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รายงานการประชุม
ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 (ครั้งที่ 2/2563)
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
-----------------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. นางนวลจันทร์
ศรีมงคล
รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
2. นายชำนาญ
สมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3. นางประไพศรี
อารีเอือ้
แทน หัวหน้ากลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4. นายทวีสันต์
สุขเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
5. นางฐิตินันท์
บุญคำ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
6. นายจำรัสชัย
จำปา
พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
7. นายฤทธิศร
พุ่มโกศล
พัฒนาการอำเภอปทุมรัตน์
8. นายวิจิตร
แก้วกาหลง
พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน
9. นางณัชพัชรพร
ศิริโท
พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี
10. นายสถาพร
สินธุศิริ
พัฒนาการอำเภอพนมไพร
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา ทิปะณี
พัฒนาการอำเภอโพนทอง
12. นายวิรพล
เยาวะพันธ์
พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย
13. นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา
พัฒนาการอำเภอหนองพอก
14. นายเสงี่ยม
แน่นอุดร
พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ
15. นางสกุลทอง
ดอนกลาง
พัฒนาการอำเภอโพนทราย
16. นายวิเชียร
เบ้าหนองบัว พัฒนาการอำเภออาจสามารถ
17. นายประสาท
สิทธิถวัลย์
พัฒนาการอำเภอเมยวดี
18. นางสาวพิชญา
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ
19. นางปราณี
ดอนนอก
พัฒนาการอำเภอจังหาร
20. นางสาวนิตยา
พลขีดขีน
พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ
21. นางวัชราภรณ์
สร้อยศิลา
รกท.พัฒนาการอำเภอหนองฮี
22. นายธีระพันธ์
รัตนบุศย์
พัฒนาการอำเภอทุง่ เขาหลวง
23. นายวิรัตน์
ทะวะโร
รกท.พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ
24. นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ
พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย
25. นางสาวอุมาพร
อรรถจุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศกรมการพัฒนาชุมชน
26. นางสาวณัฐสมน ธาตุคำภู
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
27. นางรัชนี
พฤกษชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
28. นายยืนยง
ขาวงาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
29. นายสุระชัย
แฝงจันดา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
30. นายภัคพล
พลศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
31.นายสมรรถกมล
ลาน้ำเที่ยง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
32.นางสาวอุมาพร
อรรถจุ่น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
33.นางสาวนพณัช
กฤตศรีชมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางสุวิษา
บัวนาเมือง
2.นางสาวภัชภิชา
ชายขอบ
3.นายสุขสันต์
สุราอามาตย์
4.นางอารีรัตน์
ชานาเมือง
5.นางวิชชุดา
ทิตะพันธ์
6.นางณัชจิรา
อารีเอือ้
7.ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัฒณี ไชยบุรี
8.นางสาวรมณี
บูรณะกิติ
9.นางสาวศุภสุดา
สมหมาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
พนักงานพิมพ์
พนักงานบันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ไม่มาประชุม
1.นางวิลาสินี
2.นางสาวนันทศย
3.นายบุญเวียง
4.นางสาวเพชรลดา

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลาพักผ่อน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ลาป่วย
พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ไปราชการ

รองสุดใจ
จันทรประทักษ์
วรรณศรี
ใจมา

เริ่มประชุม

เวลา 10.15 น.
นางนวลจั นทร์ ศรีม งคล รั ก ษาราชการแทน พัฒ นาการจัง หวัดร้ อยเอ็ด ประธานกล่ าว
เปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
นำเสนอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
“อั น การทำงาน นั้ น กล่ า วโดยสรุ ป ขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถสองอย่ า งเป็ น สำคั ญ คื อ
ความสามารถในการใช้วิชาการอย่างหนึ่ง กับความสามารถในการสัมพันธ์ติดต่อและประสานกับผู้อื่น ไม่ว่าจะ
ในวงการเดียวกันหรือต่างวงงานกันอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ ย่อมดำเนินควบคู่ไปด้วยกัน”
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากที่ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
ข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
1. การมอบนโยบายการทำงานของ อพช. ศาสตร์พระราชาสู่ "ตำบลเข้มแข็งมั่นคง

