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รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
-----------------------------------------------------------------------

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

ธรรมฤทธิ์
พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ชินชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สิงห์เสนา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลาป่วย
ศรีมงคล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
แน่นอุดร
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ประไม
พัฒนาการอาเภอปทุมรัตน์
ศิริโท
พัฒนาการอาเภอธวัชบุรี
สินธุศิริ
พัฒนาการอาเภอพนมไพร
เบ็ญเจิด
พัฒนาการอาเภอโพนทอง
ทวดเสนา
พัฒนาการอาเภอหนองพอก
วรเจริญ
พัฒนาการอาเภอเสลภูมิ
บุญโสดากร
พัฒนาการอาเภอสุวรรณภูมิ
พลขีดขีน
พัฒนาการอาเภอเมืองสรวง
วรรณศรี
พัฒนาการอาเภอโพนทราย
โยธาพล
พัฒนาการอาเภอเมยวดี
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พัฒนาการอาเภอศรีสมเด็จ
โพธิ์ตาก
พัฒนาการอาเภอจังหาร
สิทธิถวัลย์
พัฒนาการอาเภอเชียงขวัญ
รัตนบุศย์
พัฒนาการอาเภอทุง่ เขาหลวง
แสงไกร
พัฒนาการอาเภออาจสามารถ
เยาวะพันธ์
พัฒนาการอาเภอโพธิ์ชัย
ตรีโอษฐ์
พัฒนาการอาเภอเกษตรวิสัย
เฉลยพจน์
รทก.พัฒนาการอาเภอจตุรพักตรพิมาน
ลักษณะงาม (แทน) พัฒนาการอาเภอหนองฮี
สอนอ่า
(แทน) พัฒนาการอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
นาภา
ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
พลเยี่ยม
ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อารีเอือ้
ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อรรถจุ่น
ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
พฤกษชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
แฝงจันดา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ปานมั่น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
รัตนบุศน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
หมื่นภู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุโยธา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
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36. นายภัคพล
37. นางสาวภัชภิชา
38. นายสุขสันต์
39. นางอารีรัตน์
40. นางดารุวี
41. นางณัชจิรา
42. นายสิทธิชัย
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวณัฐสมน
2. นางวิลาสินี
3. นายวีระพงษ์

พลศรี
ชอบขาย
สุราอามาตย์
ชานาเมือง
นาจันอ่อน
อารีเอือ้
เอียดจุ้ย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
พนักงานพิมพ์
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ธาตุคาภู
รองสุดใจ
น้อยจันทร์

ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดราชการ
ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดราชการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม
เวลา 14.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
นาเสนอพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9
“...ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่จะต้องฝึก ฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่
ลาบาก ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่า
ถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งในกาย
ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้...”
พระราชดารัส พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต
วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ (เดือนพฤษภาคม 2561)
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การย้ายข้าราชการ
1) คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 414/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
เรื่อ ง การแต่ ง ตั้ ง (ย้ าย) ข้ าราชการประเภทวิช าการ/ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร/ช านาญการ และประเภททั่ วไป
โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการ จานวน 2 ราย ดังนี้
1.1) นางเพียรพีรดา สุขสาม ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ย้ายมาปฏิบัติราชการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.2) นางวัชรวดี ทั พโพธิ์ ตาแหน่ง นัก วิชาการพั ฒ นาชุม ชนปฏิบัติก าร
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ย้ายมาปฏิบัติราชการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 ขอแสดงความยินดีกับ นายชานาญ สมบูร ณ์ พั ฒ นาการอาเภอเมื องร้อยเอ็ด
ได้รับตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
ชุมชน ตามคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 470/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
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1.3 การบูรณาการงาน มีกจิ กรรมเดินแบบ บูรณาหมูบ่ ้านท่องเที่ยวด้วย วัตถุประสงค์
เดียวกันคือการประกวดผ้าไหม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
ฝ่ายอานวยการ ได้ส่ง รายงานการประชุม ผู้บ ริหารส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวั ด
ร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เรียบร้อยแล้ว ทาง Application LINE (กลุ่มรับ ส่ง สพจ.ร้อยเอ็ด), OA
ระบบสานักงานอัตโนมัติ และเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การนาเสนอผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชนประจาเดือนพฤษภาคม 2561
กลุ่มโซนอาเภอที่ 3 ความยาวไม่เกินอาเภอละ 5 นาที ดังนี้
อาเภอเกษตรวิสัย ได้นาเสนอผลการดาเนินงาน นางหว่าน เกณฑ์สาคู อาชีพ
ทาการเกษตรผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกเองกินได้ ทดทองเอง เลี้ยงสัตว์ 20 ตารางวา ปลูกผัก
ผลไม้ ผสมผสาน 20 ตารางวา การท าบัญ ชีครัวเรือนเป็ นเวลาปี 30 ปี ตั้งแต่ปี 2523 เป็นตัวอย่างให้
ประชาชนอื่นได้ เป็นสัมมาชีพต้นแบบได้ บุตรสาวใช้การขายออนไลน์ social ส่งเสริมการขายมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อันดับที่ 1 อาเภอเมืองร้อยเอ็ด 97.25%
อันดับที่ 2 อาเภอโพนทอง 96.89% อันดับที่ 3 อาเภอปทุมรัตต์ 96.55% อันดับที่ 4 อาเภอจังหาร
96.29% อันดับที่ 5 อาเภออาจสามารถ 95.66% รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.2

