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รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจาเดือนธันวาคม 2560
ครั้งที่ 12/2560
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
-----------------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. นายดิเรก
2. นายคมกริช
3. นางนวลจันทร์
4. นางนิศากร
5. นางสาวภารดี
6. นายชานาญ
7. นายเจษฎา
8. นายเกษม
9. นางณัชพัชรพร
10. นายสถาพร
11. นายวิรพล
12. นางบงกชกาญจน์
13. นายวุฒิสุธี
14. นางสุมิตรา
15. นางสาวนิตยา
16. นายบุญเวียง
17. นายยุทธพงษ์
18. นายสะอาด
19. นางสาวพิชญา
20. นายเสงี่ยม
21. นายประสาท
22. นายธีระพันธ์
23. นายจักรพงษ์
24. นายณัฐวุฒิ
25. นางสาวรุ่งนภา
26. นายชวลิต
27. นางสาวอุมาพร
28. นางนิตยา
29. นางประไพศรี
30. นางสาวณัฐสมน
31. นางวิลาสินี
32. นางสาวนันทศัย
33. นางรัชนี
34. นายสุระชัย
35. นางสายรุง้

ธรรมฤทธิ์
พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ชินชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ศรีมงคล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สิงห์เสนา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ประไม
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
สมบูรณ์
พัฒนาการอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
โพธิ์ตาก
พัฒนาการอาเภอปทุมรัตน์
ตรีโอษฐ์
พัฒนาการอาเภอจตุรพักตรพิมาน
ศิริโท
พัฒนาการอาเภอธวัชบุรี
สินธุศิริ
พัฒนาการอาเภอพนมไพร
เยาวะพันธ์
พัฒนาการอาเภอโพธิ์ชัย
ทวดเสนา
พัฒนาการอาเภอหนองพอก
วรเจริญ
พัฒนาการอาเภอเสลภูมิ
บุญโสดากร
พัฒนาการอาเภอสุวรรณภูมิ
พลขีดขีน
พัฒนาการอาเภอเมืองสรวง
วรรณศรี
พัฒนาการอาเภอโพนทราย
แสงไกร
พัฒนาการอาเภออาจสามารถ
โยธาพล
พัฒนาการอาเภอเมยวดี
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พัฒนาการอาเภอศรีสมเด็จ
แน่นอุดร
พัฒนาการอาเภอจังหาร
สิทธิถวัลย์
พัฒนาการอาเภอเชียงขวัญ
รัตนบุศย์
พัฒนาการอาเภอทุง่ เขาหลวง
เฉนียง
รักษาการแทน พัฒนาการอาเภอเกษตรวิสัย
จุฑาศรี
(แทน) พัฒนาการอาเภอโพนทอง
ลักษณะงาม (แทน) พัฒนาการอาเภอหนองฮี
นาภา
ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
อรรถจุ่น
ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
พลเยี่ยม
ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อารีเอือ้
ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ธาตุคาภู
ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
รองสุดใจ
ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
จันทรประทักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
พฤกษชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
แฝงจันดา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สอนอ่า
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

36. นางสาวกรรณิการ์
37. นางตะติยา
38. นางพัทธนันท์
39. นางเครือวรรณ
40. นายสมบัติ
41. นางรุ้งเพชร
42. นางสาวอาพร
43. นายนราชิต
44. นายสาทิศ
45. นางวาทินี
46. นายภัคพล
47. นางสาวฉวีวรรณ
48. นางวิลาวรรน์
49. นางสาวติยาภรณ์
50. นายฐานันท์
51. นางสาวณัฐธิดา
52. นายปัญญา
53. นางสาวภัชภิชา
54. นายสุขสันต์
55. นางอารีรัตน์
56. นางดารุวี
57. นางณัชจิรา
58. นางสาวปวีณา
59. นางสาวเบญจวรรณ
60. นางสาวรมณี
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายยืนยง
2. นายวีระพงษ์

