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รายงานการประชุม
ผูบ้ ริหารสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจาเดือนมีนาคม 2563 ครัง้ ที่ 4/2563
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
-----------------------------------------------------------------------

ผูม้ าประชุม
1. นายชานาญ
2. นายทวีสันต์
3. นางสาวอัจฉรา
4. นายจารัสชัย
5. นางณัชพัชรพร
6. นายสถาพร
7. นางเสาวลักษณ์
8. นายวิจิตร
9. นายปัญญา
10. นางบงกชกาญจน์
11. นางสาวอาพร
12. นางสาวนิตยา
13. นางสกุลทอง
14. นายวิเชียร
15. นายประสาท
16. นางสาวพิชญา
17. นางปราณี
18. นายฤทธิศร
19. นายธีระพันธ์
20. นางลัดดาวรรณ
21. นางอาภัสสร
22. นายวิรัตน์
23. นางสาวอุมาพร
24. นางสุภาวดี
25. นางประไพศรี
26. นางสาวณัฐสมน
27. นายสาทิศ
28. นางสาวนันทศัย
29. นางรัชนี
30. นายยืนยง
31. นายสุระชัย
32. นายภัคพล
33. นางสาวนพณัช

สมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สุขเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ทิพย์ทามา
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
จาปา
พัฒนาการอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
ศิริโท
พัฒนาการอาเภอธวัชบุรี
สินธุศิริ
พัฒนาการอาเภอพนมไพร
เบ็ญเจิด
พัฒนาการอาเภอโพนทอง
แก้วกาหลง
พัฒนาการอาเภอจตุรพักตรพิมาน
นันทะวงษ์
(แทน) พัฒนาการอาเภอโพธิ์ชัย
ทวดเสนา
พัฒนาการอาเภอหนองพอก
ผลอ้อ
(แทน) พัฒนาการอาเภอสุวรรณภูมิ
พลขีดขีน
พัฒนาการอาเภอเชียงขวัญ
ดอนกลาง
พัฒนาการอาเภอโพนทราย
เบ้าหนองบัว พัฒนาการอาเภออาจสามารถ
สิทธิถวัลย์
พัฒนาการอาเภอเมยวดี
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พัฒนาการอาเภอศรีสมเด็จ
ดอนนอก
พัฒนาการอาเภอจังหาร
พุ่มโกสุม
พัฒนาการอาเภอปทุมรัตต์
รัตนบุศย์
พัฒนาการอาเภอทุ่งเขาหลวง
แสงทับ
พัฒนาการอาเภอเกษตรวิสัย
ช่าชอง
พัฒนาการอาเภอหนองฮี
ทะวะโร
รกท.พัฒนาการอาเภอเสลภูมิ
อรรถจุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สมบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
อารีเอื้อ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ธาตุคาภู
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ไชยสาร
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
จันทรประจักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
พฤกษชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ขาวงาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
แฝงจันดา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
พลศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
กฤตศรีชมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
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31. นายสมรรถกมล
32. นางสาวภัชภิชา
33. นายสุขสันต์
34. นางอารีรัตน์
35. นางณัชจิรา
36. นางสาวเพชรลดา
37. นางสาวศุภสุดา
38. นางสาวเบญจวรรณ
39. นางละมัย
40. ว่าที่ร.ต.หญิงพัฒณี
41. นางวราภรณ์
42. นายสุรัตน์
43. นางสาวกวินทรา
44. นางสาวรมณี
ผู้ไม่มาประชุม
1.นางนวลจันทร์
2.นายบุญเวียง