มั่งคั่ง ยั่งยืน"
1.1 อพช. มอบนโยบายการขั บ เคลื่ อ นงานกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อมุ่งสู่ เป้าหมาย เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายใน ปี 2565
ด้วยการน้ อ มนำศาสตร์พ ระราชา และหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงมาเป็นแนวทาง ภายใต้แนวคิด
“Change for Good” ผ่ า นโครงการสำคั ญ อาทิ โครงการ หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ลดรายจ่ า ย
โครงการสั ม มาชี พ ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งอาชี พ โครงการ OTOP Academy ในการสร้ า งงานสร้ า งอาชี พ
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โครงการตลาดประชารัฐ เป็นต้น โดยใช้กองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในกำกับของกรมฯ เป็นแหล่งเงินทุน และสวัสดิการ
ชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1.2 ปั จ จุ บั น ประเทศมี ก ารส่ ง ออกติ ด ลบ เลิ ก จ้ า งงาน ทำให้ เ กิ ด การว่ างงาน
เราจึงต้องช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไร จึงจะช่วยแก้ไขปัญหาได้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว “ยกตัวอย่าง
ความสำเร็จในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โก่งธนู” ซึ่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมและให้กำลัง
ราษฎร และแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดี อาทิโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"
ส่วนใหญ่ปลูกไว้รับประทานเองในครัวเรือนและแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน โดยบ้านของ นายรังสรรค์ ไผ่สำฤทธิ์
ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู ยังเป็นคลังเมล็ดพันธุ์ผักสำรองของตำบลโก่งธนู เมื่อขาดแคลนสามารถมารับเมล็ด
พันธุ์ผักไปเพาะปลูกได้ นอกจากนี้ มีการใช้พื้ นที่บริเวณบ้านจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะ
ของตำบลโก่งธนู โดยมีหน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ ด้วยการ
งดใช้ถังขยะ และให้ชาวบ้านในพื้นที่น ำขยะมาขายให้กับจิตอาสาที่รับซื้อในแต่ละหมู่ บ้าน โดยจะมีสมุ ดบัญชี
ให้กับสมาชิกเพื่อสะสมเงินออมที่ได้จากการนำขยะมาขาย อีกทั้งยังมีสวัสดิการ "เพื่อนช่วยเพื่อน"
ซึ่ ง จะนำเงิน ส่วนหนึ่ ง ของสมาชิก ไปช่วยเหลื อครอบครัวของสมาชิ ก ที่ เสี ยชีวิ ต
โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1,700 คน ทั้งยังให้แต่ละครัวเรือนนำถังที่เหลือใช้มาทำเป็นถังขยะเปียก โดยนำเศษ
อาหารทิ้งไว้ในถังเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อนำไปเป็นสารบำรุงดินใส่ต้นไม้ และพืชผัก จึงเป็นการช่วยลดขยะและ
ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย อีกทั้งได้จั ดตั้งกลุ่มจักสานบ้านเกาะ หมู่ 5 ขึ้น มีสมาชิก 30 คน เพื่อร่วมกันนำ
ขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ เช่น ตะกร้าสาน กล่องใส่กระดาษทิชชู และกระเป๋าสานจากกล่องนม
การทำพวงหรีดจากพัดจักสาน เพื่อลดการใช้ดอกไม้สดอันจะก่อให้เกิดขยะจำนวนมาก และไม่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ โดยการทำพวงหรีดจากพัดจักสานช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มมากถึง ปีละ 300,000 บาท
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง ขอให้ ข้ าราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนทั่ ว ประเทศ
ขับ เคลื่ อ นงานพั ฒ นาชุม ชนในพื้ น ที่ ด้ วยการน้ อมนำศาสตร์พ ระราชามาเป็ น แนวทางในการดำเนิ น งาน
สู่ “ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”และให้พัฒนากรทั่วประเทศใช้รูปแบบการพัฒนาของ “โก่งธนู โมเดล”
อบต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน โดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในการทำงานตามนโยบายดังกล่าว ให้ประสบ
ผลสำเร็จนั้น “พัฒนากร” จะต้องลงพื้นที่ในชุมชนทำงานเคียงข้างประชาชนทำให้ชุมชน "พอมี พอกิน พออยู่
พอใช้ พอร่ ม เย็ น " ประสานภาคี เ ครื อ ข่ า ย ทั้ ง ผู้ น ำชุ ม ชน กลุ่ ม องค์ ก ร และภาคี การพั ฒ นาในพื้ น ที่
มาบูรณาการทำงานร่วมกัน
1.3 แนวทางดำเนินการ
(1) มอบกองประชาสัม พัน ธ์ จัด ทำวิดี ทั ศน์ ผ ลการพั ฒ นาของ อบต.โก่ ง ธนู
เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้กับจังหวัด และอำเภอ โดยส่งสคริปนำเสนอ อพช. ในวันที่ 17 ต.ค. 62
(2) ให้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 2 ได้แก่
(๒.1) ระดับครัวเรือน ทำให้ชุมชน " พอมี พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น "
เป้าหมายทำทุกครัวเรือน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัด (kpi) 3 ระดับ คือ ครัวเรือนในตำบลหมู่บ้านปฏิบัติ 70%
ขึ้นไป: ผ่าน, 80% ขึ้นไป: ดี, 90% ขึ้นไป: ดีเยี่ยม จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ภายในสัป ดาห์หน้าจะต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และมีหนังสือสั่งการไป จังหวัด มอบ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็น ceo ร่วมกับ
ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
(๒.2) ระดับ ชุม ชน "สร้างงาน สร้างอาชีพ " (ทำเป็น อาชีพ ) โดยให้ ศูนย์
ศึ ก ษาพั ฒ นาชุ ม ชนทั้ ง 11 แห่ ง พั ฒ นาพื้ น ที่ ต ามรู ป แบบ "โคกหนองนา โมเดล" ใช้ แ กนนำในพื้ น ที่
ร่ วมดำเนิ นการพั ฒนาให้ เป็ น "ปราชญ์ " และกลั บไปทำเป็ นอาชี พของตนเอง สำหรั บศู นย์ ศึ กษาฯ ที่ อยู่ ในเขตเมื อง
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จะเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพี ยงในพื้นที่ที่เป็นเมือง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