มติที่ประชุม

รับทราบ

4
3.3 รายงานลูกหนี้คงค้าง
รายงานทะเบียนคุม ลูก หนี้เงินยืม เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
อยากให้ เ จ้ าหน้ า ที ทุ ก ท่ า น เร่ง ส่ ง ใช้เ งิน ยื ม และปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บภายในก าหนดระยะเวลาที่ ก าหนด
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.3
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 รายงานการเพิ่ มจานวนสมาชิ กกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561)
๑) ประเภทบุคคลธรรมดา มี สมาชิกเพิ่มขึ้น จานวน 18,326 คน คิดเป็น
ร้อ ยละ 44.29 คงเหลื อ สมาชิก ที่ ต้ อ งรับ สมั ค รเพิ่ ม อี ก จ านวน 23,047 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 55.71
เอกสารแนบ 3.4 (1)
๒) ประเภทองค์กร แยกเป็น
- กพสต. จานวน 94 องค์กร คิดเป็น 69.63% คงเหลือที่ต้องรับสมัครเพิ่มอีก
จานวน 41 องค์กร คิดเป็น 30.37%
- กพสม. จ านวน 72 องค์กร คิดเป็น 4.17% คงเหลื อที่ ต้องรับสมั ครเพิ่มอี ก
จานวน 1,654 องค์กร คิดเป็น 95.83%
รายละเอียดผลการเพิ่มสมาชิกประเภทองค์กร เอกสารแนบ 3.4 (2)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (เอกสารแนบ 3.5)
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติงบประมาณแผนการดาเนินงานและอนุมัติจ่ายเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ของสานักงานเลขาฯ อกส.จ. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
40,557,390 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว 38 ,734,763.22 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.51 ยั ง ไม่ เ บิ ก จ่ า ย
1,822,626.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.49 แยกเป็น ดังนี้
๑) งบบริหาร ได้รับจัดสรร 5,557,390 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,734,763.22 บาท
คิดเป็นร้อยละ 67.20 คงเหลือ 1,822,626.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.80
2) งบอุดหนุน ได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100
3) งบหมุนเวียน ได้รับจัดสรร 30,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 30,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100
มติที่ประชุม
รับทราบ
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3.6 รายได้ ย อดจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ประจ าเดื อ น
พฤษภาคม ๒561

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.7 แผนการดาเนินงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจาเดือน

มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.1.1 สัญญาโครงการประเภททุนหมุนเวียน ที่ได้รับการอนุมัติในปี 2561
ตามที่จังหวัด โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับ จัง หวัด (อกส.จ.) ได้พิ จ ารณาอนุมั ติโครงการประเภททุ นหมุ นเวียน จ านวน 4 ครั้ง 508 โครงการ
เป็นเงิน 30 ล้านบาท และจังหวัดได้ดาเนินการตรวจสอบสัญญาโครงการประเภททุนหมุนเวียน ที่ได้รับการ
อนุมัติในปี 2561 พบว่า ยังมีสัญญากู้เงินฯ ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาสตรี ที่ให้อาเภอทาการปรับแก้ไข
ให้ ถู ก ต้ อ งและยั ง ไม่ ได้ ส่ ง คื น ให้ จั ง หวั ด จ านวน 8 อ าเภอ 108 โครงการ (ข้ อ มู ล ณ 25 พ.ค.61)
จึง ขอความร่ว มมื อ อ าเภอได้ ติ ด ตามและเร่ง รัด เจ้ าหน้ าที่ ผู้รั บ ผิ ดชอบฯ ได้ ร วบรวมสั ญ ญาส่ง ให้ จั ง หวั ด
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
สรุปสัญญาที่ยงั ค้างส่ง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561
ที่
อาเภอ
อนุมัติครั้งที่ 2 อนุมัติครั้งที่ 3 อนุมัติครั้งที่ 4 จานวนสัญญา
1 อาเภอหนองฮี
5
5
2 อาเภอเกษตรวิสัย
27
1
28
3 อาเภอจตุรพักตรพิมาน
23
23
4 อาเภอพนมไพร
2
2
5 อาเภออาจสามารถ
13
3
16
6 อาเภอทุ่งเขาหลวง
6
2
8
รวมทั้งสิ้น .
82
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.1.2 แผนการติดตามหนี้ค้างชาระและสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2561
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด กาหนดแผนในการออกติดตามหนี้ค้างชาระและสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ในพื้ นที่ จังหวัดร้อยเอ็ ด จ านวน 4 คณะ/โซนๆละ 5 อาเภอ รวม 20 อาเภอ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
12 – 14 มิถุนายน 2561 (เอกสารแนบ 4.1.2)
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ที่ประชุม

รับทราบ

4.1.3 การจัดทาบัตรรับชาระหนี้ (Smart Lady Card) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามคารับรอง (MOU) กั บธนาคาร ๓ แห่ง
คือ ธกส., ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย และกรมฯ ได้มีแนวทางการส่งชาระเงินกู้ยืมของสมาชิกกลุ่มผู้กู้ ประเภท
เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้ความสะดวกในการส่งชาระเงินคืนและสามารถตรวจสอบ
ได้ชัดเจนและแม่นยา โดยระบบธนาคารจะสามารถ Link เข้าสู่ระบบโปรแกรม SARA ด้วยระบบบาร์โค้ชได้ทันที
ในกรณีของ ธ.กรุงไทย ส่วน ธ.ออมสินและ ธกส. จะสามารถ Link ได้ภายใน 1 – 2 วัน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดดาเนินการผลิ ตบัตรรับ
ชาระหนี้ (Smart Lady Card) ส่งมอบให้กับสมาชิกทุกกลุ่มเพื่อนาไปประกอบการเป็นหลักฐานส่งใช้เงินคืนที่
ธนาคาร และจังหวัดกาหนดแผนในการส่งมอบให้กลุ่มสมาชิกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
และในช่ ว งระหว่า งวัน ที่ 16, 18, และ 28 พฤษภาคม 2561 จัง หวัด ได้ ม อบบั ต รรับ ชาระหนี้ ให้ กั บ
กลุ่ม สมาชิกแล้ว จานวน 15 อ าเภอ 1,911 บัตร และมี กาหนดการที่ จะส่งมอบรอบสุดท้ าย ในวันที่ 31
พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.1.4 แผนการดาเนินโครงการตามเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทเงินอุดหนุน (เอกสารแนบ 4.1.4)
จังหวัดร้อยเอ็ด กาหนดดาเนินโครงการตามเงินงบประมาณกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนินการระดับ
โซนอาเภอ จานวน ๔ รุ่นๆ ละ ๓๐๐ – ๕๐๐ คน รวม ๑,๖๐๐ คน ในระหว่างวันที่ ๑6, 18 และ 28, ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่โซนอาเภอกาหนดตามแผนฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ลูกหนี้ค้าง
ชาระตั้งแต่ปี 2556 – 2560 และสมาชิกที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ปี 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.1.5 การส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับ จั งหวัด (อกส.จ.) ได้พิ จ ารณาอนุ มั ติโ ครงการประเภทอุดหนุน ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 5 ครั้ง 45 โครงการ เป็นเงิน 5 ล้านบาท สาหรับ อาเภอที่ ได้มี การจัดกิ จกรรม/โครงการ ตามเงิน
งบประมาณฯ ประเภทเงิน อุ ด หนุ น เสร็ จ เรีย บร้ อยแล้ ว ขอให้ อ าเภอจั ด ส่ง หลัก ฐานการใช้ จ่า ยเงิน และ
เอกสารรายงานผลการดาเนินตามโครงการประเภทเงินอุดหนุนจัดทาเป็นรูปเล่ม ส่งให้จังหวัดภายใน 30 วัน
หลังจากสิ้นสุดโครงการ เอกสารรายงานผลการดาเนินงานโครงการประเภทเงินอุดหนุน เพื่อส่งให้สานักงาน
เลขานุการ อกส.อ./อกส.จ./กลุ่ม จัดทาไว้โครงการ ละ 3 เล่ม ประกอบด้วย