ลาน้าเทีย่ ง
ชอบขาย
สุราอามาตย์
ชานาเมือง
อารีเอื้อ
ใจมา
สมหมาย
โพธิ์สว่าง
สุบัน
ไชยบุรี
ไสยาสน์
มุสิกสูตร
ทิพยชาติ
บูรณะกิติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
พนักงานพิมพ์
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานเหมาบริการทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานขับรถยนต์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ศรีมงคล รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ติดภารกิจ
ตามสถานการณ์โควิด - 19
วรรณศรี
พัฒนาการอาเภอเมืองสรวง
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.
นายชานาญ สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจาก
นางนวลจัน ทร์ ศรีม งคล รัก ษาราชการแทน พั ฒ นาการจัง หวัด ร้ อยเอ็ด เป็ น ประธานกล่ า ว เปิด ประชุ ม
และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
1.ขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน”
ประธาน (นายช านาญ สมบู ร ณ์ ) พั ฒ นาการอ าเภอทุ ก อ าเภอ และเจ้ า หน้ า ที่
พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน พร้อมกันร่วมขับร้องเพลง
2.พระบรมราโชวาท
งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทา ถ้าผู้ทามีจิตใจไม่พร้อมจะ
ทางาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทาก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา
เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายที่จะปฏิบัติงานโดยเป็นกาลังความสามารถ
งานจึงจะดาเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันที่ 25 มีนาคม 2563)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.เรื่อง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
1.1 คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 284/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จานวน 16 ราย ประกอบด้วย
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1) นางบุญยิ่ง เทศน้อย
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการกรม
2) นางบุญทิวา วรรณประเวศ
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการกรม
3) นางทรงลักษณ์ วรภัย
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการกรม
4) นายวรงค์ แสงเมือง
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี
5) นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการกรม
6) นายวสันต์ ชิงชนะ
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดตรัง
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
7) นายสรสาสน์ สีเพ็ง
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการกรม
8) นายจาเริญ แหวนเพ็ชร
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง ผู้อานวยการสานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
9) นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดพัทลุง
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
10) นายชานาญ บุดาสา
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดพะเยา
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง พัฒนาการจังหวัดน่าน
11) นายประดิษฐ หลวงจอก
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์
12) นายกิจจา ทองแดง
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13) นางสงวน มะเสนา
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ๔
14) นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์
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ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
15) นายไพโรจน์ โสภาพร
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดระยอง
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง พัฒนาการจังหวัดหนองคาย
16) นางสาวสุกานดา แสงวงษ์
ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดชุมพร
ตาแหน่งที่แต่งตั้ง พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ
1.2 คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 140/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง (กจ.) นายอานวย ศรีระแก้ว ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ (ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้)
1.3 การดาเนินงานโครงการนักการตลาดเพื่อสังคม กรมฯ ขอแจ้งยกเลิกบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฎ แต่ยังคงดาเนินงานโครงการ
ต่อไป ทั้งนี้จังหวัด สามารถพิจารณาดาเนินงาน โครงการดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยให้การสนับสนุนและ
ร่วมมือ กับ สถาบันการศึกษาตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการทางานภาพรวม
โดยคานึงถึง ผลประโยชน์และความคุ้มค่าที่ชุมชน จะได้รับเป็นสาคัญ ทั้งนี้กรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัด ทราบ
แล้ว ตามหนังสือที่ มท ๐๔๐๔.๒/ว ๐๓๘๖ ลว ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓
1.4 การแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ตามคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 172/2563 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
1) นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานียะลา
2) นายอาจณรงค์ สัตยพานิช รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย
จังหวัดจันทบุรีตราด นครนายก ปราจีนบุรีสระแก้ว เขตตรวจราชการที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลาภูอุดรธานีบึงกาฬ
3) นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย
จังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์พิจิตร อุทัยธานี เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน ๕
4) นายวิฑูรย์นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ประกอบด้วย จังหวัดอานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี
5) นายไพบูลย์บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย
จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรี
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6) นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
7) นางทรงลักษณ์วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม
8) นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานีสงขลา
9) นางบุญยิ่ง เทศน้อย ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์
10) นางบุญทิวา วรรณประเวศ ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย
จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
11) นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย
จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยาสระบุรี
12) นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย
จังหวัดกระบี่ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 4/2563 เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2563
ฝ่ายอานวยการ ได้ส่ งรายงานการประชุมผู้บ ริหารสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2563 ทางผ่าน Application LINE (กลุ่มรับส่ง สพจ.ร้อยเอ็ด)
และ Website สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
4.1 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.1.1 กิจกรรมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕๖๓
จังหวัดร้ อยเอ็ ด ก าหนดจั ดกิ จกรรมการทอดผ้ า ป่า หารายได้ ส มทบกองทุ น
พัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2563 ในวันพุธ
ที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ทอดถวาย ณ วัดเหนือ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
(รายละเอียดตามกาหนดการ) ซึ่งได้จัดให้มีการมอบทุนให้เด็กยากจนและด้อยโอกาส จานวน 193 ทุนๆ ละ
1,500 บาท
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มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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พ.ศ.2563

4.1.2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีข องจังหวัด ประจาปีงบประมาณ

1 โครงการพัฒนารูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร ส่งเสริมวัฒนธรรม
อาหารพืน้ ถิน่ ต่อยอด OTOP นวัตวิถี
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการ
ป้องกันเร่งด่ว นในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในปัจจุบัน
ได้เกิดการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากจะส่งผล
โดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19) จังหวัดจึงขอเลื่อนแผนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าการแพร่ระบาดของไวรัส
จะเข้าสู่สถานการณ์ภาวะปกติ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
จังหวัดขอให้อาเภอคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีศักยภาพ
ในการต่อยอดส่งรายชื่อให้จังหวัดภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