มอบ ผู้ตรวจฯ ชัยวัฒ น์ เป็น ceo ร่วมกั บ ผู้อ ำนวยการสถาบันการพัฒ นาชุม ชน และ ผู้อ ำนวยการสำนัก
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
(๓) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ตอ้ งประเมินความสุขมวลรวม
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. ข้อสั่งการเรื่องอื่น ๆ
2.๑ การดำเนินงานบริษทั ประชารัฐฯ
๒.๑.๑ เนื่ อ งจากมี จั ง หวั ด ที่ ยั ง ไม่ มี ผ ลงาน 4 จั ง หวั ด คื อ สมุ ท รปราการ
สมุ ท รสงคราม แม่ ฮ่ อ งสอน และ นราธิว าส จึ ง มอบหมาย ผู้ ต รวจราชการกรมประสานกั บ หอการค้ า
สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไป ช่วยสนับสนุน MD ของบริษัทประชารัฐทั้ง 4 จังหวัด ดังนี้
๑) จังหวัดสมุทรปราการ และสมุทรสงคราม มอบ ผู้ตรวจฯ ไพบูลย์
๒) จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบ ผู้ตรวจฯ ศันสนีย์
๓) จังหวัดนราธิวาส มอบ หัวหน้าผู้ตรวจฯ
2.๑.2 ให้สนับสนุนให้บริษัทประชารัฐฯ ส่งเสริมสินค้าชุมชนโดยใช้แนวทาง
"OEM" (Origianl Equipment Manufacturer)
2.๑.3 ให้ตรวจสอบจัง หวัดที่ มี ปัญ หาในเชิง โครงสร้าง (ทั ศนคติ/ไม่ เข้าใจ
บทบาทหน้าที่/ความไม่ชัดเจนในการทำงาน) และให้การช่วยเหลือร่วมกับผู้ตรวจฯ ที่รับผิดชอบพื้นที่
๒.๒ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพั นปีหลวง โดยการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ ำค่าของชาติให้ดำรงคง
อยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยให้ ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแส
ความนิยมการแต่งกายผ้ าไทยแก่ ประชาชนทั่วประเทศ และยังสนับ สนุนส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ
และเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นสภาสตรี แห่งชาติฯ และเพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือ
ร่วมใจกั นใส่ผ้าทอไทย ไม่ ว่าจะเป็นผ้าฝ้า ย ผ้าไหม เพื่ อช่วยกั น สร้า งความเข้ม แข็ง แก่ เศรษฐกิ จ ฐานราก
ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวั ฒ นธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
จึงได้จัดโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย
จึงเชิญชวนบุคลากรกรมฯ ภาคี เครือข่าย สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน ยกเว้นวันที่สวมใส่ชุดข้าราชการ
๒.๓ การดำเนิ น งาน ชุม ชนท่ อ งเที่ ยว OTOP นวัต วิถี: ให้ ท ำงานในเชิ ง คุณ ภาพ
สอดคล้องกับ บริบทชุมชน และเป็นไปตามความต้องการของชุมชน
๒.๔ การดำเนิ น งานจิ ต อาสา : ให้ เ ขี ย นคู่ มื อ แนวทางการดำเนิ น งานจิ ต อาสา
ของ พช.จะทำอะไร และใช้อย่างไร จึงจะเป็นไปตามแนวคิด " จิตอาสา" ที่ถูกต้อง
๒.๕ ผลการตรวจราชการ
๒.๕.1 นำผลการตรวจราชการ ไปแก้ ไ ขไม่ ใ ห้ ปั ญ หานั้ น เกิ ด ขึ้ น อี ก "
ข้อเสนอแนะ/ปัญหา ต้องไม่หยุดอยู่ที่ห้องประชุม"
๒.๕.2 ให้จัดทำ "Workshop" พูดคุยทีละเรื่องเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน
๒.๖ การดำเนิ นงานกองทุ น บทบาทสตรีและกองทุ น ชุม ชน : ให้เรีย นรู้จ ากการ
ดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านของตำบลโก่งธนู (จุดสำคัญอยู่ที่กรรมการ และคนของเรา)
๒.๗ การบริ ห ารการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. ให้ ป รั บ เป็ น ระบบออนไลน์ ทั้ ง หมด
มอบศูนย์บริหารข้อมูลกลางฯ กองแผนงาน และสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ปรับลดรายงาน และระบบรายงาน
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ออนไลน์ ที่ส ามารถรายงานบนมือถือได้ ส่วนกลางต้องมี การเก็บ รวบรวมข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลที่ ทันสมั ย
Big Data และพัฒนาให้สามารถรายงาน Online Realtime โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 62
๒.๘ การดำเนินงานโครงการใหม่
๒.๘.๑ "คลังสมองเพื่อชุม ชน" โดยชัก ชวนข้าราชการเกษียณมาเป็นจิตอาสา
ช่วยงานมอบผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น ceo
๒.๘.๒ "นักการตลาดเพื่อสังคม" เป็นการให้นักศึกษามาช่วยขายสินค้า otop
ผ่านระบบออนไลน์ โดยคิดรายได้ ให้ 20% ของยอดขาย มอบ ผู้ตรวจฯ ศันสนีย์ เป็น ceo
๒.๙ การจัดงาน otop city 2019
- ให้ ห ารื อ กั บ สถานที่ จั ด งานให้ เ ลื่ อ นวั น จั ด งานให้ ต รงกั บ เสาร์ อ าทิ ต ย์
มอบ รอง อพช. (นายทวีป บุตรโพธิ)์ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
- ให้ประสานนักศึกษามาช่วยงาน
- จัดทำบริเวณงานให้ตื่นตาตื่นใจ มี บ รรยากาศของเทศกาลของขวัญ ปีใหม่
ซึ่งเป็นธีมงาน
๒.๑๐ แนวทางการทำงานและเรียนรู้
- ทำทันที (ททท.) อย่าผลัดวัน ประกันพรุ่ง
- หน้าที่ของพวกเรามีหน้าที่ทำให้มันง่าย ควรมีการทบทวนตัวชี้วัด
- ให้ศึกษาเรียนรู้แนวคิดดี ๆ มาปรับใช้ เช่น แนวคิด 3ร (รอบรู้ ริเริ่ม รวดเร็ว
ของท่านวิญญู อังคณารักษ์)
- อ่ า นหนั ง สื อ ของท่ า น พั ฒ น์ บุ ญ ยรั ต นพั น ธ์ อดี ต อพช. เช่ น หนั ง สื อ
"การสร้างพลังชุมชนด้วยกระบวนการชุมชน"
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ และยินดีต้อนรับสูส่ ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562
ฝ่ายอำนวยการ ได้ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
และนั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 1/2563 ทางผ่ าน Application LINE (กลุ่ ม รั บ ส่ ง สพจ.ร้ อ ยเอ็ ด )
และ Website สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เพื่อตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (เอกสาร 3.1)
รับทราบ

