1
รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจาเดือนมีนาคม 2561
ครั้งที่ 3/2561
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
-----------------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. นายดิเรก
2. นายคมกริช
3. นางนวลจันทร์
4. นายชานาญ
5. นางสาวภารดี
6. นางณัชพัชรพร
7. นายสถาพร
8. นางเสาวลักษณ์
9. นางบงกชกาญจน์
10. นายวุฒิสุธี
11. นางสุมิตรา
12. นางสาวนิตยา
13. นายบุญเวียง
14. นายสะอาด
15. นางสาวพิชญา
16. นายเจษฎาพงษ์
17. นายประสาท
18. นายธีระพันธ์
19. นายยุทธพงษ์
20. นายวิรพล
21. นายจารัสชัย
22. นายจักรพงษ์
23. นายเดือนเด่น
24. นายชวลิต
25. นางนิตยา
26. นางประไพศรี
27. นางสาวอุมาพร
28. นางวิลาสินี
29. นายสุระชัย
30. นางสายรุง้
31. นายสมบัติ
32. นายศักดา
33. นางรุ้งเพชร
34. นายวิทยา
35. นายสาทิศ

ธรรมฤทธิ์
พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ชินชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ศรีมงคล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สมบูรณ์
พัฒนาการอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
ประไม
พัฒนาการอาเภอปทุมรัตน์
ศิริโท
พัฒนาการอาเภอธวัชบุรี
สินธุศิริ
พัฒนาการอาเภอพนมไพร
เบ็ญเจิด
พัฒนาการอาเภอโพนทอง
ทวดเสนา
พัฒนาการอาเภอหนองพอก
วรเจริญ
พัฒนาการอาเภอเสลภูมิ
บุญโสดากร
พัฒนาการอาเภอสุวรรณภูมิ
พลขีดขีน
พัฒนาการอาเภอเมืองสรวง
วรรณศรี
พัฒนาการอาเภอโพนทราย
โยธาพล
พัฒนาการอาเภอเมยวดี
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พัฒนาการอาเภอศรีสมเด็จ
โพธิ์ตาก
พัฒนาการอาเภอจังหาร
สิทธิถวัลย์
พัฒนาการอาเภอเชียงขวัญ
รัตนบุศย์
พัฒนาการอาเภอทุง่ เขาหลวง
แสงไกร
พัฒนาการอาเภออาจสามารถ
เยาวะพันธ์
พัฒนาการอาเภอโพธิ์ชัย
จาปา
พัฒนาการอาเภอหนองฮี
เฉนียง
(แทน) พัฒนาการอาเภอเกษตรวิสัย
พนมเขต
(แทน) พัฒนาการอาเภอจตุรพักตรพิมาน
นาภา
ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
พลเยี่ยม
ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อารีเอือ้
ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อรรถจุ่น
ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
รองสุดใจ
ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
แฝงจันดา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สอนอ่า
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุรเสน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ศิวิแว่น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
รัตนบุศน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
มะตะราช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ไชยสาร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
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36. นายบุญฤทธิ์
37. นายอาทิตย์
38. นางวิไล
39. นางสาวนันทศัย
40. นายภัคพล
41. นางสาวฉวีวรรณ
42. นางสาเนียง
43. นายปัญญา
44. นางสาวภัชภิชา
45. นายสุขสันต์
46. นางอารีรัตน์
47. นางดารุวี
48. นางณัชจิรา
49. นางสาวปวีณา
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางนิศากร
2. นางสาวณัฐสมน
3. นายเสงี่ยม
4. นางรัชนี
5. นายวีระพงษ์
6. นางสาวเบญจวรรณ
7. นางสาวรมณี

โม้เมือง
ทวดเสนา
ขาวงาม
จันทรประทักษ์
พลศรี
สุขจิต
สร้อยเสนา
นันทะวงษ์
ชอบขาย
สุราอามาตย์
ชานาเมือง
นาจันอ่อน
อารีเอือ้
ศรีบุบผา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
พนักงานพิมพ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