2 โครงการ พัฒนาผลิต ภัณฑ์วิถีร่วมสมัย ส่งเสริมการกระจายรายได้ ใน

ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดที่ รอ 0019/01735 ลงวันที่ 20 มีนาคม
2563 กาหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัส บดีที่ 26 มีน าคม 2563 ณ ห้องไหมเงิน โรงแรม เอ็ม แกรนด์
ร้อยเอ็ด
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ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในปัจจุบันได้เกิด
การแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19) จังหวัดจึงขอเลื่อนแผนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสจะเข้าสู่ สถานการณ์
ภาวะปกติ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
จั ง หวั ด ขอให้ อ าเภอพิ จ ารณาคั ด เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์หัตกรรมของชุมชนที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย อาเภอละ 1 กลุ่มๆ
ละ 5 คน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.1 3. การบันทึกยอดจาหน่ายรายได้ OTOP ในระบบบันทึกข้อมูลรายได้ ศูนย์
ข้อมูลกลาง และตรวจสอบยอดจาหน่ายตามประมาณการไตรมาส 1 – 2

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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4.1.4. การสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้สภากาชาดไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนหน้ากากอนามัย จานวน 580 ชิ้น

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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4.1.5. การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ตั วชี้วัดที่ ๒
การด าเนิ น งานตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒ ระดั บ
ความสาเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ขอให้ทุกอาเภอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
สัมมาชีพชุมชน ดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทะเบียนเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ประจาปี 2563 หมู่บ้านละ 7 คน ประกอบด้วยปราชญ์ด้านอาชีพบ้านละ 5 คน และทีมสนับสนุนฯ บ้านละ
2 คน ตามโครงการสร้ า งความมั่ น คงด้ า นอาชี พ และรายได้ ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัม มาชีพชุมชน และ
รายชื่อครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้าน 20 คน ตามกิจกรรม สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ที่
ได้รับงบประมาณที่ดาเนินการในไตรมาส 2 ใน http://app7.cdd.go.th ชื่อผู้ใช้งาน CDD45 รหัสผ่าน pass
ส่งภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 และให้ส่งทะเบียนเมนู อาชีพเป็นรูปเล่มให้จังหวัดภายในวันจันทร์ที่ 30
มีนาคม 2563