3.2 รายงานลูกหนี้คงค้าง (เอกสารแนบ 3.2)
1) ลูกหนี้เงินในประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอความร่วมมือให้อำเภอนำส่งเอกสาร ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ยืนยันการส่งใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2) ลูกหนี้เงินนอกประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอความร่วมมือให้อำเภอนำส่งเอกสาร ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.1.1 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ไตรมาส 1 )
1.1 การอบรมแกนนำพัฒนาหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จั งหวั ดร้ อ ยเอ็ ด จะดำเนิ นโครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 การอบรมแกนนำพัฒ นาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 249 หมู่บ้าน ในพื้นที่
20 อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้แกนนำหมู่บ้านมีความเข้าใจในหลักการ แนวทางการพัฒนาหมู่ บ้าน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ดังนี้
1 แกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านละ 2 คน
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับผู้นำหมู่บ้านเป้าหมาย (บ้านน้อง) พิจารณา
คัดเลือกแกนนำพั ฒ นาหมู่ บ้านเศรษฐกิ จ พอเพียง หมู่ บ้านละ 2 คน โดยพิจ ารณาจากแกนนำในหมู่ บ้าน
ที่มีคุณสมบัติ อาทิเช่น มีความเสียสละ มีภาวะผู้นำ เป็นนักประสานงาน เป็นที่ยอมรับของส่วนรวม มีใจรักใน
การทำงานหรือ รัก การเรียนรู้ตลอดเวลา เป็น ต้น ที่ ส ำคัญ มี ความพร้อมและตั้ง ใจจะทำงานพัฒ นาชุม ชน
สามารถนำความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาผู้ด้อยโอกาส การพัฒนา
กลุ่ ม /องค์ ก ร นำไปสู่ ก ารเสริ ม สร้า งการมี ส่ว นร่วมและกระบวนการเรีย นรู้ข องประชาชนในหมู่ บ้ านได้
ซึ่งสามารถคัดเลือกจากกลุ่มผู้นำในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน เช่น กม. อช./ผู้นำอช. กพสม. หรือกรรมการ
กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ได้แก่ กรรมการ ศอช.ต กรรมการ ศรช. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้นำอื่น ๆ ฯลฯ
2 ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประสานนัดหมายประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนา
ชุมชนระดับอำเภอเข้าร่วมการอบรมตามวั น เวลา ที่กำหนด ทั้งนี้ หากประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
ระดับอำเภอติดภารกิจไม่ว่างเข้าร่วมอบรมตามกำหนด ให้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชมรมฯ ที่มีความ
พร้อมและศักยภาพเข้าร่วมอบรมแทน
3 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ที่รับผิดชอบงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอ ละ 1 คน รวม 20 คน
รวมทั้งสิ้น 538 คน
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ที่สามารถเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำหนด ระยะเวลา 2 วัน/รุ่น