สิงห์เสนา
ธาตุคาภู
แน่นอุดร
พฤกษชาติ
น้อยจันทร์
โพธิ์สว่าง
บูรณะกิติ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลาป่วย
ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เริ่มประชุม
เวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
นาเสนอพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
"...ศรัท ธาที่ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ง ได้แก่ ศรัท ธาความเชื่อมั่ นในความดี ศรัท ธาส่วนนี้จ ะ
ส่งเสริมให้บุคคลเกิดความมุ่งมั่น ที่จะทาตัวทางานให้สูงขึ้น ไม่ยอมให้ตกต่า ผู้เชื่อมั่นในความดี จะมีความรู้สึก
ผิดชอบ มีความข่มใจ ไม่ปล่อยตัวให้เป็นไปตามอานาจอคติ และความเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตัว จะประพฤติ
ปฏิบัติการใด ก็พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบจนเห็นชัดแล้วว่า การนั้นๆ เป็นสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง เป็นสุจริต
ธรรมและเป็นประโยชน์แท้ ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม การที่ทาจึงปราศจากโทษ ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์
เป็นความเจริญสวัสดีแต่อย่างเดียว..."
พระราชดารัส ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ (เดือนมีนาคม 2561)

3
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การตั้งป้ายเกียรติบัตรและโล่รางวัล
1.2 การเร่งรัดการเบิกจ่าย
1.3 โครงการท่องเที่ยวและกีฬาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดกาหนดจัดกิจกรรมโครงการ
ปั่นจักรยานไปเยี่ยมประชาชนเส้นทาง อาเภออาจสามารถ อาเภอเกษตรวิสัย ผู้ว่าราชการนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็น
ประธาน
1.4 ผู้ตรวจราชการกรมฯ นางปราณี รัตนประยูร เชิญ ชวนท าบุญ ผ้าป่า ทอดที่
จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2561
1.5 การทอดผ้าป่า ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสมหวังฯ ส านัก งานพัฒ นาชุม ชน
จังหวัดร้อยเอ็ด นารถตู้ไปขอเชิญชวนทุกคน ในวันที่ 24 มีนาคม 2561
1.6 การร้องเรียน ให้ดูแลลูกน้องใต้บังคับบัญชา ช่วยกันดูคนมีพฤติกรรมและการใช้
จ่ายเงิน ดูแลเงิน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ฝ่ายอานวยการ ได้ส่ง รายงานการประชุม ผู้บ ริหารส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เรียบร้อยแล้ว ทาง Application LINE (กลุ่มรับ ส่ง สพจ.ร้อยเอ็ด), OA
ระบบส านักงานอั ตโนมัติ และเว็บไซต์สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่ อวันที่ 14 มีนาคม 2561
เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การนาเสนอผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชนประจาเดือนมีนาคม 2561
กลุ่มโซนอาเภอที่ 2 ความยาวไม่เกินอาเภอละ 5 นาที ดังนี้
อาเภอโพนทอง การประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ได้ดาเนินการบูรณาการขับเคลื่อนในวันสตรีสากล การออกร้านสตรี
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือนมีนาคม 2561 (เอกสารแนบ 3.2)
การจัดอั นดับ ผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าเดือนมี นาคม 2561
ได้แก่ อันดับที่ 1 อ าเภอเมือ งสรวง 96.63% อันดับ ที่ 2 อาเภอโพนทราย 96.60% อันดับที่ 3 อาเภอ
ทุ่งเขาหลวง 96.01% อันดับที่ 4 อาเภอหนองฮี 95.83% อันดับที่ 5 อาเภอโพธิ์ชัย 95.16%
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 รายงานลูกหนี้คงค้าง
ขอความร่วมมือให้ส่งใช้เงินยืม ซึ่งมีระเบียบบังคับอยู่แล้ว มอบฝ่ายอานวยการ
ทวงหนี้เป็นลายอักษรแก่ลูกหนี้ทุกคนที่เลยกาหนดส่งคืน รายละเอียดตาม
มติที่ประชุม
รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.3
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๓.4 ผลความก้าวหน้าการดาเนินงานข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานครัวเรือน (จปฐ.)
1) การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานประจาปี (จปฐ.)ปี๒๕๖๑
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจาก
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดให้สามารถอัพโหลดข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยจังหวัด