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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4.1.6 แจ้ง ยุติก ารดาเนิน กิจ กรรมและปรับ แนวทางการดาเนิน งานโครงการ
พัฒ นาอาชีพ และคุณ ภาพชีวิต ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้าทางสั ง คม กิ จ กรรมพั ฒ นาอาชี พ
และรายได้ ข องคนยากจน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้อาเภอยุติก ารดาเนิน กิจ กรรมบางกิจ กรรมและปรับ แนวทาง การ
ดาเนินงานโครงการฯ เพื่อให้การดาเนินงาน สอดคล้องตามมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.2.1 การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาคัญสานพลัง
ประชารัฐ ประจาจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 30 คน วันที่ 25 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 น.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กาหนดจัดการประชุมคณะกรรมการ
ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจาจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา
13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ
คสป. จานวน 30 คน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจานวนน้อย ท่านรองผู้ว่าฯ ที่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน จึงไม่เลื่อนการประชุม แต่ให้ดาเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
(social distancing) เพื่อป้องกันตามมาตรการป้องการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.2 การบันทึกข้อมูลระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)
เนื่องจากเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายในไตรมาส 2 และ เป็นเดือนแห่งการ
ประประเมินผลการปฏิบัติราชการปลายรอบที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอให้แต่ละอาเภอ
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ BPM ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับ จังหวัดได้ตรวจสอบเบื้องต้นตาม
เอกสารที่แนบในวาระประชุม ว่าดาเนินกิจกรรม/โครงการตามห้ว งระยะเวลา แล้ วบันทึกข้อมูลในระบบ
ครบถ้วนหรือไม่ หากพบปัญหาในการดาเนินการให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดต่อไป อนึ่ง
การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถบันทึกข้อมูล
ได้เนื่องจากอยู่ในระยะการปรับเปลี่ยนรหัสงบประมาณ แต่สามารถบันทึกข้อมูลพื้นที่ดาเนินการได้ จึงขอให้
อาเภอบันทึกข้อมูลพื้นที่ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.3 การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน และแนวทางการ
ดาเนินงานต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563
การบันทึกผลการตรวจสุ ขภาพกองทุนแม่ของแผ่ นดิน ให้อาเภอตรวจสอบ
ข้อมูลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดทาแบบประเมินและบันทึกผลการตรวจสุขภาพฯ ผ่านระบบโปรแกรม
บันทึกผลการตรวจสุขภาพฯ ทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนากองทุนแม่
ของแผ่นดินต่อไป ภายใน 31 มีนาคม 2563
ส่วนแนวทางการดาเนินงานต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน กรมการพัฒนาชุมชนจะจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดาเนินการเตรียมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในไตรมาส 3 ขอให้เตรียมการคัดเลือกหมู่บ้านต้น
กล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอาเภอละ 1 หมู่บ้าน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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4.3 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.3.1. ผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 1)
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติงบประมาณแผนการดาเนินงานและอนุมัติจ่ายเงินตาม
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านั กงานเลขาฯ อกส.จ. จ านวน
35,025,820 บาท เบิกจ่ายแล้ ว เบิกจ่ายแล้ว 22,990,372.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.64 คงเหลือ
12,035,447.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.36 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖3) แยกเป็น ดังนี้
๑) งบบริหาร ได้รับจัดสรร 4,025,820 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 2,118,472.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.62
คงเหลือ 1,907,347.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.38
2) งบอุดหนุน ได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 1,957,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.16
คงเหลือ 3,042,100 บาท
คิดเป็นร้อยละ 60.84
3) งบหมุนเวียน ได้รับจัดสรร 26,000,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 18,914,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.75
คงเหลือ 7,086,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 27.25
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มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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4.2.2. รายงานผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาและ
ประเภทองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 2)
กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การสมัครสมาชิ ก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยกรมฯ ได้กาหนด
เป้าหมายในการเพิ่มจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
๑) สมาชิ ก ประเภทบุ ค ลคลธรรมดา ก าหนดเป้ า หมายเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 7
ของสตรี ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ต่ ยั ง ไม่ เ ป็ น สมาชิ ก โดยจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด มี ส ตรี ที่ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป ในปี 2562
จานวน 557,094 คน และสมัครเป็นสมาชิกแล้ ว จานวน 412,729 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม
2563) คงเหลือสตรีที่ยังไม่เป็นสมาชิก จานวน 144,365 คน ต้องเพิ่มสมาชิกอีก จานวน 9,265 คน
๒) สมาชิกประเภทองค์กร กาหนดเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ขององค์กรที่ยัง
ไม่ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด มี จ านวนสมาชิ ก ประเภทองค์ ก ร จ านวน 1,822 องค์ กร
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) เป้าหมายในการเพิ่มจานวนสมาชิก 172 องค์กร สมัครเป็ นสมาชิกแล้ว
จานวน 37 องค์กร คงเหลือที่ยังไม่สมัครสมาชิก จานวน 151 องค์กร
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มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.3.3. การดาเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ก าหนดด าเนิ น โครงการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก องทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิ ทธิภาพบุคลากรในการบริหารกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี ในวัน
พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจใน การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กองทุ นการบริห ารจัดการกองทุน และร่ว มกันขับ เคลื่ อนกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายได้อ ย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ กลุ่ มเป้า หมาย จ านวน 55 คน ประกอบด้ ว ย เจ้า หน้ าที่ พั ฒ นาชุม ชน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น เจ้ า หน้ า ที่ ก องทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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2563

4.3.4. แนวทางการดาเนินงานด้านการจัดความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ.

การบันทึกองค์ความรู้รายบุคคลและตัวอย่างการบันทึกองค์ความรู้ดีเด่นตาม
แบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
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4.4 ฝ่ายอานวยการ
4.4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (เอกสารแนบ 4.4.1)
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มติทปี่ ระชุม รับทราบ

4.4.2 รายงานลูกหนีท้ คี่ รบกาหนดชาระ/ยังไม่ครบกาหนดชาระ (เอกสารแนบ 4.4.2)

27

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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ประจาปี 2563

4.4.3 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนัก บริหารงานพัฒนา
ชุมชน (นพบ.) ประจาปี 2563 ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากประวัติการรับราชการ 100 คะแนน
จานวน 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1) ระยะเวลาการดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
20 คะแนน โดยเริ่มนับตั้งแต่ วันเข้าสู่ระดับชานาญการ จนถึงวันปิดรับสมัคร (หน่วยนับ : เดือน เศษวันให้
ปัดทิ้ง) ดังนี้