8
ส่วนที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ ภายใน 30 วัน
ตามแบบ กส.3/1
ส่วนที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ 1 หน้ากระดาษ
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย
3.1 เหตุ ผ ลการด าเนิ น งานโครงการ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
ดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ สถานที่ดาเนินการ งบประมาณที่ได้รบั
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดของโครงการ วิธีการประเมินผลโครงการ
3.2 ผลการด าเนิ น งาน (เรีย งล าดั บ ตามก าหนดการพร้ อ ม
ภาพประกอบกิ จกรรม เริ่ม ตั้งแต่การรับ รายงานตัว การดาเนินกิ จกรรมตามรายวิชา ผลที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมรายวิชา)
3.3 ผลการประเมิ นโครงการ ได้แก่ การสรุป ผลการประเมิ น
ตามแบบสอบถามผลจากการสังเกตการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ การขยายผล มาตรการการติดตามผล
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย
4.1 สาเนาแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ
4.2 ส าเนาสั ญ ญาขอรับ การสนั บ สนุ น เงิน กองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีจังหวัด
4.3 สาเนาบัญ ชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก (หน้าบัญ ชีและ
หน้าที่มียอดเงินที่ คกส.จ.โอนเข้าบัญชี)
4.4 กาหนดการฝึกอบรม/สาเนาหนังสือเชิญประชุม/หนังสือ
เชิญวิทยากร/หนังสือประสานถานที่
4.5 หลักฐานการใช้จ่ายเงินตามโครงการ (เช่น ใบสาคัญรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ฯลฯ)
4.6 ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มีอยู่ (ที่มีลายมือชื่อ)
4.7 ภาพประกอบกิจกรรม/ภาพถ่าย วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการ
4.8 แบบประเมินโครงการ/ผลการประเมินโครงการ/ประวัติ
วิทยากร (ถ้ามี)
4.9 ส าเนาใบแบบฟอร์ม การชาระเงินคืน เข้าบั ญ ชีจัง หวัด
(กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการ)
หมายเหตุ
1. การส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ส่งสานักงาน อกส.จ. ภายใน 7 วันทาการหลังจากสิ้นสุด
โครงการ ประกอบด้วย
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ 1 หน้ากระดาษ
- หลักฐานการใช้จ่ายเงินตัวจริง + ภาพประกอบการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์+รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม (ตามรายการที่ได้รับอนุมัติ)
2. การรายงานผลจัดทาเป็นรูปเล่ม และท าหนังสือจากผู้แทนกลุ่มถึง สานักงาน อกส.อ./
สานักงาน อกส.จ./สานักงาน อกส.กทม. แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วันทาการ หลังจากสิ้นสุดโครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.1.6 แนวทางประเมิ นผลลัพธ์ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2561
กรมการพัฒนาชุมชน โดยสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
ได้จัดทาแนวทางการรายงานผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อประเมินผลลัพธ์
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีบัญชี 2561 สาหรับจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกที่
ไดรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีบัญชี 2560 เพื่อประกอบการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.2
ในการนี้ จังหวัดได้แจ้งให้อาเภอดาเนินการตามแนวทางการประเมินผลลัพธ์ และรายงานผลตามแบบฟอร์มที่
กาหนด (ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0019 (อกส.จ.)/ว 1919 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561) ส่งเป็น
ไฟล์ (ข้อมูล Excel) พร้อมเอกสารให้จังหวัด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น และจังหวัดได้
ตรวจสอบรายงานฯ ดังกล่าว พบว่า ปัจจุบันมีอาเภอที่ส่งรายงานฯแล้ว 2 อาเภอ (อ.เสลภูมิ และ อ.เมยวดี)
คงเหลืออีก 18 อาเภอ ดังนั้น จึงขอให้อาเภอได้ติดตามและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ ได้ดาเนินการและ
รวบรวมรายงานฯ ดังกล่าวส่งให้จังหวัด ภายในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 61 เพื่อจะได้ทาการบันทึกลงในระบบฯ และ
รายงานกรมฯ เพื่อทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.1.7 การประชาสั ม พั นธ์ผ่ า นสื่อ วิท ยุ ส านั ก งานพั ฒนาชุ ม ชนจังหวั ด
ร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายการ“พัฒนาพาชื่น”ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(สวท.ร้อยเอ็ด) ทุ กวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๐๐– ๑๕.๐๐ น. คลื่น FM ๙๔.๐ Mhz. เพื่อประชาสัม พันธ์งาน
ตามนโยบายรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดร้อยเอ็ด และรายงานผลงานพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
ทั่ ว ไปได้ รั บ ทราบ และเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในงานพั ฒ นาชุ ม ชน ด าเนิ น รายการโดย นายชวลิ ต น าภา
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โทร ๐๘๙-๕๗๕๖๒๘๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ กาหนดออกรายการ ดังนี้
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ อาเภอโพธิ์ชัย
ประเด็นเสวนา “อาสาพัฒนาชุมชน ผู้มีจิตอาสา ปวงประชาเป็นสุข”
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ อาเภอเกษตรวิสัย
ประเด็นเสวนา “ผลการดาเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ”
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ อาเภอพนมไพร
ประเด็นเสวนา “ผลสาเร็จของการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน”
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ อาเภอทุ่งเขาหลวง
ประเด็นเสวนา “ผลสาเร็จของการดาเนินงานหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ขอให้เจ้าหน้าที่และผู้นาชุมชน /กลุ่มองค์กร อาเภอละ ๒ – ๓ คน ได้เดินทางเพื่อซักซ้อมก่อน
เข้าร่วมรายการ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สวท.ร้อยเอ็ด.
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.2.1 ปฏิทินการส่งงาน ประจาเดือนมิถุนายน 2561