ลือโสภา
วงษ์วาล
ปานมั่น
สดใส
สุรเสน
รัตนบุศย์
ผลอ้อ
ไชโยราช
ไชยสาร
น้ายาทอง
พลศรี
สุขจิต
แสงวะนาด
โพธิ์ศรี
ศรีพลี
ชินชนะ
นันทะวงษ์
ชอบขาย
สุราอามาตย์
ชานาเมือง
นาจันอ่อน
อารีเอือ้
ศรีบุบผา
โพธิ์สว่าง
บูรณะกิติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
อสพ. รุ่นที่ 70
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
พนักงานพิมพ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ขาวงาม
น้อยจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม
เวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
นาเสนอพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
“...ทุกๆ คนในชาติย่อมมีหน้าทีท่ ี่ต้องปฏิบัติ ถ้าแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีทสี่ ุด
ที่จะกระทาได้ด้วยความรักชาติและมีความสามัคคี กลมเกลียวกันแล้ว ชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป...”
พระราชดารัส พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีตรวจพลสวนสนาม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
(วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔) (ประจาเดือนธันวาคม 2560)
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากที่ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
1) การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าแบบมุ่งเป้า
โดยต้ อ งดาเนิ นการเปลี่ย นแปลงสถานะของประชาชนที่ ย ากจน ซึ่ ง ได้
ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ให้สามารถอยู่รอดในสังคมได้ และหลุดพ้น
จากความยากจนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐต้องนาความต้องการของประชาชนที่ยากจนมากาหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและต้องเข้าไปสนับสนุนแก้ไขปัญหา มุ่งเน้นการทางานแบบบูรณาการ แล้ว
นาฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2) โครงการตลาดประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการโครงการตลาด
ประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน และส่งเสริมให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ ให้มีพื้นที่ค้าขาย ซึ่งตลาด
ในโครงการฯ อาทิ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (พช.) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (สถ.) ตลาดประชารัฐต้องชม
(พณ.) เป็นต้น โดยกระทรวงมหาดไทยจะดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจัดเก็บ และบันทึก
ข้อมูลตามแบบ ตป. 05 ที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผูอ้ อกแบบให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และพัฒนาการอาเภอ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นตรง และสามารถสะท้อนความเป็นจริงของพื้นที่
ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ห น่วยงานที่ เกี่ ยวข้องส่งเสริมให้เกิ ดการขับเคลื่อนโครงการ
โดยเน้นให้เกิ ดพื้ นที่ ตลาดส าหรับ ผู้ค้ารายใหม่ เ พื่อให้ป ระชาชนมี พื้นที่ ค้าขายและเกิ ดการกระจายรายได้
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องบูรณาการทุ กภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จ ากัด
พาณิชย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
3) การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
ให้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาและเตรียม ครูฝึก 2) การฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้
3) การนาไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และ 4) หมู่บ้านประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสานักเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต โดยได้อธิบายการขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน จัดส่งให้กองแผนงานเพื่อจัดทาเป็นรูปเล่มแนวทางการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดส่งให้จังหวัด
2. อยู่ระหว่างจัดทา คู่มื อ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (SEP : way of life)
4) การดาเนินงาน OTOP
กรมการพัฒนาชุมชนจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ เพื่ อ พัฒ นาและยกระดับ สินค้า OTOP โดยจะเชื่อมโยงกับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ๓๘
แห่ง ทั ่ว ประเทศ โดยให้จ ัง หวัด ที ่ม ีม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ ตั้ง อยู่ใ นจัง หวัด ทั ้ง ๓๘ จัง หวัด ประสานกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP และจังหวัดที่
ไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งอยู่ในจังหวัดให้ประสานมหาวิทยาลัย หรือวิทยาเขตที่มีอยู่ในจังหวัด
สานัก ส่งเสริมภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่นและวิส าหกิ จชุม ชน ได้ ป ระชุม ร่ว มกับ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จานวน ๗,๐๒๖ ราย และใช้
บุคลากรจากมหาวิท ยาลัย ราชภัฎ เป็นวิท ยากรจัดประชุมทั่ วประเทศ จุดละ ๒ วัน และพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์
จานวน ๗,๐๒๖ ผลิตภัณฑ์
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5) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
1) ให้เชื่อมโยงสินค้า OTOP กับการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP
ในหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยให้จัง หวัดคัดเลือกหมู่บ้านที่จะดาเนินการ ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2) ให้มุ ่ง เน้น เรื่อ งพัฒ นาเศรษฐกิจ ฐานราก และการจ าหน่า ยสิน ค้า
เพื่อให้เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชน
6) สรุปผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีข้อสั่งการ ให้จังหวัดดาเนินการดังนี้