2) ผลการปฏิ บั ติ ร าชการย้ อ นหลั ง 4 รอบการประเมิ น มี ค่ า
คะแนนการประเมินรอบละ 5 คะแนน รวม 20 คะแนน ดังนี้
(1) รอบที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
5 คะแนน
(2) รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)
5 คะแนน
(3) รอบที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
5 คะแนน
(2) รอบที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)
5 คะแนน
3) วุฒิการศึกษา 5 คะแนน โดยให้นับเฉพาะวุฒิการศึกษาระดับ
สูงสุดที่สาเร็จการศึกษาแล้ว หรือวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองว่าสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับ
สมัคร ดังนี้
(1) ปริญญาเอก 5 คะแนน
(2) ปริญญาโท 4 คะแนน
(3) ปริญญาตรี 3 คะแนน
4) การได้รับ รางวัล เชิดชูเกียรติ 5 คะแนน ให้ นับเฉพาะรางวัล
ประเภทบุคคล ตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้
4.1 ข้าราชการที่ได้รับรางวัลระดับกรมฯ และ/หรือภายนอก ดังนี้ 1) รางวัลข้าราชการพล
เรือนดีเด่นของสานักงาน ก.พ. 2) รางวัลเพชรน้าเอกในวงราชการของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย 3) รางวัลข้าราชการซื่อสัตย์สุจริตของสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 4) รางวัล
ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นของกรมการพัฒนาชุมชน 4 ประเภท ได้แก่ 4.1) ประเภทวิชาการ 4.2) ประเภท
พัฒนากรขวัญใจชุมชน 4.3) ประเภทสนับสนุน และ 4.4) ประเภทซื่อสัตย์สุจริต ได้ 5 คะแนน
4.2 ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกจากส่วนราชการต้นสังกัด (ระดับสานัก/กอง/เทียบเท่า/
จังหวัด) ให้เข้ารับการคัดเลือกรางวัล ดังนี้ 1) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสานักงาน ก.พ. 2) รางวัล
เพชรน้าเอกในวงราชการของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 3) รางวัลข้าราชการซื่อสัตย์สุจริต
ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 4) รางวัลข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นของกรมการ
พัฒนาชุมชน 4 ประเภท ได้แก่ 4.1) ประเภทวิชาการ 4.2) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน 4.3) ประเภท
สนับสนุน และ 4.4) ประเภทซื่อสัตย์สุจริต ได้ 5 คะแนน
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5) ประวัติการถูกลงโทษทางวินยั 5 คะแนน นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
เข้ารับราชการจนถึงวันปิดรับสมัคร แม้ว่าผู้ถูกลงโทษจะได้รับการล้างมลทินแล้วก็ตาม แต่ให้ถือว่าผู้นั้นมี
ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยด้วย ดังนี้
(1) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเลย
5
คะแนน
(2) เคยถูกลงโทษทางวินัย
0
คะแนน
6) ประเมินโดยผู้บงั คับบัญชา 10 คะแนน โดยพัฒนาการจังหวัด/
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม/ผู้อานวยการสานัก/กอง/เทียบเท่า เป็นผู้ประเมินในแบบประเมินคุณลักษณะของ
บุคคลตามองค์ประกอบที่ อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
7) การพิจารณาผลงานและความรูค้ วามสามารถ 35 คะแนน แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลงานเด่น 10 คะแนน พิจารณาจาก เอกสารผลงานเด่นที่แสดงถึงความรู้
ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานในตาแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยฯ ในสังกัด
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) 10 คะแนน พิจารณาจาก เอกสารข้อเสนอ แนวความคิด ขั้นตอน วิธีการ
ดาเนินการ ผลสาเร็จของงานและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนางานในตาแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยฯ
ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด)
ส่วนที่ 3 การสัมภาษณ์ 15 คะแนน พิจารณาจาก บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ
การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ความรอบรู้ในงาน และทัศนคติในการทางาน เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อืน่ ๆ (ถ้ามี)
แสดงความยิน ดี กับ นางวิช ชุด า ทิต ะพัน ธ์ ตาแหน่ง เจ้ า พนัก งานธุร การปฏิบัติง าน
ฝ่ายอานวยการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ไปรับราชการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
กรมการขนส่งทางบก และนางสาวเพชรลดา ใจมา ตาแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ ด เปลี่ยนสังกัดปฏิบัติราชการของพนักงานราชการที่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

ณัชจิรา อารีเอื้อ
(นางณัชจิรา อารีเอื้อ)
พนักงานพิมพ์

ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

อัจฉรา ทิพย์ทามา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทามา)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