มติที่ประชุม

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

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.3.1 การสัมมนาผู้นาองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑
กรมการพัฒนาชุมชน จะดาเนินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นาเครือข่ายพัฒนา
ชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ : กิจกรรมสัมมนาผู้นาองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นาชุมชนดีเด่นที่ ฝ
ได้ รั บ โล่ รางวัล ในปี ๒๕๖๐ ได้ รับ ทราบแนวนโยบายการท างานในชุม ชน และเข้ าเฝ้ าทู ล ละอองพระบาท
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ในวันอังคารที่ ๑๙ มิ ถุ นายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้นาชุมชน กลุ่ม/องค์กรเครือข่าย ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
๑) นายไกรสร นรชาญ ผู้นาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ดีเด่น
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
๒) นายสัมฤทธิ์ ชีวาจร ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ชาย)
อาเภอเกษตรวิสัย
๓) นางฐิติรัตน์ อัสวภูมิ ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (หญิง)
อาเภอโพนทอง
๔) นายทองสูรย์ เนาวบุตร ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น อาเภอเมืองสรวง
๕) นายภักดี น่าบัณฑิต ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น อาเภอเสลภูมิ
๖) นางหอมจันทร์ บุญครอง ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค อาเภอเกษตรวิสัย
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ในการนี้ กรมฯ ได้ขอความร่วมมื อจากจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการในสังกั ด
ผู้มีจิตศรัทธาผู้นาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมสมทบเงิน
ทู ล เกล้ าฯ และให้ รายงานจ านวนเงินที่ จ ะสมทบทู ล เกล้ าฯ ให้ กรมฯ ภายในวั นที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จังหวัดจึงขอความร่วมมืออาเภอร่วมสมทบเงินทูลเกล้าฯ และแจ้งให้ผู้นาชุมชน กลุ่ม/องค์กรเครื อข่าย ที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ได้ทราบและเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.2 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจาปี 2561
กาหนดออกคัดสรรกิ จกรรมฯ ระดับจังหวัด ในระหว่างวัน ที่ 19 - 20
มิถุนายน ๒๕61 จึงขอให้อาเภอที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ได้เตรียมความพร้อมดังนี้
พื้นที่ดาเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ที่
วันที่
เวลา โซนที่
หมายเหตุ
บ้าน
หมู่
ตาบล
อาเภอ
1 19 มิถุนายน 61 ช่วงเช้า 4
โคกสว่าง
3
โคกสว่าง
พนมไพร
2 19 มิถุนายน 61 ช่วงบ่าย 2 บ้านโจด
9 นาเมือง
เสลภูมิ
3 20 มิถุนายน 61 ช่วงเช้า 3 โพนฮาด
12 ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
4 20 มิถุนายน 61 ช่วงบ่าย 1 ไชยอุดม
8 หนองพอก ธวัชบุรี
หมายเหตุ