6.1 งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เหลือ ให้โอนกลับคืน
มาให้กรมฯ ทั้งหมด
6.2 ให้จังหวัดมอบหมายผูร้ ับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ชดั เจน
6.3 ให้จังหวัดใช้อานาจในการอนุมัติโครงการที่มวี งเงิน 200,000 บาท และ
โครงการที่มีวงเงินเกิน 200,000 บาท ให้ส่งมาที่กรมฯ เพื่อให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนอนุมัติโครงการ
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดาเนินการดังนี้
1) มีหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0416.1/ว.2088 ลงวันที่ 17
ตุลาคม 2560 แจ้งให้จังหวัดที่มีเงินเหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โอนเงินกลับคืนให้ส่วนกลาง ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2) ได้จัดทาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภท
เงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 และได้จัดส่งให้จังหวัด/
กทม.เรียบร้อยแล้ว
7) ) การกระจายงานเพื่อการบริหาร
ให้ผู้ตรวจราชการกรม กาชับให้จังหวัดให้ความสาคัญเรื่องการกระจายงาน
และความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนด
ส านัก ตรวจราชการ ได้ นาข้อ สั่ง การของอธิ บ ดีก รมการพัฒ นาชุม ชน
แจ้งแก่ผู้ตรวจราชการกรม ในการประชุมสานักตรวจราชการ เมื่ อวันที่ 25 ตุล าคม 2560 โดยให้ผู้ตรวจ
ราชการกรม ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการงานตามภารกิจของสานักงานพัฒ นาชุมชน
จังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 การย้ายข้าราชการ/ตั้งแต่ข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่
1) ตามคาสั่ง จังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4337/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
เรื่อง การย้ายข้าราชการ จานวน 1 ราย รายนายปัญ ญา นันทะวงษ์ นักวิชาการพัฒ นาชุม ชนชานาญการ
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอโพนทอง ย้ า ยสั ง กั ด มาด ารงต าแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไปช านาญการ
ฝ่ายอานวยการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
2) ตามคาสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4338/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง
แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ จานวน 1 ราย รายนายสุระชัย แฝงจันดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภออาจสามารถ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานัก งาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
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3) ตามคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1019/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
เรื่อง การย้ายข้าราชการ จานวน 2 ราย ดังนี้
3.1) รายนางสาวอรทั ย แฝงจัน ดา นัก วิชาการพัฒ นาชุม ชนปฏิ บัติก าร
สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายไปสังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสหัสขันธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
3.2) รายนางสาวติยาภรณ์ โพธิ์ศรี นักวิชาการพัฒ นาชุม ชนชานาญการ
สานักงานพั ฒนาชุมชนอ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายไปสังกัด กลุ่ม งานสารสนเทศการพัฒ นาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
4) ก าหนดปฏิทิ นการประชุมผู้บ ริหารสานัก งานพัฒ นาชุ มชนจังหวัดร้อยเอ็ด
และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นวันที่ 25 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.3 กระเช้าของขวัญ/การมอบถั่วการบินไทย พบปะสื่อมวลชน/จับสลากปีใหม่
จัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด ได้ ก าหนดแนวทางในการเพิ่ ม ยอดจ าหน่ า ยสิ น ค้ า OTOP
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการรณรงค์ให้มี การมอบสินค้า OTOP เป็นของขวัญ ของฝาก วันขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. 2561
เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่คนที่รัก และเคารพนับถือ ด้วยผลิตภัณฑ์จากสินค้า OTOP
จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใช้สินค้า
OTOP เพื่อมอบเป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ซึ่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้จัดสถานที่แสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP เพื่อเป็นของขวัญ ของฝาก ไว้ที่ศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้า
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) ติดต่อนายคาภีร์ สมภักดี หมายเลขโทรศัพท์
089 5747887 และร้านตุ้มโฮมโสเหล่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 ติดต่อนางสาวบุศยมาศ มาศเกษม
หมายเลขโทรศัพท์ 095 1788899
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕60 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ฝ่ายอานวยการ ได้ส่ง 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 2560
กลุ่มโซนอาเภอที่ 3 ความยาวไม่เกินอาเภอละ 5 นาที ดังนี้
อาเภอเกษตรวิสัย “คาขวัญ : เมืองเกษพัฒ นา ทุ่ งกุล าสดใส ผ้าไหมสวยยิ่ง
กู่กาสิงห์บ้านปลา โสภานารี มากมีข้าวหอม” ตาบลดงครั่งน้อย อาเภอเกษตรวิสัย มีจานวน 4 คุ้ม ปฏิบัติตน
ตามรอยพ่ อ น้อ มน าเศรษฐกิ จ พอเพี ยงฯ มี ก ารจั ดตั้ ง กลุ่ม อาชีพ พอเพี ยงหลั ง ฤดู เก็ บ เกี่ ย ว กลุ่ม เลี้ย งโค
กลุ่มแมลงเลิศรส กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือนธันวาคม 2560
อาเภอที่ได้มีผลการเบิกจ่ายเป็นอันดับที่ 1 อาเภอโพธิ์ชัย อันดับที่ 2 อาเภอ
ศรีสมเด็จ อันดับที่ 3 อาเภอโพนทอง อันดับที่ 4 อาเภออาจสามารถ อันดับที่ 5 อาเภอธวัชบุรี