ร้อยเอ็ดกาหนดให้อัพโหลดข้อมูล จปฐ. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
2) การดาเนินงานและผลความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานความจาเป็น
(จปฐ.) ปี ๒๕๖๑
2.1) จังหวัดสรุปผลรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการจัดเก็บ บันทึก และ
อัปโหลดข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๑ น. สรุปดังนี้
- เป้าหมาย ๒๙๐,๗๓๕ ครัวเรือน
- จัดเก็บได้ ๒๙๐๙๙๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๙
- บันทึกข้อมูลได้ ๒๗๓,๐๖๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๔
2.2) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงการอัพโหลดข้อมูล
จปฐ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (Server) ดังนี้
- ก าหนดให้มี การอัพโหลดข้อมูล จปฐ. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๐๑ น.ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น.
- โดยปิดระบบอัพโหลด จปฐ. ทุกวันพุธ เพื่อทาการประมวลผล
ข้อมูล จปฐ. ภาพรวมฃองประเทศ
- กาหนดให้มีการอัพโหลดข้อมูล จปฐ. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๐.๐๑ น.ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น.
- โดยปิดระบบอัพโหลด จปฐ. ทุกวันพุธ เพื่อทาการประมวลผล
ข้อมูล จปฐ. ภาพรวมฃองประเทศ
2.3) ผลความก้ าวหน้าการอัป โหลดข้อมู ล ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ปี 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูล ณ พุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๑ น. อัปโหลดข้อมูลได้ ๒๐๕,๒๘๘
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๕
2.4) ขอให้อาเภอเร่งรัดการบันทึกข้อมูล จปฐ.ในโปรแกรม Offline ให้ครบ
๑๐๐% และอั ปโหลดข้อมู ลตามวันเวลาที่ก าหนด ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ มี นาคม ๒๕๖๑ ด้วยโปรแกรม
บันทึกและประมาวลผลข้อมูล จปฐ. เวอร์ชั่น ๒.๒๓ หรือที่สูงกว่าเท่านั้น (ปัจจุบัน เวอร์ชั่นล่าสุด ๒.๒๘)
มติที่ประชุม
รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.4
3.5 ผลการดาเนินงานกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
การรับสมัครและลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี 2561 (เอกสารแนบ 3.5)
1. สมาชิ ก ประเภทบุ ค คลธรรมดา ณ ปั จ จุ บั น (15 มี น าคม 2561)
จานวน 376,206 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว จานวน 1,422 คน เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของสมาชิกคงเหลือ
33,702 คน (เป้าหมายสมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ของสตรีที่มีคุณสมบัติและยังไม่เป็นสมาชิก)
2. สมาชิกประเภทองค์กร ผลการสมั ครสมาชิกประเภทองค์กร จ านวน 110
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 5.84 เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของสมาชิกประเภทองค์กร คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล
(กพสต.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ผลการสมัครสมาชิกแล้ว ดังนี้
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2.1 คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตาบล (กพส.ต.) เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของ
สมาชิก จานวน 135 องค์กร สมัครแล้วจานวน 82 องค์กร คงเหลือที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิก จานวน 53 องค์กร
2.2 คณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่ บ้าน (กพส.ม.) เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของ
สมาชิก จ านวน 1,726 องค์กร สมั ครแล้วจ านวน 2 องค์กร คงเหลือที่ยังไม่ สมั ครเป็ นสมาชิก จ านวน 1,724
องค์กร
มติที่ประชุม
รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.5
3.6 รายได้ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาเดือน
มีนาคม ๒561
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มติที่ประชุม

รับทราบ
3.7 แผนการดาเนินงานสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจาเดือน

เมษายน 2561

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 ฝ่ายอานวยการ
4.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้นรอบ รอบที่ 1/2561
ขอให้อาเภอดาเนินการประเมินผลในระบบ และรายงานผลให้จังหวัด
ทราบ ภายในวันศุก ร์ที่ 30 มีนาคม 2561 (ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0019/ว790 ลงวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2561)
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.2.1 ปฏิทินการส่งงาน ประจาเดือนเมษายน 2561

มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.2.2 สรุปคะแนนส่งงานประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561 (ชุดแก้ไขคะแนน)

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่าง
พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กับข้า ราชการสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดร้อยเอ็ด รอบการประเมินที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
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มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.2.4 ผลการบันทึก BPM โครงการตามกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1-2)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ แจ้งทีป่ ระชุม ขอความร่วมมือให้อาเภอดาเนินการ
บันทึก BPM โครงการตามกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.3.1 การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
กาหนดทอดถวายในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ถึง
เวลา 11.45 น. ณ วัดเหนือ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การแต่งกายด้วยชุ ดผ้าไทย
กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (ผู้ร่วมงานรับประทานอาหาร ณ บริเวณที่กาหนด จัดโรง
ทานให้บริการอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน)

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3.2 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อขับ เคลื่อนการดาเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีครั้งที่ 1 ในการลงพื้นที่ประชุมจัดเวทีครั้งที่
1 (21 กุมภาพันธ์ -20 มีนาคม 2561) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมการพัฒ นาชุม ชน ส าหรับ เป็ นค่าตอบแทนวิท ยากร ค่าอาหารส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้อาเภอส่งหลักฐานการส่งใช้/ส่งเบิกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
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2) ค่ าใช้จ่ ายในการติ ดตามสนั บสนุ นการด าเนิ นงานโครงการไทยนิ ยม
ยั่งยืน โดยกรมการพัฒนาชุมชนแจ้งการจัดสรรงบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางไปราชการ
เพื่อติดตามสนับ สนุนการดาเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒ นา
ประเทศตามโครงการฯ ระดับจังหวัด จานวน 20,000 บาท และคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอาเภอ 20
อาเภอๆ ละ 10,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการและต้องไม่ซ้าซ้อนกับงบประมาณของ
หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายภายในไตรมาส 2 (30 มีนาคม 2560) โดยจังหวัดจะยืมเงินออกไว้ให้ และให้อาเภอ
ส่งหลักฐานมาขอเบิกฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.3 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตามที่ กรมการพัฒ นาชุมชน ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เพื่อซัก ซ้อมการจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่าย แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในวันศุกร์ที่
9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
จากเดิม กรมการพัฒ นาชุม ชน ได้จัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี งบประมาณ 10,000 ล้าน
บาท เสนองบประมาณต่อ ส านัก งบประมาณได้ตัดงบประมาณเหลือ 9,328,118,200 บาท ซึ่งจังหวัด
ร้อยเอ็ดไม่โดนตัดงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดทบทวนกิจกรรมตามแนวทางที่กรมฯกาหนด
และจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ตัวคูณ) และสรุปค่าใช้จ่ายตาม
แนวทางและวงเงิ น งบประมาณของจั ง หวั ด ) ซึ่ ง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ได้ รั บ การจั ด สรรวงเงิ น งบปร ะมาณ
จานวน 192,000,000 บาท
ขอให้อาเภอเตรียมความพร้อม วางแผนในการขับเคลื่อนตามกิจกรรม
กาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ ยว การพัฒ นาแหล่งท่ องเที่ ยวและ
สิ่งอานวยความสะดวก การพัฒนาสินค้า และการบริการด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น และการส่ ง เสริม การตลาดชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง กรมฯ จะจั ด สรรงบประมาณให้ จั ง หวั ด
ต้นเดือนเมษายน 2561 และกรมฯ กาหนดจัดสัมมนาใหญ่ (Kickoff) ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.4 โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจา
กระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.) ประจ ากระทรวงมหาดไทย ตามประเด็นเน้นย้า และขอให้ อาเภอได้เร่ง รัด
ดาเนินการดังนี้
1) การบันทึ ก ข้อมู ล ปราชญ์สัม มาชีพ ครัวเรือนสัม มาชีพ และกลุ่ ม
อาชีพ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน อาเภอดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560
2) การจัดทาข้อมูลคลังปราชญ์ชุมชน โดยให้อาเภอคัดเลือกปราชญ์ที่มี
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ฯ อย่างน้อยอาเภอละ 1 คน ส่งถึงจังหวัดภายใน
วันที่ 20 มีนาคม 2561
3) การจัดท าแบบรายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงมหาดไทย ส่งถึงจังหวัดภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561
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ประเด็นเน้นย้า โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ครัวเรือนเป้าหมาย (ขยายผลสัมมาชี พชุมชน ปี 61) หมู่บ้านเดิม ต้องไม่ซ้ากับครัวเรือนเป้าหมายที่ได้
2.
3.
4.
5.
6.

