราชการที่ ได้รับ การบรรจุแต่ง ตั้ง ใหม่ จ านวน 100 ราย ระหว่างวัน ที่
29 ตุล าคม 2561 – 7 ธันวาคม 2561 ณ วิท ยาลัยการพั ฒ นาชุม ชน อาเภอบางละมุ ง จัง หวัด ชลบุ รี
และเมื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ เสร็จสิ้นการฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว กรมจะให้ข้าราชการไปรายงาน
ตัวเพื่อปฏิบัติราชการในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ได้รบั การบรรจุแต่งตั้ง จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสุ วิ ษ า บั วนาเมื อ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการในต าแหน่ ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
2. นายพัชรินทร์ กรมขันธ์ บรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัตริ าชการในตาแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕61 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
ฝ่ายอานวยการ ได้ ส่ง รายงานการประชุม ผู้บ ริหารส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เรียบร้อยแล้ว ทาง Application LINE (กลุ่มรับ ส่ง สพจ.ร้อยเอ็ด) และ
เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การนาเสนอผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชนประจาเดือนธันวาคม 2561
อ าเภอปทุ ม รั ต ต์ สมาชิ ก ตั ว อย่ า ง นางพิ ม พา ใจภั ก ดี ต าบลสระบั ว
อาเภอปทุ ม รัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ ด มีส่วนร่วมระดับ อาเภอ มี งานสัม มาชีพ การท าปลูกผัก สวนครัว เลี้ยงไก่
การจัด ท าบั ญ ชี ครัว -เรือ น สามารถบริห ารชี วิตได้ ชี วิตมี ค วามสุ ข สมาชิ ก มี ก ารศึก ษา มี จัด ระเบี ยบชีวิ ต
การแยกขยะกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือนธันวาคม 2561
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนั ดับที่ 50 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561) นางสกุลทองฯ
พัฒ นาการอาเภอโพนทราย ขอให้ สพจ.รอ ส่งเอกสาร/สรุปผล เป็นทางการส่งมาที่เดียว ในช่องทางที่ เป็น
ทางการ เพื่อให้เห็นเป็นทางการพร้อมกันจะได้ดาเนินการทันท่วงที
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 รายงานลูกหนี้คงค้าง
แจ้งการเงินให้แยกเป็นกลุม่ งานว่าเงินที่ยังไม่ดาเนินการอยู่กลุ่มงานไหน (เหมือน
ที่แยกเป็นอาเภอ) วางแผนการยืมเงิน ว่าจะยืมช่วงไหน แผนปฏิบัติการอาเภอส่งจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 แผนการดาเนินงาน ประจาเดือนธันวาคม 2561
นาเสนอแผน สพจ.รอ เพื่อเสนออาเภอนาไปปรับแผนการดาเนินงานตามแผน
สพจ.รอ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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มติที่ประชุม

3.5 รายได้ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้ยดึ ร้อยละ 15 ไว้ก่อน รอกรมฯ แจ้งมาอีกที
รับทราบ

3.6 รายงานการเพิ่ มจ านวนสมาชิ กกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรีจั งหวั ดร้ อ ยเอ็ ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ (ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561)
๑) ประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมาย ๔๑,๓๗๓ คน (ร้อยละ ๒๕ ของสตรีคงเหลือ
ที่ยังไม่เป็นสมาชิก) มีสมาชิกเพิ่มขึ้น จานวน ๓๕,๓๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๘ คงเหลือสมาชิกที่ต้องรับสมัคร
เพิ่มอีก จานวน 6,๐๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๒
๒) ประเภทองค์กร แยกเป็น
- กพสต. เป้าหมาย 135 องค์กร (ร้อยละ 70) สมัครสมาชิกแล้ว จานวน ๑๔๕
องค์กร คิดเป็น ๑๐๗.41%
- กพสม. เป้าหมาย 1,726 องค์กร (ร้อยละ 70) สมัครสมาชิกแล้ว จานวน ๑,๓๐๑
องค์กร คิดเป็น 75.38% คงเหลือที่ต้องรับสมัครเพิ่มอีก จานวน 425 องค์กร คิดเป็น 24.62%
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7 ผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.7
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติงบประมาณแผนการดาเนินงานและอนุมัติจ่ายเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ของสานักงานเลขาฯ อกส.จ. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
40,989,340 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตามไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) ร้อยละ 32
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) ร้อยละ 70
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562) ร้อยละ ๙๘
ไตรมาสที่ ๔ (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562) ร้อยละ 100
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมติที่ประชุม อกส.จ. ได้กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตามไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) ร้อยละ 40