6

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 รายงานลูกหนี้คงค้าง
รายงานทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม (เงินในงบประมาณ) ค้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม (เงินนอกงบประมาณ) ค้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

7
รายงานทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ) คงค้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8

มติที่ประชุม

รับทราบ

9
๓.4 ผลความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานความจาเป็น (จปฐ.) ปี ๒๕๖๑
ผลการรายงานความก้ าวหน้ าการจัดเก็ บ ข้อมู ลความจ าเป็ นพื้ นฐาน (จปฐ.)
ปี 2561 จังหวัดร้อยเอ็ ด ครั้งที่ ๔ ประจาวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม 2561 จังหวัดร้อยเอ็ดจั ดเก็บข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้แล้ว จานวน ๑๘๖,๖๒๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๙ จากผลรายงานในระบบ
Online จังหวัดร้อยเอ็ดจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นอันดับ ๕ ของประเทศ โดยอาเภอที่จัดเก็บเรียงลาดับตามร้อยละที่
จัดเก็บจากมากไปหาน้อย ๕ ลาดับ คือ อันดับ ๑.อาเภอจตุรพักตรพิมาน จัดเก็บได้ ๑๖,๓๐๐ ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๗๗ อั นดับ ๒. อ าเภอพนมไพร จัดเก็ บได้ ๑๔,๕๘๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๘ อันดับ ๓
อาเภอเมยวดี จัดเก็บได้ ๔,๓๕๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๔ อันดับ ๔ อาเภอโพนทราย จัดเก็บได้ ๔,๓๑๐
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๑ อันดับ ๕ อาเภอเสลภูมิ จัดเก็บได้ ๒๐,๗๓๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๐
ผลความก้ าวหน้ าการจัดเก็บข้ อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 จังหวัดร้ อยเอ็ด

จานวนครัวเรือน และหมู่บ้านเป้าหมาย ๒๐
อาเภอ
๒๙๐,๗๓๕
๒,๔๖๖
๒๐๒

ครัวเรื อน
หมู่บ้าน/ชุ มชน
อปท.