7.

สร้างสัมมาชีพชุมชนไปแล้วในปี 60
การคัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการให้เน้นเป้าหมายตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านละ 26
ครัวเรือน ได้แก่
ปราชญ์ชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย ต้องไม่เป็นครัวเรือนเดียวกัน
งบประมาณวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพครัวเรือนละ 800 บาท ไม่นาไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่น
จังหวัด อาเภอ และทีมสนับสนุน ติดตามการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างต่อเนื่อง และมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
จังหวัด อาเภอ สนับสนุนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกัน จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ
ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของหมู่บ้ านเป้าหมายสร้างสั มมาชีพชุ มชน (ระดับ กรมฯ 3,628 หมู่บ้า น ระดั บ
จังหวัดร้อยเอ็ดกาหนดอาเภอละอย่างน้อย 2 หมู่บ้าน) และติดตามสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพที่จัดตั้ งใน
ปี 2560
บันทึกข้อมูลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ทั้งหมดจานวน 20,140 หมู่บ้าน (จังหวัดร้อยเอ็ด 502 หมู่บ้าน)
รวม 3 ประเภท ได้แก่ ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ (2,510 คน) ครัวเรือนสัมมาชีพ (13,052 ครัวเรือน) และ
กลุ่มอาชีพ (อย่างน้อยอาเภอละ 2 ครัวเรือน) ให้ครบถ้วน ถู กต้อง และส่งรายงานผลโครงการตามกาหนด
รายละเอียดตามหนังสือ ที่ มท 0409.4/ว 0032 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 (หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่
รอ 0019/ว258 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561) เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานผลการปฏิบัติราชการของ
พัฒนาการจังหวัดและรายงานผู้บริหารทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3.5 การจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี ๒๕๖๑
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดกรอบการบริหารจัดการองค์ความรู้ แนว
ทางการดาเนินงาน KM Road Map และหลักเกณฑ์กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ ประจาปี
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ของกรมฯ ให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมบุคลากรให้ดาเนินการจัดการ
ความรู้ในงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ กรมฯ ได้คัดเลือกองค์ความรู้สาคัญที่จาเป็น
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุม ชนตามภารกิจของหน่วยงาน ประจาปี 2561
จานวน 5 หมวด ประกอบด้วย ๑) องค์ความรู้หมวดเทคนิคการพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามแนวทางสัมมาชีพ ๒) องค์
ความรู้หมวดเทคนิคการพัฒนาหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 3) องค์ความรู้หมวดเทคนิคการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน 4) องค์ความรู้หมวดเทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มี สมรรถนะสูง
และ 5) องค์ความรู้หมวดเทคนิคการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จึงขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1) ให้พัฒนาการอาเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนบันทึกองค์
ความรู้ (KM) อย่างน้อยคนละ ๑ องค์ความรู้ โดยให้จัดทาองค์ความรู้สาคัญที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2561
2) ให้ส านัก งานพัฒ นาชุม ชนอาเภอดาเนิน การรวบรวมองค์ความรู้
ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑0 เมษายน 2561 (ในรูปเอกสาร พร้อมไฟล์ข้อมูล PDF)
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.3.6 การประกวดผ้าไหมระดับภาค ประจาปี 2559
กองทัพภาคที่ 2 และกองอานวยการรักษาความมั่งคงภายใน ภาค 2