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) ร้อยละ 80
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562) ร้อยละ 100
สานักงานเลขาฯ อกส.จ. ได้สรุปผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธันวาคม 2561) รายละเอียด ดังนี้
งบที่ ได้ รั บ จั ด สรร จ านวน 40,989,340 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว 5,194,989.52 บาท
คิดเป็นร้อยละ 12.67 คงเหลือ 35,794,350.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.33 แยกเป็น ดังนี้
๑) งบบริห าร ได้ รั บ จั ด สรร 5,989,340 บาท เบิ ก จ่ ายแล้ ว 1,364,989.52 บาท
คิดเป็นร้อยละ 22.79 คงเหลือ 4,624,350.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.21
2) งบอุดหนุน ได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๐
3) งบหมุ นเวีย น ได้รับ จัดสรร 30,000,000 บาท เบิ ก จ่ ายแล้ว ๓,๘๓๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๗ คงเหลือ 26,170,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.23
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 ฝ่ายอานวยการ
4.1.1 แผนการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจาปี

พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดวันที่ 25 ของทุกเดือน ให้เสนอหนังสือประชุมวันที่ 15 ให้เสนอ
วาระการประชุมก่อนการประชุม 1 วัน
4.1.2 การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1.2
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.1.3 โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่าง
ประจาการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่าง
ประจาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมาย
ของจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 3 รุ่น รวม 48 คน กาหนดให้เข้ารับการอบรมที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
อุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1.3
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.1.4 โครงการฝึ ก อบรมบุ คลากรกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
ด้วยกรมการพั ฒ นาชุมชน ก าหนดดาเนิ นโครงการฝึก อบรมบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์กรมการพัฒ นาชุมชน สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลัก สูตรเสริม
สมรรถนะพั ฒ นาการอาเภอ กลุ่มเป้าหมาย คื อ พัฒนาการอาเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด มีก ลุ่มเป้าหมายเข้ารับ การ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว จานวน 2 รุ่น รวม 20 คน รุ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1.4
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.1.4 รวมน้าใจให้กาชาด ให้อาเภอแจ้งยอดก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2561
มอบเงินให้สภากาชาด และกาหนดการจัดงานปีใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.2 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.2.1 การจัดงาน OTOP City
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินงาน OTOP City ระหว่างวันที่ 1๕–2๓
ธันวาคม 256๑ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ – ๓ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดแสดง และจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ ให้กับชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรบูท ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
เข้าร่วมจาหน่ายสินค้าในงาน OTOP City ระหว่างวันที่ 1๕ – 2๓ ธันวาคม 256๑ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑–๓
ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จานวน ๔๔ บูท
โดยส านัก งานพั ฒ นาชุม ชนจังหวัดร้อ ยเอ็ด ได้ก าหนดการประชุม ผู้ผ ลิต ผู้ป ระกอบการ OTOP เมื่ อวัน ที่
๒๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เพื่ อ พิ จ ารณาผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจาหน่ายในงาน OTOP City แยกได้ ดังนี้
1. บูทปกติ 3 - 5 ดาว จานวน ๔๐ บูท ดังนี้
1) ประเภทอาหาร
จานวน ๘ บูท
2) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
จานวน ๑๒ บูท
3) ประเภทของใช้ฯ
จานวน ๑8 บูท
๔) ประเภทสมุนไพร
จานวน ๒ บูท
2. บูทชวนชิม
จานวน 2 บูท
3. บูท ผู้ประกอบการ Quadrant D
จานวน 1 บูท
4. บูท ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ
จานวน 1 บูท
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2.2 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. จังหวัดแต่ง ตั้ง ที มตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับ จังหวัด