ผลการจัดเก็บข้อมูล
จำนวน ๑๘๖,๖๒๖ ครัวเรื อน
คิดเป็ น ๖๔.๑๙ %
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๐
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แบบรายงานความก้าวหน้าผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑
จังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานครั้งที.่ ....4.....ประจาวันที.่ .22......เดือน. ธันวาคม....ปี พ.ศ..๒๕๖๑.....ณ เวลา.17.38 น.
จานวนผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

เป้าหมายการบริหารการจัดเก็บข้อมูล
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อาเภอ

เมืองร้อยเอ็ด
เกษตรวิสัย
ปทุมรัตต์
จตุรพักตรพิมาน
ธวัชบุรี
พนมไพร
โพนทอง
โพธิ์ชัย
หนองพอก
เสลภูมิ
สุวรรณภูมิ
เมืองสรวง
โพนทราย
อาจสามารถ
เมยวดี
ศรีสมเด็จ
จังหาร
เชียงขวัญ
หนองฮี
ทุง่ เขาหลวง
รวม

ข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
ข้อมูล จปฐ.

ผลการจัดเก็บข้อมูล
(ครัวเรือน)

ร้อยละ

39,486
22,417
11,241
17,200
16,049
15,861
24,500
12,041
14,534
25,367
25,887
4,872
5,249
15,610
5,031
8,347
10,973
6,152
5,051
4,867
290,735

9,000
15,820
5,850
16,300
8,750
14,589
17,800
7,894
10,872
20725
18,379
3,956
4,310
6,810
4,354
3,502
8956
4,219
2,150
2,390
186,626

22.79
70.57
52.04
94.77
54.52
91.98
72.65
65.56
74.80
81.70
71.00
81.20
82.11
43.63
86.54
41.96
81.62
68.58
42.57
49.11
64.19

มติที่ประชุม

ผลการบันทึกข้อมูล
(ครัวเรือน)

ร้อยละ

ผลการอัพโหลด
ข้อมูล(ครัวเรือน)

หมายเหตุ
ร้อยละ

รับทราบ
3.5 ผลการดาเนินงานกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561
3.5.1 การรับสมัครและลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ร้อยเอ็ด ปี 2561
๑) การรับ สมั ครและลงทะเบี ยนสมาชิก กองทุ นพัฒ นาบทบาทสตรี
จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูลจากระบบ SARA ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2560)
จังหวัดร้อยเอ็ดมีสตรีผู้มี คุณสมบัติ(สตรีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จานวน
๕๖๙,๐๓๒ คน ได้รับ สมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิก ประเภทบุคคลจานวน ๓๖๙,๑๐๓ คน (ข้อมูล จาก
ปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๐ ) คงเหลือสตรีที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิก จานวน ๑๙๙,๙๒๙ คน
และประเภทองค์กรสมัครเป็นสมาชิก จานวน 88 องค์กร
๒ ) ปี 256๑ ก าหนดเป้ าหมายการเพิ่ มขึ้ น ของสมาชิ ก กองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา จานวน ๔๙,๙๘๒ คน (ข้อมูลจากงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่
30 พ.ย. 60) จานวนร้อยละ 25 ของสตรีที่มีคุณสมบัติฯ และประเภทองค์กรเพิ่มขึ้น จานวน 202 องค์กร (สมาชิก
กพสต. ในพื้นที่ทั้ง ๒๐ อาเภอ) ซึ่งสรุปผลความก้าวหน้าการรับสมัครสมาชิกฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้ ดังนี้
(๑) สมาชิกประเภทบุคคล ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีสมาชิกประเภท
บุ ค คล รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน ๓๖๙,๕๔๒ คน เป้ า หมายการสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ปี ง บประมาณ 2561
จ านวน ๔๙,๙๘๒ คน (ร้ อ ยละ 25 ของสตรี ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ฯ ) สมั ค รเป็ น สมาชิก แล้ ว 439 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 0.88 ของเป้าหมายที่กาหนด
(2) สมาชิก ประเภทองค์ ก ร เป้ าหมายการสมั ครฯ จ านวน 202
องค์ก ร (สมาชิก กพสต. ในพื้นที่ ทั้ ง ๒๐ อาเภอ) สมั ครเป็ นสมาชิก แล้วจ านวน 88 องค์ก ร คิดเป็น ร้อ ยละ
43.56 ของเป้าหมาย
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มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.6 รายได้ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาเดือนธันวาคม ๒560