ค่ า ยสุ ร นารี อ าเภอเมื อ งนครราชสี ม า จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ได้ น าผ้ า ไหมจากกลุ่ ม อาชี พ ฯ ส่ ง เข้ า ประกวด
จานวน 215 ชื้น ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศผลการประกวด และผ้าไหมทั้งหมดยังอยู่ที่กองทัพภาคที่ 2
ขอให้อาเภอได้แจ้งให้กลุ่มที่นาผ้าไหมส่งเข้าประกวดได้ทราบและเข้าใจ
รายละเอียด การจัดประกวดผ้าไหมระดับภาค ประจาปี 2559 (ครั้งที่ 23)
1. กองทัพภาคที่ 2 และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ค่ายสุรนารี อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีหนังสือมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
2. วันที่ 28 กันยายน 2559 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นาส่งผ้าไหม จานวน 215 ชิ้น ประกอบด้วย
2.1 ผ้าโสร่งหางกระรอก จานวน 16 ชิ้น (เป็นผ้าฯ ของอาเภอสุวรรณภูมิ 16 ชิ้น)
2.2 ผ้าลายลูกแก้ว จานวน 10 ชิ้น (เป็นผ้าฯ ของอาเภอสุวรรณภูมิ 10 ชิ้น)
2.3 ผ้าพื้นเรียบ 1 จานวน 23 ชิ้น (เป็นผ้าฯ ของอาเภอสุวรรณภูมิ 21 ชิ้น
อาเภอจตุรพักตรพิมาน 1 ชิ้น)
2.4 ผ้าหางกระรอก จานวน 19 ชิ้น (เป็นผ้าฯ ของอาเภอสุวรรณภูมิ 19 ชิ้น)
2.5 ผ้าเกล็ดเต่า จานวน 25 ชิ้น (เป็นผ้าฯ ของอาเภอสุวรรณภูมิ 35 ชิ้น)
2.6 ผ้าหมี่ข้อ จานวน 50 ชิ้น (เป็นผ้าฯ ของอาเภอสุวรรณภูมิ 42 ชิ้น
อาเภอจตุรพักตรพิมาน 6 ชิ้น อาเภอจังหาร 2 ชิ้น
2.7 ผ้าพื้นเรียบ 2 จานวน 13 ชิ้น (เป็นผ้าฯ ของอาเภอสุวรรณภูมิ 13 ชิ้น)
2.8 ผ้าพื้นเปลือกนอก จานวน 10 ชิ้น (เป็นผ้าฯ ของอาเภอสุวรรณภูมิ 10 ชิ้น)
2.9 ผ้ามัดหมี่ จานวน 36 ชิ้น (เป็นผ้าฯ ของอาเภอสุวรรณภูมิ 31 ชิ้น
อาเภอจตุรพักตรพิมาน 5 ชิ้น
2.10 ผ้าลายสร้างสรรค์ จานวน 3 ชิ้น (เป็นผ้าฯ ของอาเภอสุวรรณภูมิ 3 ชิ้น)
3. ผ้าไหมทั้งหมดยังอยู่ที่กองทัพภาคที่ 2 และยังไม่มีการประกาศผลการประกวด เมื่อมีการ
ประกาศผลแล้วทางกองทัพภาคที่ 2 จะมีหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ด้วยจัง หวัด ร้อยเอ็ ดก าหนดดาเนิ นโครงการเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพการ
ขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ และการพั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ในวัน อั ง คารที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องไหมเงิน โรงแรมไหมไทย อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
และวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 242 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จัง หวั ด (อกส.จ.) คณะท างานขั บ เคลื่ อนกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรีจั ง หวั ด
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ (อกส.อ.) พัฒนาการ
อาเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่กองทุนฯ และผู้เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.4.2 การตรวจสอบข้อมูล เงินรอตรวจสอบในบัญชีธนาคาร (ธกส.) ของ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตามมติที่ป ระชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ) ครั้งที่ 1/2561 (3) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 มีมติให้ ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลเงินรอตรวจสอบในบัญชีธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของสมาชิกกองทุนฯ ที่ได้ชาระหนี้
มายังกองทุนฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการตัดยอดชาระ จานวน 9 อาเภอ เป็นเงิน 1,153,129.87 บาท
- จังหวัดได้ดาเนินการประสานข้อมู ลผู้ส่งชาระเงินจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อตรวจสอบยอดเงินของสมาชิก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)ได้ส่งสาเนาใบ
นาฝากเงิน (Deposit slip) มายังสานักเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี ระดับ
จังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ทั้งหมด 9 อาเภอ เป็นเงิน 1,153,129.87 บาท
- จั ง หวั ด ได้ ต รวจสอบและตั ด ยอด จ านวน 7 อ าเภอ เป็ น เงิ น