- ช่วงเช้า เวลาประมาณ 09.30 – 12.00 น. / ช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13.30 – 16.00 น.
- ให้อาเภอกากับการเสนอผลงาน/ตอบข้อซักถาม/ตรวจเยี่ยมกิจกรรม ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ขอความร่วมมืออาเภอจัดทาแผนที่เส้นทางจากศาลากลางจังหวัดไปพื้นที่หมู่บ้านประกวดส่งให้
จังหวัด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
1) ให้ อาเภอพื้ นที่ หมู่ บ้ านเศรษฐกิ จ พอเพียง “อยู่ เย็น เป็ น สุข ” ระดั บ
โซนอาเภอ ที่เป็นตัวแทนโซนฯ จัดเตรียมสถานที่ จุดประกวดกิ จกรรม จุดบรรยายสรุป /จุดนาเสนอผลงาน
กิจกรรมทั้ ง ๔ ประเภท รวมทั้งการนาเสนอผลงานครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ในระดับโซนอาเภอให้
พร้อมตามช่วงระยะเวลาที่กาหนด
2) ประเภท ผู้นา อช. (ชายและหญิง) หรือกลุ่ม/องค์การแกนนาหลักฯ
หรือ ศอช.ต. หรือครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ไม่ได้อยู่ในอาเภอ/หมู่บ้าน ตามข้อ 2.1 ให้อาเภอที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนซักซ้อมการนาเสนอผลงานฯ การจัดทาเอกสารสรุปผลงานฯ จานวน 14 เล่ม ส่งให้จังหวัดภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน 256๑ และแจ้งให้เดินทางไปนาเสนอผลงานตามกาหนดการ
แบบรายงานผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับโซนอาเภอ
โซน
ที่
ที่
1
2
3
1
4
5
6

ประเภทกิจกรรมฯ ดีเด่น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ผู้นา อช. ดีเด่น (ชาย)
ผู้นา อช. ดีเด่น (หญิง)
กลุ่ม/องค์การฯ หลักสาคัญ
ศอช.ต. ดีเด่น
ครัวเรือนสัมมนาชีพชุมชนตัวอย่าง

ชื่อหมู่บ้าน/ผู้นา/กลุ่ม/ศอ.ช.ต./คร.สัมมาชีพ
บ้านไชยอุดม หมู่ที่ 8
นายสมจิตร พิมพ์วงค์
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปานทอง
กลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 11
ศอช.ต. ผักแว่น
นางสาวประพิมพรรณ สารทนงค์ หมู่ที่ 2

ตาบล

อาเภอ

หนองพอก
แคนใหญ่
ผักแว่น
พลับพลา
ผักแว่น
ผักแว่น

ธวัชบุรี
เมืองร้อยเอ็ด
จังหาร
เชียงขวัญ
จังหาร
จังหาร
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โซน
ที่
ที่
1
2
3
2
4
5
6
1
2
3
3
4
5
6
1
2
3
4
4
5
6

ประเภทกิจกรรมฯ ดีเด่น

ชื่อหมู่บ้าน/ผู้นา/กลุ่ม/ศอ.ช.ต./คร.สัมมาชีพ

ตาบล

อาเภอ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ผู้นา อช. ดีเด่น (ชาย)
ผู้นา อช. ดีเด่น (หญิง)
กลุ่ม/องค์การฯ หลักสาคัญ
ศอช.ต. ดีเด่น
ครัวเรือนสัมมนาชีพชุมชนตัวอย่าง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ผู้นา อช. ดีเด่น (ชาย)
ผู้นา อช. ดีเด่น (หญิง)
กลุ่ม/องค์การฯ หลักสาคัญ
ศอช.ต. ดีเด่น
ครัวเรือนสัมมนาชีพชุมชนตัวอย่าง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ผู้นา อช. ดีเด่น (ชาย)
ผู้นา อช. ดีเด่น (หญิง)
กลุ่ม/องค์การฯ หลักสาคัญ
ศอช.ต. ดีเด่น
ครัวเรือนสัมมนาชีพชุมชนตัวอย่าง