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.7 แผนติดตามงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 ฝ่ายอานวยการ
4.1.1 (ร่า ง) ภารกิจหน่วยงาน ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขคาสั่งแบ่งงาน
และหน้าที่รับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
สานัก งานพัฒ นาชุม ชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ ส่ง (ร่าง) ภารกิจ หน่วยงาน
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขคาสั่งแบ่งงาน และหน้าที่รับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนโครงสร้าง ภารกิจ อานาจหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
ให้ส อดคล้องกับ สถานการณ์ หากมี ข้อมู ล ที่ เป็นความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ให้นาประเด็นเข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารสานักงานพัฒ นาชุม ชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒ นาชุมชน ประจาเดือนธันวาคม 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อจังหวัดจะได้นาข้อมูลเสนอกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0019/ว 1042
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1.1)
4.1.2 การฝึก อบรมหลักสูต รนั กบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
(นบร.) รุ่นที่ 7
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ จั ด โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห าร
การพัฒ นาตามแนวพระราชดาริ (นบร.) รุ่นที่ 7 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาอบรม ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่ง
ดารงตาแหน่งบริหารต้น อานวยการสูง เชี่ยวชาญ อานวยการต้น หรือชานาญการพิเศษ (ชานาญการพิเศษต้อง
ดารงตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ต้องปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะงานอานวยการหรือหัวหน้ากลุ่มงาน) โดย
สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rdpb.go.th หัวข้อ ข่าวทรัพยากรบุคคล พร้อมส่งใบ
สมั ครให้กรมการพั ฒ นาชุม ชน ภายในวันพฤหัส บดีที่ 28 ธันวาคม 2560 หรือทางระบบ OA ที่ ก ลุ่ม งาน
พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.2.1 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

14

มติที่ประชุม

รับทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.2.1)

4.2.2. โครงการยกระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร
ให้อาเภอทาเรื่องยืมเงิน ไม่เกินเดือนมกราคม 2561 ห้ามทาเป็นเรื่องก่อสร้าง
ฝากท่านพัฒนาการอาเภอดูแล ดาเนินการโดยด่วน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2.3 สรุปผลการส่งงาน ประจาเดือนธันวาคม 2560
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มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.2.4 เร่งรัดการบันทึกผลการดาเนินงาน (BPM)
มอบหมายอาเภอตรวจสอบการบันทึกผลการดาเนินงาน BPM เพราะมีบาง
อาเภอบันทึกเกิน