7
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
กิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน 2 รุ่น (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน)
ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
************************
รุ่นที่

1

ระหว่างวันที่

19 - 20
พฤศจิกายน
2562
(ห้องประดับ
เพชร)

รวมรุ่นที่ ๑
2

21 - 22
พฤศจิกายน
2562
(ห้องประดับ
เพชร)

รวมรุ่นที่ 2

อำเภอ

จำนวน
หมู่บ้าน
เป้าหมาย
(หมู่บ้าน)
21
15

แกนนำ
หมู่บ้าน
ละ
(คน)
42
30

ประธานชมรม
ผู้นำ อช.ระดับ
อำเภอ หรือ
ผู้แทน
1
1

เจ้าหน้า
ที่
พช.
อำเภอ
1
1

รวม
(คน)

3. จังหาร

12

1

1

26

4.ศรีสมเด็จ

8

1

1

18

5. เสลภูมิ

24

1

1

50

6. โพนทอง

20

24
16
48
40

1

1

42

7. หนองพอก

13

1

1

28

8. โพธิ์ชัย
9. เมยวดี

12
4

26
24
8

1
1

1
1

26
10

258 คน
30

9 คน
1

9 คน
1

( 276 คน )
32

1. เมืองร้อยเอ็ด
2. ธวัชบุรี

จำนวน 9 อำเภอ/ 129 หมู่บ้าน
10.จตุรพักตรพิมาน
15

44
32

11.เกษตรวิสัย
12.ปทุมรัตต์

18
10

36
20

1
1

1
1

38
22

13. เชียงขวัญ

6

12

1

1

14

14.เมืองสรวง

4

8

1

1

10

15.พนมไพร

17

34

1

1

36

16.สุวรรณภูมิ
17.อาจสามารถ

21
14

42
28

1
1

1
1

44
30

18.โพนทราย

6

12

1

1

14

19.หนองฮี

5

10

1

1

12

20. ทุ่งเขาหลวง

4

8

1

1

10

240

11

จำนวน ๑1 อำเภอ/120
หมู่บ้าน

11

หมาย
เหตุ

( 262
คน )