ทีมละ 3 คน และได้แจ้งอาเภอ ให้ประสานผู้เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมการตรวจสุขภาพทางการเงิน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. ที ม ตรวจสุขภาพฯ ลงพื้นที่ เป้าหมายดาเนินการจัดเวที ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามเกณฑ์ที่กรมฯ กาหนดกลุ่มละ 1๕ คน จานวน 1 วัน ภายในเดือนธันวาคม 2561
(ปรับระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม)
3. แบบประเมินตรวจสุขภาพทางการเงิน 4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดใดไม่ผ่าน ให้จัดทาแผนพัฒนา
4. หลัก เกณฑ์ ก ารแยกประเภทเพื่อขึ้ นทะเบียนเป็นกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 10 ข้อ
หากไม่ครบทุกข้อ ต้องจัดทาแผนการพัฒนา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันจัดเวที (ภายในเดือนธันวาคม 2562)
5. งบประมาณในการจัดเวทีตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้าร่วมการจัดเวทีฯ กลุ่มละ 1๕ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท
๒) ค่าใช้ส อย (ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง) ที ม ตรวจสุขภาพทางการเงิน กลุ่ม ออมทรัพย์เพื่ อ
การผลิต (ทีมละ ๓ คน) ถัวเฉลี่ย กลุ่มๆ ละ ๖๐๐ บาท
6. ทีมตรวจสุขภาพฯ สรุปผลตามแบบรายงานที่กรมฯ กาหนด ภายใน 1 สัปดาห์หลังจาก
การดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
7. จังหวัด/อ าเภอ รวบรวมและสรุป รายงานผลกิ จ กรรมฯ ให้ก รมฯ ทราบ ภายในเดือน
ธันวาคม 2561 พร้อ มบั น ทึ ก ผลการด าเนิ น งานในระบบ Budget and Project Management BPM
ภายในเดือนธันวาคม 2561
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8. จังหวัด/อาเภอ ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และให้ประกาศขึ้นทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาม
แนวทางของกรมฯ ภายในเดือนธันวาคม 2562
9. กรมฯ ดาเนินการติดตามประเมินผลระหว่างดาเนินการ และหลังดาเนินการ จานวน 18
เขตตรวจราชการ (ธันวาคม 2561 - มิถุนายน 2562)
เงื่อนไข :
*** หากกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตตามเป้าหมาย ไม่ปฏิบัติตามเครื่องมือ และเงื่อนไข ตามข้อ 3
และ 4 ภายในเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มฯ จะไม่อยู่ภายใต้การดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนของกรมการพัฒนา
ชุมชน ทั้งนี้ให้มี การประชุมเพื่อลงมติ ร้อยละ 75 ของครัวเรือน ที่เป็นสมาชิก พร้อมบันทึกการประชุมว่า
ไม่สามารถขับเคลื่อนกลุ่มตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนได้
กิจกรรมที่ ๒ : รักษามาตรฐานการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. จังหวัด/อาเภอทบทวนแผนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ได้รับงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 (กิจกรรมการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตระดับ 2 สู่ระดับ 3 ปี ๒๕๖๐ จานวน ๓๐ กลุ่ม กิจกรรมการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group ปี 2560 จานวน ๒๑ กลุ่ม และกิจกรรมการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group ปี 2561 จานวน ๘๖ กลุ่ม รวมทั้งหมด ๑๓๗ กลุ่ม )
2. จังหวัด/อาเภอ จัดทาแผนการจัดเวทีติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
3. จังหวัด/อาเภอ จัดเวทีประเมินผลตามแผนการพัฒนากลุ่มฯ กลุ่มละ 1๕ คน จานวน 1 วัน
โดยใช้เครื่องมือหลักเกณฑ์การแยกประเภทเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 10 ข้อ
งบประมาณในการจัดเวทีฯ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผูเ้ ข้าร่วมการจัดเวที กลุ่มละ 1๕ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท
4. จากข้อ 3 กลุ่มฯ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินฯ ให้จัดทาแผนและดาเนินการพัฒนาในข้อที่ยังไม่ผ่าน
5. จังหวัด/อาเภอ รวบรวมและสรุปรายงานผลกิ จกรรมฯ ให้ กรมฯ ทราบ ภายในเดือนธันวาคม
2561 พร้อมบันทึกผลการดาเนินงานในระบบ Budget and Project Management BPM ภายในเดือนธันวาคม 2561
กิจกรรมที่ ๓ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group
1. จัง หวัดและอ าเภอร่วมกั นพิ จ ารณาคัดเลื อกกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่ อการผลิตที่ มี ผ ลการ
ประเมิ นการจัดระดับ การพัฒ นาอยู่ ในระดับ 2-3 ที่ยังไม่ดาเนินการเข้าสู่กระบวนการฯ และพร้อมจะเข้าสู่
กระบวนการพัฒนา
2. อาเภอดาเนินการจัดประชุมฯ (ไตรมาส 2) ตามกระบวนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตสู่ระดับมาตรฐานโดยใช้เครื่องมือ ประกอบด้วย
1) แบบประเมินผลการจัดระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4 ด้าน 32 ตัวชี้วัด
2) แบบประเมินตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด
3) แบบประเมิ นกระบวนการพัฒ นากลุ่ม ออมทรัพย์เพื่ อการผลิ ตสู่ร ะดับ มาตรฐาน
SMART Saving Group (SSG) 5 ด้าน 23 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดใดที่ไม่ผ่านให้จัดทาแผนการพัฒนา)
3. อาเภอจัดทาแผนการพัฒนาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิน และสรุปรายงานผล
ให้จังหวัดทราบ ภายใน 1 สัปดาห์หลังการดาเนินงานเสร็จสิ้น
4. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรมในระบบ Budget
and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือนมกราคม 2562
5. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน (ส านั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน) ติ ด ตามผล
การดาเนินงานพร้อมให้คาแนะนา จานวน 18 เขตตรวจราชการ ดาเนินการในไตรมาส 3
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หลักเกณฑ์การแยกประเภท เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต (10 ข้อ) ตามแนวทางของ
กรมการพัฒนาชุมชน
1. มีการดาเนินงานตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ
2. ใช้ชื่อ “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” แสดงไว้ที่ใดที่หนึ่ง ที่ปรากฏชัดเจน
3. มีการฝากถอนเงินผ่านสถาบันการเงิน
ความหมาย สถาบั น การเงิ น ที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย และสมุ ด บั ญ ชี เ งิน ฝากใช้ ชื่ อ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่ อการผลิต และเมื่อรับเงินของกลุ่ม (สัจ จะ ดอกเบี้ย ฯลฯ) ในแต่ละเดือนต้องนาเงินฝาก
ธนาคารทั้งหมดก่อนดาเนินการธุรกรรมทางการเงิน เช่น ปล่อยกู้ ฯลฯ
4. มีการประชุมสามัญประจาปี (คณะกรรมการและสมาชิก) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ความหมาย จานวนผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการและสมาชิก) ต้องไม่ น้อยกว่า 75 %
ของจานวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกทั้งหมด
5. มีคณะกรรมการครบ 4 ฝ่าย มีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
ความหมาย โครงสร้างคณะกรรมการ ครบ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
ฝ่ายอานวยการ 2) คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ 3) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ 4) คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม
(เพิ่มบทบาทในด้านการส่ง เสริม กิจ กรรมเครือข่า ย) ตามแนวทางของกรมการพัฒ นาชุม ชน และต้องมี การ
จดบันทึก การประชุมทุกครั้ง
6. มีการจัดทาระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน
ความหมาย ต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555 ตามแนวทางของกรมฯ
7. สมาชิกมีการส่งเงินสัจจะสะสมสม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน
ความหมาย 1) ส่งเงินสัจจะสะสมเป็นจานวนเท่า ๆกัน สม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน
โดยมีการแยกประเภทสัจจะให้ชัดเจน ดังนี้
- สัจจะสะสม เป็นสัจจะที่ไม่สามารถถอนได้ นอกจากลาออก หรือตาย
เท่านั้น และควรกาหนดวงเงินสัจจะสะสมขั้นต่าและกาหนดเพดานในการฝาก
- สัจจะสะสมพิเศษ สามารถถอนได้ และควรกาหนดเพดานในการฝากไว้ด้วย
2) สมาชิก แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
- สมาชิกสามัญ เป็นบุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่หมู่ใดตาบลใด(ระบุ
ให้ชัดเจน) ยกเว้นผู้ที่รับราชการทุกประเภทที่ยังอยู่ในตาแหน่ง แม้ว่าเป็นบุคคลที่มีภูมิลาเนาในพื้นที่นั้นๆ ห้าม
มิให้จัดอยู่ในประเภทนี้
- สมาชิก วิส ามั ญ เป็น กลุ่ม /องค์ก รในหมู่ บ้าน ตาบล ที่ ตั้ง ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาอาชีพ สวัสดิการ สาธารณะประโยชน์ เช่นกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี เป็นต้น
- สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึงคหบดี พระภิกษุ ข้าราชการทุกประเภท
ผู้นาชุมชนที่ต้องการออมเงินไว้เพื่อเป็นทุน
8. คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)
9. มีการจัดทาระบบบัญชีเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้
ความหมาย ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี มี 2 ประเภท คื อ ผู้ ต รวจสอบโดยต าแหน่ ง
(คณะกรรมการ) และผู้ตรวจสอบภายนอก ที่มิใช่คณะกรรมการหรือสมาชิกกลุ่ม โดยมีการตรวจสอบอย่างน้อย
2 เดือนครั้งและมีการลงนามกากับไว้ด้วย
10. กลุ่มฯ มีการจัดทางบกาไร - ขาดทุน ปิดงบดุล และกลุ่มฯ มีการจัดสรรผลกาไรตาม
ระเบียบของกลุ่มทุกปี
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การพิจารณา ปฏิบัติครบ 10 ข้อ อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมการพัฒ นาชุมชน
ไม่ครบ 10 ข้อ มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี (ถึงเดือนธันวาคม 2562) ในการปรับปรุง หากไม่ปฏิบัติตามแนว
ของกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจะไม่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2.3 การดาเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
จังหวัดร้อยเอ็ด กาหนดจัดประชุมคณะกรมการเครือข่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน (ผู้นาอช.) ระดับจังหวัด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด กลุ่มป้าหมายเป็นผู้นา อช. (ชาย- หญิง) อาเภอละ 2 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2.4 การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ดำเนินงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ชื่อโครงกำรศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ งบประมาณ 3,080,000 บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) แยกดาเนินงาน
๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่ม ทัก ษะแก่วิทยำกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิ จ
พอเพี ยงสมบู ร ณ์ แบบ (สัม มำชี พ ) งบประมำณ ๒๘๘,๐๐๐ บำท (สองแสนแปดหมื่ นแปดพั นบำทถ้วน)
ดำเนินกำรระดับจังหวัด
กิจ กรรมที่ ๒ เสริม สร้ำงและพัฒ นำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิ จพอเพียง
สมบู รณ์ แบบ (สัม มำชีพ ) งบประมำณ ๒,๑๕๒,๐๐๐ บำท (สองล้ำนหนึ่ง แสนห้ ำหมื่ นสองพั นบำทถ้วน)
ดำเนินกำรระดับจังหวัด/อำเภอ โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
- กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ส่งเสริมและสร้างสัมมาชีพชุมชน งบประมาณ
152,000 บาท ดาเนินการ 1 วัน ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายฯ 40 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน งบประมาณบ้านละ
3,800 บาท
- กิ จกรรมย่อยที่ 2.2 สนับสนุนวัส ดุศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิ จพอเพียง
สมบูรณ์แบบ (สัมมาชีพ) 40 แห่งๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 2,000,000 บาท (รายละเอียดหมู่บ้านตาม
เอกสารแนบ)
กิจกรรมที่ ๓ ประกาศความสาเร็จและประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ (สัมมาชีพ) งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ดาเนินการในระดับจังหวัด/อาเภอ ในห้วงไตรมาสที่ 2 - 3 แบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้
- กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 3.1 ประกวดศู น ย์ เ รีย นรู้ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สมบูรณ์แบบ(สัมมาชีพ)
- กิ จ กรรมย่อยที่ 3.2 จัดมหกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิ จพอเพียง
สมบูรณ์แบบ (ประกาศความสาเร็จฯ)
- กิจ กรรมย่อยที่ 3.3 จัดทาแผ่นพับ /เอกสารประชาสัมพันธ์และ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ (สัมมาชีพ)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.2.3
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.2.5 การดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1) การตรวจสอบการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้ทราบว่าสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนดเข้าตรวจสอบการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดจึงขอให้อาเภอดาเนินการจัดเตรียม
เอกสารและข้ อ มู ล เกี่ ย วการด าเนิ น งานโครงการชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อประกอบการตรวจสอบ โดยกรมฯ ได้มอบหมายให้นายธนวัฒ น์ ปิ่นแก้ว หั วหน้ากลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กองแผนงาน และนายสุทธิพร สมแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน เป็น
ผู้ติดต่อประสานงานจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ และขอให้อาเภอได้ตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.2.4 (1)
มติที่ประชุม
รับทราบ
2) การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การด าเนิ นงานโครงการชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
OTOP นวัตวิถี
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ก าหนดให้มี ก ารรายงานสรุป ผลการ
ดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อใช้ประกอบการติดตาม
สนับสนุน การขับเคลื่อนการดาเนินงานในพื้นที่ของผู้บริหาร จึงขอให้ทุกอาเภอได้เข้า ไปตรวจและกรอกข้อมูล
ตามแบบ “รายงาน ๑_๑” เป็นประจาทุกเดือน ที่เว็บไซต์กองแผนงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.2.4 (2)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.3.1 การเข้าร่วมจัดแสดงในงาน OTOP City 2018
การเข้าร่วมจัดแสดงในงาน OTOP City 2018 หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 สูฯย์การแสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บ้านกู่กาสิงห์ ตาบลกู่กาสิงห์ อาเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเป็นตัวแทนภาคอีสาน ฝากผู้รับผิดชอบจัดให้สวยงามเป็นหน้าตาของจังหวัดร้อยเอ็ด ค่า