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานกองทุนชุมชนฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานกองทุนชุมชน (คณะทางาน
กองทุนชุมชนฯ หมูบ่ ้านสัมมาชีพชุมชน) งบปี 2561 รวม 502 หมู่บ้านละ 1 คน รวม 502 คน งบประมาณ
427,600 บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) จานวน 2 รุ่นละ 2 วัน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 โซนที่ 1-2 จานวน 253 คน/หมู่บ้าน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 โซนที่ 3-4 จานวน 249 คน/หมู่บ้าน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.2 ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด
การประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒ นาชุม ชนจังหวัด เพื่อเตรียม
ความพร้อมจัดงานเนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม
2561 ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 45 คน (ผู้นา อช./เจ้าหน้าที่)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.3 โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP
โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP จานวน 3 รุ่น
ณ โรงเรียน OTOP อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จานวนกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 29
ธันวาคม 2560, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2561, รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.3.4 การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นา
อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
ด้วยสานักงานพัฒ นาชุม ชนจัง หวั ดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ชมรมอาสาพัฒ นา
ชุมชนระดับจังหวัด ได้กาหนดกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.สานต่อที่พ่อทา สร้างสรรค์
สังคมไทย ด้วยใจอาสา” เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน ในวันศุกร์ที่ 26
มกราคม 2561 เพื่อเป็นการแสดลพลังของอาสาสมัครให้มีการรวมพลังและประชาสัมพันธ์งานอาสาพัฒนา
ชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัด ณ หอประชุมอาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
อาสาพัฒนาชุมชน/ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) และเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน รวม 500 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.4.๑ การซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมการบันทึกแลประมวลผลข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี ๒๕๖๑
กรมการพัฒ นาชุมชน แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมการบันทึก และ
ประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) จึงขอให้อาเภอได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
และผู้บันทึกข้อมูลระดับตาบล ให้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เป็นไปใน
แนวทางระบบเดียวกัน ดังนี้
๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และNotebook ขอให้เลือกใช้เครื่อง 1.๑) ให้ใช้ระบบ
ปฏิบัติกร Window ๗ 1.๒) มีความจา Ram ตั้งแต่ ๔ GB ขึ้นไป 1.๓) มีพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย ๒ GB
๒) ห้ามบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑ ในโปรแกรมฯ รุ่นเดิม จนกว่าจังหวัด
จะแจ้งให้สามารถบันทึกข้อมูลได้จริง เฉพาะในโปรแกรมฯ รุ่นที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดไว้เท่านั้น
๓) แนวทางในการทาซ้าข้อมูล ปี ๒๕๖๐ ดังนี้ ๑) สิทธิ์ในการทาซื้อข้อมูล คือ
ผู้บันทึกที่เคยบันทึกข้อมูล เมือ่ ปี ๒๕๖๐ (ทาซ้าเฉพาะหน้าปกและตารางสมาชิกเท่านั้น ข้อคาตอบ ๓๑ ตัวชี้วัดต้อง
บันทึกใหม่ ทั้ งหมด ๒) กรณีที่ สามารถแจ้งย้ายสิทธิ์ข้อมูลจากผู้บันทึกรายเดิมไปยังผู้บั นทึกรายใหม่ คือ กรณี
เสียชีวิตหรือได้รับแต่งตั้งให้บรรจุเป็นข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานประกอบการแจ้งย้ายด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.2 การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดร้อยเอ็ด กาหนดฝึกอบรมการเพิม่ ทักษะอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย (การฝึกอบรมและสนับสนุนวัสดุอาชีพ
แก่ครัวเรือนเป้าหมาย) กิจกรรมที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ในระดับโซนอาเภอ
นายชานาญ สมบูรณ์ พัฒนาการอาเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ความยากของโครงการนี้ไม่ได้อยู่ที่
กระบวนการท างาน แต่อยู่ที่ out put ของโครงการ ผมจะท าเป็นลักษณะกลุ่มเครือข่ายอาชีพ แทนที่ จะเป็น
ตาม out put ของโครงการ อาเภอเมืองร้อยเอ็ดจะใช้ลักษณะของเครือข่ายกลุ่มอาชีพครัวเรือนยากจน แทนกลุ่ม
อาชีพครัวเรือนยากจน
มติที่ประชุม
รับทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.4.2)
4.4.3 การพิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนการดาเนินงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้ประชุม
พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1๒/256๐ (๒)
เมื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2560 ประเภทเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น จาก 7 อ าเภอ จ านวน ๙๔ โครงการ
เป็นเงิน ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท
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สรุปงบหน้าแยกเป็นรายอาเภอโครงการที่สมาชิกเสนอกู้ยมื ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
จานวน
จานวน
ที่
อาเภอ
วงเงินที่ขอกู้
คณะทางาน
โครงการ สมาชิก ผู้รบั ประโยชน์
(บาท)
ขับเคลื่อนพิจารณา
1. เมืองร้อยเอ็ด
5
385,000
385,000
25
101
2. โพนทอง
9
390,000
390,000
46
164
3. เมยวดี
11
600,000
๖๐๐,๐๐๐
55
258
4. หนองพอก
9
690,000
๕๙๐,๐๐๐
41
151
5. โพนทราย
15
600,000
๖๐๐,๐๐๐
75
382
6. โพธิ์ชัย
13
775,000
๗๑๕,๐๐๐
67
272
7. เชียงขวัญ
16
830,000
๘๐๐,๐๐๐
85
406
8. จตุรพักตรพิมาน
16
900,000
๙๐๐,๐๐๐
83
367
รวมทั้งสิ้น
๙4
๔๗๗
๒,๑๐๑
5,170,๐๐๐
๔,๙๘๐,๐๐๐
สรุปแยกประเภทโครงการที่เสนอกู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทโครงการฯ
ด้านเกษตรกรรม
ด้านอุตสาหกรรม
ด้านพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ
ด้านคหกรรม
ด้านหัตถกรรม
ด้านศิลปกรรม
รวม
มติที่ประชุม
รับทราบ