หมายเหตุ
1. แจ้งแกนนำหมู่บ้านเป้าหมาย(หมู่บ้านตามบัญชีจัดสรร) หมู่บ้านละ 2 คน
2. แจ้งประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชระดับอำเภอ หรือผู้แทน
เข้ารับการอบรม โดยวันแรกให้ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับค่าพาหนะเบิกจากโครงการฯ
*จึงขอความร่วมมืออำเภอ..พิจารณาคัดเลือกหมู่บา้ นเป้าหมายเข้าอบรมฯ ตามจำนวนที่ได้รบั การจัดสรร
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.1.2. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนำหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ
ขอให้อำเภอดำเนินการ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอำเภอ/จังหวัด
วิธีการดำเนินงาน
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการออกแบบ วิธีการจัดตั้งเครือข่ายแกนนำ
หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งระดั บ อำเภอ โดยพิ จ ารณาคั ด เลื อ กแกนนำหมู่ บ้ า นที่ ผ่ า นการพั ฒ นาตาม
กระบวนการพั ฒ นาหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จพอเพียงของกรมการพัฒ นาชุม ชน และประกาศจังหวัดเป็นหมู่ บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2562 และมีผลงานการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นรูปธรรม
มีศักยภาพในการเป็นวิท ยากรถ่ายทอดความรู้ มีจิตอาสาในการพัฒ นาชุมชน มีความเสียสละ มีภาวะผู้นำ
เป็ นนัก ประสานงาน เป็นที่ ยอมรับ ของส่วนรวม มี ใจรัก ในการทำงานหรือรักการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นต้น
ที่ สำคัญ มี ค วามพร้อ มและตั้ง ใจจะทำงานพัฒ นาชุ ม ชน สามารถนำความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะการจั ด
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาผู้ด้อยโอกาส การพัฒนากลุ่ม/องค์กร นำไปสู่การเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้านได้
ทั้งนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกระจายตัวหรือความเป็นตัวแทน
ของแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเข้าร่วมเป็น เครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความ
ครอบคลุม ทั่วถึง ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
2. สำนักงานพัฒ นาชุม ชนอำเภอ ดำเนินการจัดประชุมแกนนำหมู่ บ้านเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อจัดตั้งเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ จำนวน 25 คน/อำเภอ
3. สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอำเภอ ดำเนิ น การประชุ ม เครือ ข่ ายแกนนำหมู่ บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้
3.1 เสริม สร้างความเข้าใจการพัฒ นาหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียงในแต่ล ะ
ขั้นตอนตามที่ ก รมการพั ฒ นาชุม ชนกำหนด (ขั้นตอนนี้เป็นกิ จ กรรมที่ส ำคัญ ขอให้พิจ ารณากำหนดรูป แบบ
วิธีการถ่ายทอดที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ได้)
3.2 วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละขั้นตอนที่กำหนด
3.3 แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน อาทิเช่น การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนา การบริหารจัดการ
ชุมชน และการจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 วางแผนเตรียมการเรียนรู้ป ระสบการณ์ก ารพัฒ นาวิถีชีวิตเศรษฐกิ จ
พอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (บ้านพี่)
3.5 วิธีการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้ วัด และการประเมินความ “อยู่เย็น
เป็นสุ ข” หรือ ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) มุ่งเน้นการอธิบ าย
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญที่ต้องประเมินผล วิธีการประเมิน และกำหนดวันประเมินร่วมกัน
4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ อำเภอ ออกแบบ วิธีการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒ นาหมู่ บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง โดยมุ่ งเน้นการ
กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน
5. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
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6. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับอำเภอ พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอเข้าร่วมประชุม
จัดตั้งเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดตามวัน เวลาที่กำหนด
7. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในระบบ
BPM ภายใน 7 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ
*จึงขอความร่วมมืออำเภอ..ดำเนิน การตามที่ได้รับ จัดสรรและรายงานผลการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการให้ จังหวัด ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่ อจังหวัดจะได้ ดำเนินการจัดตั้ ง
เครือข่ายระดับจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 โครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด จะดำเนิ นโครงการกิ จกรรมสร้ างเครื อข่ ายที มวิ ทยากรสั มมาชี พชุ มชน
ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 12 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และเกิดเป็นเครือข่ายทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