บ้านโจด หมู่ที่ 9
นายอานาจ พาสูงเนิน
นางสมทรง สุ่มมาตย์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านบุง่ เลิศ หมู่ที่ 7
ศอช.ต. ขามเปี้ย
นางอรุณฉาย กุลวงค์ หมู่ที่ 7
บ้านโพนฮาด หมูท่ ี่ 12
นายสาคร แสงอรุณ
นางสง่า นามวงษา
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโพนฮาด หมูท่ ี่ 12
ศอช.ต. ดงแดง
นางพิมพา ใจภักดี หมู่ที่ 4
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3
นายอุทัย พลอาจ
นางสารวย ศรีทอง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหญ้าหน่อง
ศอช.ต. จาปาขัน
นางพวงเพชร พูลภูงา หมูท่ ี่ 14

นาเมือง
บุ่งเลิศ
บุ่งเลิศ
บุ่งเลิศ
โพธิ์ชัย
บุ่งเลิศ
ดงครั่งน้อย
ดงครั่งน้อย
สระบัว
ดงครั่งน้อย
ดงแดง
สระบัว
โคกสว่าง
หนองขาม
จาปาขัน
จาปาขัน
จาปาขัน
ศรีสว่าง

เสลภูมิ
เมยวดี
เมยวดี
เมยวดี
โพธิ์ชัย
เมยวดี
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
ปทุมรัตต์
เกษตรวิสัย

มติที่ประชุม

จตุรพักตรพิมาน

ปทุมรัตต์
พนมไพร
อาจสามารถ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
โพนทราย

รับทราบ
4.3.3 การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว

OTOP นวัตวิถี ปี ๒๕๖๑

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน
๙,๓๒๘,๑๑๘,๒๐๐ บาท ซึ่งจังหวัดร้อ ยเอ็ดได้รับ อนุมั ติงบประมาณ จ านวน 20 อาเภอ 58 ตาบล ๖๘
หมู่บ้าน งบประมาณ ๑๙๒,000,000 บาท โดยกรมการพัฒ นาชุม ชนได้กาหนด Kick off โครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับประเทศ ในวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ บางกอก คอนเวนชั่น ฮอลล์
เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 5 กลุ่ม เป้าหมายประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส านัก งานจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หัวหน้า
กลุ่ม งาน สพจ. พัฒนาการอาเภอทุกอาเภอ นักวิชาการจังหวัด มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ฯ และขอให้อาเภอ
เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.3.4 การด าเนิ นงานศู นย์ จั ด การกองทุ นชุ ม ชน บริ หารจั ดการหนี้ ไปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน กิจกรรมหลัก ส่งเสริม การบริหาร
จัดการหนี้ โดยมี ตัวชี้วัดโครงการ คือ จ านวนครัวเรือนที่ สามารถแก้ ไขปัญ หาหนี้สิ น 1 ครัวเรือน 1 สัญ ญา
จานวน 12,764 ครัวเรือน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และตัวชี้วัด
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 กรมฯ ได้กาหนดเป้าหมายตามตัวชี้วัดจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน ๒๗๖ ครัวเรือน (จังหวัดร้อยเอ็ด
กาหนดเป้าหมายให้อาเภอๆ ละ ๑๔ ครัวเรือน รวม ๒๐ อาเภอ มีเป้าหมาย ๒๘๐ ครัวเรือน) โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ให้จังหวัด ดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อให้บ รรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดได้
อย่างมี ประสิท ธิภาพ โดยดาเนินการกิจ กรรม ศูนย์จัดการกองทุน ชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได้” จานวน 4 วัน
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (เดิม) ทีจ่ ัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2551 – 2556
จานวน ๙ แห่ง ดาเนินการไตรมาส 2 ภายในเดือนมีนาคม 2561
- ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน (ใหม่ ) ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี พ.ศ.2560
จานวน ๑๑ แห่ง ดาเนินการในไตรมาส 3 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561
โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ
1. จานวนครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ จานวน ๒๗๖ ครัวเรือน
2. ร้อยละ 75 ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
- สารวจ/จัดทาทะเบียนลูกหนี้ครัวเรือน
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ และจัดประเภทลูกหนี้
- ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนเป้าหมาย
- มีแผนการบริหารจัดการหนี้
- ศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ให้กับครัวเรือน
เป้าหมาย นาไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ผลการดาเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
1. กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได้”
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเดิม จานวน 9 แห่ง ดาเนินการในไตรมาส
2 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561) ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการอบรมครัวเรือนเป้าหมายเสร็ จเรียบร้อยแล้วมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรม/โครงการตามผลผลิต ในระบบ BPM คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ศูน ย์จั ด การกองทุ น ชุม ชนใหม่ จ านวน ๑๑ แห่ ง ด าเนิ น การใน
ไตรมาส 3 (เมษายน - พฤษภาคม 2561) อยู่ระหว่างดาเนินการ
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2. ความก้าวหน้าศูนย์จัดการกองทุนชุมชนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญา “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
อ าเภอได้ ด าเนิ นการขั บ เคลื่ อ นตั วชี้ วั ด ที่ ได้ รั บ มอบหมาย โดยมี
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 2561) สรุปได้ดังนี้
- จานวนครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
จานวน ๗๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของครัวเรือนเป้าหมาย ปี 2561 จานวน ๒๘๐ ครัวเรือน
- จานวนอาเภอที่สามารถดาเนินการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา จานวน ๕ อาเภอ และอยู่ระหว่างดาเนินการจานวน ๑5 อาเภอ ดังนี้
ที่