จานวนโครงการ
๔3
๑๒
๘
10
๒๑
๙๔

จานวนสมาชิก
๒19
๖๑
๔๑
50
๑๐๖
๔๗๗

วงเงินที่ขอกู้ (บาท)
๒,360,๐๐๐
๖๕๔,๕๐๐
๔๔๐,๐๐๐
51๐,๐๐๐
๑,๐๑๕,๕๐๐
๔,๙๘๐,๐๐๐

4.4.4 การดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชีวิต และ
การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ มุ่งเน้นให้ชุมชนใช้ประโยชน์
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสรรค์ชุมชนให้ชุมชนใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และรายงานการพัฒ นาหมู่ บ้าน/ตาบลอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี (ตามหนังสือที่
รอ 0019/ว 5325 ลงวันที่ 30 พ.ย.60) โดยให้อาเภอพิจารณาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ดังนี้
๑. เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กรมการพัฒนาชุมชน หรือหมู่บ้านโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน
๒. ไม่เป็นหมู่ บ้าน/ตาบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอที่ได้ดาเนินการใน ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
3. หมู่บ้านสารสนเทศฯต้องเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ของตาบลสารสนเทศต้นแบบ
4. เป็นหมู่ บ้านที่ ได้รับการสนับสนุนและมี การประสานงาน บูรณาการ
งบประมาณร่วมกันกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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สาหรับการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุ ณภาพ
ชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561 ดาเนินการ ดังนี้ 1) ดาเนินการระดับโซนอาเภอ ๒) จังหวัดพิจาณาคัดเลือก
หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โซนอาเภอละ 1 หมู่บ้าน ๓) จังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน
สารสนเทศระดับ จังหวัดจากตัวแทนหมู่ บ้านระดับ โซนอาเภอ ๔) จังหวัดร่วมกั บ อาเภอดาเนินการพัฒ นา
หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการคัดเลือกในระดับเขตตรวจ
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 5) จังหวัดร่วมกับอาเภอดาเนินการพัฒนาสารสนเทศ
ตาบลต้นแบบเพื่ อการพั ฒ นาคุณภาพชีวิต ระดับ จังหวัด เพื่ อเตรียมการคัดเลือกในระดับ เขตตรวจราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 6) ประกวดหมู่บ้าน/ตาบลสารสนเทศต้นแบบ ระดับเขตตรวจ
ราชการที่ 12 กรมการพัฒนาชุมชน และ ๗) ประชาสัมพันธ์ /ถอดบทเรียน/เชิดชูเกียรติ (สาหรับรายละเอียด
จะแจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

ภัชภิชา ชอบขาย
(นางสาวภัชภิชา ชอบขาย)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ตาแหน่ง

ภารดี ประไม
(นางสาวภารดี ประไม)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

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