2. เพื่ อ ค้ น หาและจั ด ทำเมนู อ าชี พ สั ม มาชี พ ชุ ม ชนที่ ส อดคล้ อ งกั บ โอกาสทาง
การตลาดและการต่อยอดขยายผล
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.1 )
1. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน (ปราชญ์ชาวบ้าน) จากหมูบ่ ้านเป้าหมาย หมูบ่ ้านละ 5 คน
2. ทีมสนับสนุนสัมมาชีพ จากหมู่บ้านเป้าหมาย หมูบ่ ้านละ 2 คน
3. นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ๆ ละ 1 คน
*จึงขอความร่วมมืออำเภอ..แจ้งกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าอบรมตามวัน เวลาที่กำหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย
ผ้าขาวม้า ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รายละเอียดจะแจ้งให้อำเภอทราบต่อไป
*จึงขอความร่วมมืออำเภอ..เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.2.1 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ได้ รับ คำชื่ น ชมจากหน่ วยงานภายนอก และขอบคุณพัฒนาการ เจ้ าหน้ าที่ พั ฒนาชุมชน
และพี่ น้ องหมู่ บ้ านกองทุ นฯ ที่ ให้ ความร่วมมื อร่วมใจ สร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี และก่ อ ให้ เกิ ด พิธีที่ ศั ก ดิ์สิ ท ธิ
ในการรับมอบพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.2.2 แผนการสนับสนุน ติดตาม การดำเนินงานกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนมือง (เอกสาร 4.2.1)
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เขียนข้อมูล โครงการฯ นานแล้ว จึงวางแผนในการดำเนินงาน
ติดตามและออกคำสั่งฯ เป็น 3 คณะที่จะออกติดตามดังกล่าว
เงื่อนไขในการออกติดตาม จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ (18-22
พฤศจิกายน 2562)
ประเด็นที่ออกติดตาม เช่น กองทุนหมู่บ้านที่ ประสบผลสำเร็จ และดำเนินการไป
ไม่ได้อาจก่อให้เกิดการยกเลิกกองทุนได้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ไปพลางก่อน
ขอให้ใช้แนวทางการดำเนินงานแบบเดิมไปพลางก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.3.1. การจั ดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนิ นงานและแผนการใช้ จ่า ย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แจ้งผลการอนุมัติ
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุ นพัฒ นาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด
(อกส.จ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 35,025,820 บาท (สามสิบห้าล้านสอง
หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้
1) งบบริหาร 4,025,820 บาท แยกเป็น 2 ส่วน คือ
- สำนักงานเลขาฯ อกส.จ. จำนวน 1,450,820 บาท
- สำนักงานเลขาฯ อกส.อ. จำนวน 2,750,000 บาท
2) งบเงินอุดหนุน 5,000,000 บาท
3) งบเงินทุ นหมุ นเวียน 26,000,000 บาท โดยให้ดำเนินการตามแผนที่ ได้รับ
อนุมัติ และเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด ดังนี้
- ไตรมาส 1 ร้อยละ 32
- ไตรมาส 2 ร้อยละ 70
- ไตรมาส 3 ร้อยละ 98
- ไตรมาส 4 ร้อยละ 100
มติที่ ป ระชุม คณะอนุก รรมการบริห ารกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรีร ะดับ จังหวัด
ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2562 ได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ดสรรงบอุ ด หนุ น ประจำปี 2563
จำนวน 5,000,000 บาท โดยจัดสรรให้ ระดั บ จั งหวั ด 620,000 และระดั บ อำเภอ 4,380,000 บาท
ตามแนวทางฯ การจัดสรร ดังนี้
1) จัดสรรให้กับทุกอำเภอๆ ละ 100,000 บาท
2) จัดสรรตามขนาดของอำเภอ S M L โดยอ้างอิง จากฐานข้อมูล สมั ครสมาชิก
ประเภทบุคลคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) จัดสรรตามผลการดำเนินงานการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประเภทองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของสมาชิกผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
4) จัดสรรให้กับจังหวัดสำหรับดำเนินกิจกรรมในภาพรวมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในระดั บ จั งหวั ด และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ จั ง หวั ด
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบทุนหมุนเวียน ประจำปี 2563
จำนวน 26,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรแนวทางฯ ดังนี้
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1) ข้อมูลสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา
2) ข้อมูลสมาชิกประเภทองค์กร
3) วงเงินที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4) การส่งคืนเงินกู้ยืม
5) การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ
โดยจัดสรรให้กลุ่มเก่า ร้อยละ 30 และกลุ่มใหม่ ร้อยละ 70
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 การรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำเดือน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพั ฒนาชุมชน ได้ก ำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำทะเบียนคุม และ
การรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำเดือน การรายงานผล และจัดส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำ
และบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีประจำเดือนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันตามระยะเวลา สามารถตรวจสอบได้ และให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว
กำหนดรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบทุกวันที่ 10 ของเดือน
ในการนี้ จึงขอให้อำเภอได้รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับชำระเงินจากสมาชิก
หรือ ใบ PAY IN ที่ ได้รับจากธนาคาร ส่งให้จังหวัดทุ กวันที่ 5 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562
เป็นต้นไป เพื่อจัดทำและบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีประจำเดือนรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.3 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้ นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กรมฯ เปลี่ยนระบบเป็นจัดเก็บในระบบออนไลน์ทั้งหมด ภายใต้โครงการ “Smart Survey Smart Data
System”โดยจัดเก็บผ่าน Smartphone
- อพช.ได้สรุปข้อดีของการปรับเปลี่ยนจากระบบเดิม ๑๐ ข้อ ดังนี้
๑) เพิ่มและเปลี่ยนแปลงคำถามได้ง่ายและทุก ๆ ปี ตามที่ตอ้ งการ
๒) มีความเชื่อมั่นกว่าแบบเดิม
๓) การทำงานไม่ซ้ำซ้อน ใช้เวลาน้อยลง
๔) กำกับติดตามได้ทันทีแบบ Real Time
๕) มีคำถามหลอก และแบบสอบถามไม่เสียหาย
๖) สามารถเปรียบเทียบและเชื่อมโยงว่าแต่ละบ้านดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร
๗) พจ./พอ./พก.ลดเวลาทำงานลง
๘) กระจายรายได้ให้นักศึกษา
๙) สนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
๑๐) ข้อมูลจะได้รับการยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึน้
- อพช.ได้ สั่ง การให้ ส่วนกลางมี บ ทบาทในการอำนวยความสะดวก ติดตาม
ประสานงาน และแก้ไขปัญหา
- จปฐ. คือการวิจัยประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ แต่ยังไม่ใช้ในเร็วๆ นี้
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4.4 ฝ่ายอำนวยการ
4.4.1 การอบรมหลักสูตร การเงิน การคลัง OTOP พัฒนาการ ฯลฯ
ขอให้รอหนังสือจากสถาบันไปก่อนประสาน เจ้าหน้าทีท่ ี่ศูนย์ศกึ ษาอุบลราชธานี
เพื่อวางแผนการทำงานของหน่วยงานต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.2 ข้าราชการที่มคี ุณสมบัติในการเลื่อนระดับ
จากการสำรวจพบข้าราชการทีม่ ีคุณสมบัติในการเสนอขอเลือ่ นระดับจำนวน 4 ราย
แต่ยังไม่ยนื่ เอกสารขอปรับเลื่อนระดับ มีดงั นี้ อำเภอปทุมรัตต์ 2 ราย อำเภอหนองพอก 1 ราย อำเภอสุวรรณ
ภูมิ 1 ราย อำเภอโพนทราย 1 คน เน้นให้พฒ
ั นาการอำเภอช่วยแจ้งเจ้าน้าที่ตามที่มีคุณสมบัตดิ ำเนินการเร่งส่ง
เอกสารมายังฝ่ายอำนวยการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
5.1 การลงนามในการสั่งซื้อน้ำมันรถยนต์ส่วนราชการของหน่วยงาน
นางนวลจันทร์ ศรีม งคล รักษาราชการแทน พัฒ นาการจังหวัด เสนอแนะว่า
ให้พิจารณาเป็นเรื่องไปในการที่จะเขียนบิลน้ำมัน เป็น 2 บิล ส่วนในอำเภอที่ได้น้อย เขียนแค่จำนวน 1 บิล
นางนวลจั น ทร์ ศรี ม งคล รั ก ษาราชการแทน พั ฒ นาการจั ง หวั ด สรุ ป ว่ า
ขอให้ฝ่ายอำนวยการ ในการพิจารณาในการออกบิลน้ำมันเป็นรายอำเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 กรมฯ มีข้อสั่งการให้อำเภอสำรวจนักการตลาดรุ่นใหม่
นางนวลจันทร์ ศรีม งคล รักษาราชการแทน พัฒ นาการจังหวัด เสนอแนะว่า
ให้อำเภอสำรวจนักการตลาดรุ่นใหม่ และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่มีสินค้า OTOP 3-5 ดาว ที่มีศักยภาพ ให้
ดำเนินการ และส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาที่จังหวัดภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 ร่าง กองนิติการ กรมการพัฒนาชุมชน
นางนวลจันทร์ ศรีม งคล รักษาราชการแทน พัฒ นาการจังหวัด เสนอแนะว่า
ขอให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ให้แล้วเสร็จ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย
พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ เสนอแนะว่า ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ดทำหนังสือตอบกับไปให้นายอำเภอทุกอำเภอ ในการลงนามและเลื่อนการดำเนินการโดยไม่มีกำหนด
ท่านรั กษาราชการแทนพัฒ นาการจัง หวั ด สรุป ว่า ขอให้ ก ลุ่ม งานส่งเสริม ฯ
ดำเนินการจัดทำหนังสือลงไปให้อำเภอทุกอำเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 วาระการประชุม ครัง้ ที่ 2/2563
พัฒนาการอำเภออาจสามารถ เสนอแนะว่า ในการทำวาระการประชุม น่าจะ
เป็น ครั้งที่ 11/2562 (ครั้งที่ 2/2563)
นางนวลจั น ทร์ ศรี ม งคล รัก ษาราชการแทน พั ฒ นาการจั ง หวั ด สรุ ป ว่ า
ครั้งถัดไปให้ใส่วาระการประชุมเป็น ครั้งที่ 12/2562 (ครัง้ ที่ 3/2563)
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.6 การใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
พัฒ นาการอำเภอ เสนอแนะว่า ให้จังหวัด ดำเนิ นการกำหนดกระบวนการ
ทำงานให้เบ็ดเสร็จ เช่น การทำหมวด 300 การเขียนรายละเอียดในหมวด 300 ควรให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งหมด
นางนวลจั น ทร์ ศรี ม งคล รัก ษาราชการแทนพั ฒ นาการจั ง หวั ด สรุ ป ว่ า
จะพิจารณาดำเนินการให้
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 15.15 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

วิชชุดา ทิตะพันธ์
(นางวิชชุดา ทิตะพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน

ผู้จดรายงานการประชุม

ฐิตินันท บุญคำ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางฐิตินันท์ บุญคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