เดินทาง 10,000 บาท การแสดง 20,000 บาท วันละ 2 ครั้ง ให้เตรียมคน/ชุดการแสดงให้พร้อม
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.2 การตรวจติดตามการดาเนินงานโครงการชุ มชนท่องเที่ย ว OTOP
นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ด
รองอธิบดีกรมฯ นายทวีปฯ ฝากเมื่อครัง้ ตรวจติดตามให้แนวทางว่า
การจัดเอกสารการเงินให้ครบ/ถูกต้อง รายงานการประชุม เอกสาร แผนการดาเนินงานในอนาคตให้เป็น
รูปธรรม ทบทวนความเข้าใจให้ถูกต้อง สิง่ ที่ดาเนินการไปแล้วไม่เสร็จสมบูรณ์ เบิกเงินแล้วให้เวลา 2 อาทิตย์
ทั้ง 5 กิจกรรม ทุกอย่างเมื่อดาเนินการแล้ว อาทิตย์ที่ 2 ยังไม่ทาให้รบี บันทึกรายงานจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.3 การดาเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
ได้รับ 5 หมูบ่ ้าน ประชุมเมืองทองทีผ่ ่านมา/ตามแผนจะมีการประชุมที่
จังหวัดทัง้ 5 อาเภอ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

4.3.4 สรุปผลการส่งงานและปฏิทินงานการส่งงานเดือนพฤศจิกายน 2561
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.3.4
รับทราบ
4.3.5 ปฏิทินการส่งงานประจาเดือนธันวาคม 2561
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.3.5
รับทราบ
4.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.4.1 แจ้งผังการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๒
รายการ“พัฒ นาพาชื่น ”ทางสถานีวิท ยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย
(สวท.ร้ อยเอ็ ด ) ทุ ก วัน พฤหั ส บดี เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คลื่ น FM ๙๔.๐ Mhz. มี วัตถุ ป ระสงค์เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อรายงานกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา เป้าหมาย“ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและ
ชุมชนพึ่งตนเองได้” ดาเนินรายการโดย นายชวลิต นาภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (รกท.หน.กลุ่ม
งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน) โทร ๐๘ ๙๕๗๕ ๖๒๘๕
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เสวนา “อาสาพัฒนาชุมชน ผู้มจี ิตอาสา ปวงประชาเป็นสุข”
อาเภอโพนทราย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เสวนา “ผลการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน”
อาเภอเมยวดี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เสวนา “ผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
อาเภอหนองฮี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เสวนา “ผลการดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เสวนา “ผลการดาเนินงานหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
อาเภอเสลภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เสวนา “การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ ค) ปี ๒๕๖๒
อาเภอจตุรพักตรพิมาน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เสวนา “แก้จนด้วยสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” อาเภอจังหาร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เสวนา “ผลการดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อาเภอธวัชบุรี”
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เสวนา “ผลการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน”
อาเภอโพนทอง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่และผู้นาชุมชน/กลุ่มองค์กร เดินทางมาเพื่อซักซ้อมก่อนเข้ารายการ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ สวท.ร้อยเอ็ด สพจ.ร้อยเอ็ดขอขอบคุณพัฒนาการอาเภอและคณะที่ได้สนับสนุนในครั้งนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.4.2 โครงการพัฒนาและคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒
กรมการพั ฒ นาชุ มชน ได้ ด าเนิ นโครงการพั ฒ นาและคั ด เลื อก
นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ขอให้อาเภอได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์พร้อมสาเนาโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๖๑ และส่งเอกสารสรุปผลงานฯ ให้จังหวัด ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาคัดเลือกใน
ระดับจังหวัดและรายงานกรมฯ จังหวัดจะแจ้งแนวทางและรายละเอียดให้อาเภอทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.3 แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ก รมการพั ฒ นาชุม ชนรับ ผิดชอบ