354,518.22 บาท คงเหลือที่ยังต้องตรวจสอบอีก 789,611.65 บาท
ขอให้อาเภอที่ เกี่ ยวข้องได้ตรวจสอบจ านวนที่ เหลือว่าเป็นของกลุ่ม ใด
และรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.3 การดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 4.4.3)
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติงบประมาณแผนการดาเนินงานและอนุมัติจ่ายเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ของสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรีร ะดับ จังหวัด จัง หวัดร้อยเอ็ด รวมเป็ นเงินทั้ งสิ้ น 40,557,390 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 32,107,355.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.17 ยังไม่เบิกจ่าย 8,450,034 บาท คิดเป็นร้อยละ
20.83 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561) แยกเป็น
๑. งบบริ ห าร ได้ รั บ จั ด สรร 5,557,390 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
2,432,355.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.77 คงเหลือ 3,125,034.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.23
2. งบอุ ด หนุ น ได้ รั บ จั ด สรร 5,000,000 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
3,120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.40 คงเหลือ 1,880,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.6
3. งบทุ นหมุ นเวียน ได้รับจัดสรร 30,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
26,555,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.52 คงเหลือ 3,445,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.48
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.4 การประชาสั ม พั นธ์ ผ่ า นสื่ อ วิ ท ยุ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด
ร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการ “พัฒนาพาชื่น”
ทางสถานีวิท ยุก ระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ร้อยเอ็ด) ทุ กวัน
พฤหัส บดี เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คลื่น FM ๙๔.๐ Mhz. มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อประชาสัม พันธ์ง านตาม
นโยบายรัฐบาล กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนและจังหวัดร้อยเอ็ด และรายงานผลการดาเนินงานพัฒ นาชุม ชนให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน ดาเนินการรายการโดย นายชวลิต นาภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินการตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๐
ส าหรับ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยขอให้ อาเภอแจ้งเจ้ าหน้าที่ และผู้ นาชุมชน /กลุ่ม องค์กร เข้ าร่วมรายการ
ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สวท.ร้อยเอ็ด เพื่อซักซ้อมก่อนเข้าราชการ โดยได้กาหนดวัน/อาเภอ/ประเด็นการเสวนา ดังนี้
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1) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ อ.เสลภูมิ ประเด็น “การพัฒนาOTOP
เพื่อการท่องเที่ยวตามแนวทางประชารัฐ
2) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ อ.จตุรพัตรพิมาน ประเด็น “ผลการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
3) วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ อ.จังหาร ประเด็น “ผลการดาเนินงาน
กลุ่ม OTOP (กลุ่มถั่วป่านทองฯ)”
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี

-

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

ภัชภิชา ชอบขาย
(นางสาวภัชภิชา ชอบขาย)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้ทารายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ตาแหน่ง

เสงี่ยม แน่นอุดร
(นายเสงี่ยม แน่นอุดร)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

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