อาเภอ

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

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

เป้าหมายในการ
จานวนครัวเรือนที่
หมายเหตุ
คงเหลือ
บริหารจัดการหนี้ฯ สามารถบริหารจัดการหนี้ฯ
(ดาเนินการในไตรมาส)
๑๔
14
2
14
14
2
14
14
2
14
14
2
14
14
2
14
14
2
14
14
2
14
14
2
14
14
2
14
14
3
14
14
3
14
14
3
14
14
3
14
14
3
14
14
3
14
14
3
14
14
3
14
14
3
14
14
3
14
14
3
280
70
210
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แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้กาหนดกิจกรรม ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินในการ
บริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสร้างวินัยทางการเงินให้กับครัวเรือน โดยดาเนินการตามกิจกรรม ศูนย์จัดการกองทุน
ชุม ชนบริหารจัดการหนี้ “สานึก ดี แผนดี บริห ารหนี้ได้ ” จ านวน 4 วัน ซึ่ง เมื่ อดาเนินกิจกรรม ศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินการ
ดังนี้
1. อาเภอสรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามแบบประเมินผลสาหรับผู้ร่วมโครงการ
1.1) ส่วนที่ 1 “ความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ”
1.2) ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูล “ผลการดาเนินงาน” สาหรับผู้รับผิดชอบโครงการ
1.3) แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2. อาเภอรายงานผลให้จังหวัดทราบ โดยรายงานผล ภายใน 7 วัน หลังดาเนินการแล้วเสร็จ
พร้อมทั้งบันทึกในระบบ BPM
๓. จังหวัดรวบรวมและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมให้กรมฯ ทราบ
๔. รายงานผลความก้ าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญ ญา และรายงาน
ความก้ าวหน้าข้อมู ลครัวเรือนที่ เข้าร่วมกิ จกรรมการบริห ารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญ ญา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไฟล์ Excel ให้จังหวัด ทราบ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน
๕. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยให้รายงานให้จังหวัด ทราบ จ านวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ภายในวันที่ ๒0 เมษายน 2561 และรอบที่ 2
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
๖. ก ากับ ดูแลตัวชี้วัดกิจ กรรมตามยุท ธศาสตร์กรมการพัฒ นาชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์จั ดการ
กองทุนชุมชนรอบประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลุผลตามกิจกรรมและเป้าหมายที่กาหนดไว้
พร้อมทั้งจัดทาหลักฐานเชิงประจักษ์
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

ภัชภิชา ชอบขาย
(นางสาวภัชภิชา ชอบขาย)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้ทารายงานการประชุม

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