การบริห ารการจัดเก็ บข้อมู ลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจาทุก ปี และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช.๒ค) เป็นประจา ทุก สองปี เพื่อ ให้การบริหารการจัดเก็บ ข้อมู ล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๖๒
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนทุกครัวเรือนและทุกหมู่บ้าน รวมทั้งสามารถนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสานัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด แจ้ง แนวทางการ
บริหารการจัดเก็บ และห้วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมู ล กชช.๒ ค ปี ๒๕๖๒ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ข้อ มู ลที่ มี ความถูกต้อ งครบถ้วนทุ กครัวเรือนและทุ ก หมู่ บ้านรวมทั้ งสามารถนาข้อมูล ไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ ตามหนังสือ
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๑๙/ว๔๘๕๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ ให้พัฒนาการอาเภอกากับ ติดตาม
การดาเนินงานตามแนวทางการบริหารการจัดเก็ บและห้วงเวลา ทันตามกาหนดเพื่อการบริหารการจัดเก็ บ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.4.3 (1)
๑) การจัดกิจกรรม D – Day จัดเก็บข้อมูลฯ พร้อมกันทั้งจังหวัด
จัง หวัดขอขอบคุณ อาเภอ ทุ ก อาเภอที่ ให้ ความร่วมมื อในการจัด
กิจกรรม D – Day จัดเก็บข้อมูลฯ พร้อมกันทั้งจังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อสร้างกระแส
การตื่นตัวการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ ค) ปี ๒๕๖๒ (วิดีทัศน์
สรุปกิจกรรม D – Day)
๒) การรายงานผลความก้ าวหน้าในการจัดเก็บ ข้อมูล เพื่อการพัฒ นา
ชุมชน จปฐ และ กชช. ๒ ค
จังหวัดให้อาเภอรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลฯ เพื่อ
จั งหวั ดรายงานผลในแบบ Online ที่ เว็ บ ไซต์ cddata.cdd.go.th/datacenter/bmnreport ให้ ผู้ บ ริ ห ารกรม
รับทราบ ทุกวันอั งคาร ตั้งแต่วันอั งคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 4.4.3 (๒)
๓) การดาเนินโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจาปี ๒๕๖๒ เรื่อง
การใช้โปรแกรมบันทึก และประมวลผลข้อมูล จปฐ.
จั ง หวั ด ก าหนดด าเนิ น โครงการฯ ในระหว่ า งวั น ที่ ๑๖ – ๒๐
ธัน วาคม ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประดับ แก้ ว โรงแรมเพชรัชต์ ก าร์เ ด้น อ าเภอเมื อ งร้อ ยเอ็ด จัง หวัด ร้อ ยเอ็ด มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ันทึกข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๒ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบ ๑) เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนผู้รบั ผิดชอบงานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค) ทุกอาเภอ จานวน
๒๐ คน ๒) ผู้บันทึกข้อมูลระดับ ตาบล เฉลี่ยตามจานวนครัวเรือนที่จังหวัดจัดสรร (๑ คน ต่อ 1,059 ครัวเรือน
โดยประมาณ) จานวน ๒๗๕ คน รวมทั้งสิ้นจานวน ๒๙๕ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.4.3 (๓)
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ทั้ ง นี้ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมตามโครงการฯ จั ด เตรี ย มคอมพิ ว เตอร์ พ กพา (โน๊ ต บุ๊ ค )
ที่ใช้ระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows ๗ ขึ้นไป มีหน่วยความจา Ram อย่างน้อย ๔ GB ขึ้นไป และมีพื้นที่ว่างบน
ฮาร์ดดิสก์ อย่างน้อย ๒ GB พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปลั๊กไฟ) ไปพร้อมด้วย ซึ่งจังหวัดได้ประสานโทรศัพท์จังหวัด
ร้อยเอ็ด (TOT) สนับสนุนสื่อสัญญาณ/พร้อมสัญญาณ Leased Line Internet /TOT Fiber 2U พร้อมวิทยากร
ในการฝึกปฏิบัติตามโครงการฯ ในครั้งนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.4 ติดตามและเร่งรัดการส่งหลักฐานการใช้ จ่า ยเงินอุดหนุน กองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.4.4
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด (อกส.จ.) ได้พิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 55
โครงการ เป็นเงิน 5,000,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 45 โครงการ เป็นเงิน 5,000,000
บาท ให้กับองค์กรสตรีที่ขอรับการสนับสนุนได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการ ตามเงินงบประมาณฯ ประเภทเงินอุดหนุน
และได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจังหวัดได้แจ้งอาเภอที่ยังไม่ได้จัดส่งหลักฐานได้ติดตามและเร่งรัดการส่งหลักฐาน
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้จังหวัดภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0019
(อกส.จ.)/ว 5404 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ขอให้อาเภอได้จัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินและเอกสารรายงาน
ผลการดาเนินตามโครงการประเภทเงินอุดหนุน โดยจัดทาเป็นรูปเล่ม จานวน 2 เล่ม แยกเป็น
1. หลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แนบหลักฐานการใช้จ่ายเงินฉบับจริง
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฉบับจริง รูปภาพกิจกรรม) จานวน 1 เล่ม
2. รายงานผลการดาเนินตามโครงการประเภทเงินอุดหนุน จานวน 1 เล่ม
กาหนดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.5 การดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย
ในการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒ นาชุม ชน กาหนดดาเนินโครงการประชุม เชิงปฏิบั ติการ
เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม
2561 ณ โรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ ถนนงามวงศ์วาน ๒๓ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 1๕๒ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามหนี้ การดาเนินคดีตามกฎหมาย และความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยง ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพื้นที่ มี
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มี กลุ่มเป้าหมาย จานวน 3 คน ที่จะเดินทางเข้า
ร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย
๑) นายสาทิศ ไชยสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สพอ.เมยวดี
๒) นางวันทนีย์ ลาน้าเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สพอ.โพธิ์ชัย
๓) นางสาววรรณิภา สุโยธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สพอ.เชียงขวัญ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.6 การดาเนินโครงการประชุ มเชิ งปฏิบัติการคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยส านักงานเลขาฯ อกส.จ. ก าหนดดาเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ 3 - 27 ธันวาคม 2561
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จานวน 11 รุ่นๆ ละ 1 วัน ณ ห้องไหมเงิน โรงแรมไหมไทย อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 1,447 คน ประกอบด้วย คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล และเจ้าหน้าที่
โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทางานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล มีความรู้ ความ
เข้าใจในการพั ฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถพัฒ นาศัก ยภาพการบริห าร
จัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.4.6
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด กาหนดดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนของสานักงานพัฒนาชุมชนทุกอาเภอมีความรู้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาสารสนเทศเพื่อให้บริการ
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน ที่รับผิดชอบงานสารสนเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาเภอ ละ 2 คน กาหนดดาเนินการในวันอังคารที่
25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การเด้น อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ จังหวัดจะทดสอบระบบการใช้ห้องประชุมออนไลน์ (Session call)
ซึ่งเป็นระบบ Web conference ถือเป็นการประชุมออนไลน์ที่มีความสามารถครบถ้วนทั้งภาพและเสียง และ
เครื่องมือต่างๆ ในการนาเสนองาน โดยในการทดสอบระบบจังหวัดได้เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต leased line
internet TOT Fiber2U จากโทรศัพท์ จังหวัดร้อยเอ็ด (TOT) เพื่อท าให้อินเทอร์เน็ตมีความเร็ว และมีความ
เสถียร ทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจังหวัดขอความร่วมมือให้กลุ่มเป้าหมายนาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่อพวงไปในวันประชุมดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1 กรม/ผู้ตรวจ ฝาก พอ./หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ให้สอนแนะงานให้ผู้บรรจุใหม่ อย่าคิด
ว่าเค้าเป็นภาระ เริ่มให้ศึกษาจากแฟ้ม แล้วมอบงาน สอน แนะ ไฟล์ข้อมูลเดิมมอบให้น้องๆ
5.2 รายงานกองทุ นแม่ของแผ่นดิน พช.อยู่ในฝ่ายป้องกัน ยุทธศาสตร์ที่ 7 มีก าร
รายงานกิ จ กรรมผลการด าเนิน งานด้ านการป้ อ งกั นยาเสพติ ด /เรื่อ งอาชี พ /ประเพณี วัฒ นธรรม ตาม
แบบฟอร์ม การริเริ่มด้านการท่องเที่ยว
5.3 ใน Morning Talks ท่ านผู้ว่าราชการจัง หวัดร้อยเอ็ด กล่าว ขอบคุณ ชมเชย
โครงการท าดีเพื่ อ พ่ อ ด้วยใจ ให้พั ฒ นาการอาเภอมารับ สติก เกอร์บ รรจุภัณ ฑ์ ไปติดผลิตภัณฑ์ ป้ายโลโก้
สโลแกน ให้ผู้รับจ้างไปติดตั้งที่หมู่บ้านเลย แต่ต้องติดในสถานที่ที่ร่มในอาคาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ภัชภิชา ชอบขาย
(นางสาวภัชภิชา ชอบขาย)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม

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

