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รายงานการประชุม
ผูบ้ ริหารสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ประจาเดือนมกราคม 2564 ครัง้ ที่ 1/2564
วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
-----------------------------------------------------------------------

ผูม้ าประชุม
1. นางนวลจันทร์
2. นายชานาญ
3. นายทวีสันต์
4. นางราณี
5. นางสาวอัจฉรา
6. นายวิจิตร
7. นางณัชพัชรพร
8. นายจารัสชัย
9. นางเสาวลักษณ์
10.นางนิตยา
11.นายวิรพล
12.นางบงกชกาญจน์
13. นางสาวอาพร
14. นายสะอาด
15. นายบุญเวียง
16. นางสกุลทอง
17. นายวิเชียร
18. นายประสาท
19. น.ส.พิชญา
20. นายสรศักดิ์
21. นางพัชรินทร์
22. นายธีระพันธ์
23. นางลัดดาวรรณ
24. นางอาภัสสร
25. นายชัยฌาณธวัช
26. นางสุภาวดี
27. น.ส.นันทศัย
28. นางสาวสุนันทา
29. นางสาวณัฐสมน
30. นายสาทิศ
31. นางรัชนี
32. นายยืนยง
33. นางสุระชัย
34. นายภัคพล
35. นางสาวนพณัช

ศรีมงคล
พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
สมบูรณ์
ผอ.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สุขเจริญ
ผอ.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
วงศ์ลุน
ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ทิพย์ทามา
ผอ.กง.ประสานและสนับสนุนฯ
แก้วกาหลง
พัฒนาการอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
ศิริโท
พัฒนาการอาเภอธวัชบุรี
จาปา
พัฒนาการอาเภอพนมไพร
เบ็ญเจิด
พัฒนาการอาเภอโพนทอง
พลเยี่ยม
พัฒนาการอาเภอจตุรพักตรพิมาน
เยาวะพันธ์
พัฒนาการอาเภอโพธิ์ชัย
ทวดเสนา
พัฒนาการอาเภอหนองพอก
ผลอ้อ
แทนพัฒนาการอาเภอสุวรรณภูมิ
โยธาพล
พัฒนาการอาเภอเชียงขวัญ
วรรณศรี
พัฒนาการอาเภอเมืองสรวง
ดอนกลาง
พัฒนาการอาเภอโพนทราย
เบ้าหนองบัว
พัฒนาการอาเภออาจสามารถ
สิทธิถวัลย์
พัฒนาการอาเภอเมยวดี
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พัฒนาการอาเภอศรีสมเด็จ
เสนาภักดิ์
พัฒนาการอาเภอจังหาร
แสนวงษ์
พัฒนาการอาเภอปทุมรัตต์
รัตนบุศย์
พัฒนาการอาเภอทุ่งเขาหลวง
แสงทับ
พัฒนาการอาเภอเกษตรวิสัย
ช่าชอง
พัฒนาการอาเภอหนองฮี
ลือชานิติโพธ
พัฒนาการอาเภอเสลภูมิ
สมบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
จันทรประทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
พุสิงห์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ธาตุคาภู
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ไชยสาร
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
พฤกษชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ขาวงาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
แฝงจันดา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
พลศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
กฤตศรีชมแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
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36. นายสมรรถกมล
37. นายเอกสรรค์
38. นางสาวกวินทรา
39. นางวราภรณ์
40. นางสาวภัชภิชา
41. นายสุขสันต์
42. นางอารีรัตน์
43. นางวรงค์พร
44. นายสุรัตน์
45. นางณัชจิรา
46. นางสาวศุภสุดา
47. นางสาวเบญจวรรณ
48. นางสาวรมณี
49. นางสาวลภัสรดา
50. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัฒณี
51. นางละมัย
เริ่มประชุม
เวลา 09.30 น.

ลาน้าเที่ยง
มลาเช็ค
ทิพยชาติ
ไสยาสน์
ชอบขาย
สุราอามาตย์
ชานาเมือง
มั่งมี
มุสิกสูตร
อารีเอื้อ
สมหมาย
โพธิ์สว่าง
บูรณะกิติ
พลคามาก
ไชยบุรี
สุบัน

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

ระเบียบวาระก่อนการประชุม
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับข้าราชการ
1. ขับร้องเพลง “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน”
2. พระบรมราโชวาท
"...วินัยในตนเองนี้จะต้องบังเกิดขึ้นจากการที่ได้ยั้งคิดแล้ว ได้ใช้สติปัญญา ความเฉลียว
ฉลาด พิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบครอบแล้ว จนเห็นประจักษ์ในเหตุในผลที่แน่แท้ และเมื่อเป็นวินัยที่
กลั่นกรองขึ้นจากสติปัญญาความฉลาดรอบครอบ ก็ย่อมจะทาให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ทรงความศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง
ป้องกันผู้ปฏิบัติให้พ้นจากภัยอันตรายและเหตุแห่งความเสื่อมเสียทั้งปวงได้ ทั้งทางกายทางใจ พาให้
เจริญรุ่งเรือง พร้อมด้วยศักดิ์ศรี เกียรติ อานาจทุกประการ..."
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๔
(22 มกราคม 2564)
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1. การรับบริจาคโลหิตรอบพิเศษ เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ได้ส่งรายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ทางผ่าน
Application LINE (กลุ่มหนังสือ สพจ. ส่งอาเภอ) และ Website สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 เพือ่ ตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
ไม่มี
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
4.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1.1 การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม “จอบแรก @ 101 เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา”
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.1.2 การสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
กรมการพัฒ นาชุมชน ได้ จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ จั งหวั ดร้ อยเอ็ ดด าเนิ นงานตามโครงการพั ฒนาศั กยภาพ
ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 งบประมาณจานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
จังหวัดร้อยเอ็ด กาหนดดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
สู่ยุค 4.0 จานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 26 – 27 มกราคม 2564 และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 29 มกราคม 2564
ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพที่ลงทะเบียนปี 2557 – 2563
รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยอาเภอเมืองร้อยเอ็ด ธวัชบุรี จังหาร ทุ่งเขาหลวง เชียงขวัญ
โพนทอง โพธิ์ชัย หนองพอก และเสลภูมิ จานวน 25 คน
รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยอาเภอเกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ จตุรพักตรพิมาน พนมไพร
สุวรรณภูมิ เมืองสรวง โพนทราย อาจสามารถ ศรีสมเด็จ หนองฮี และเมยวดี จานวน 25 คน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.2 โครงการสืบสานตานานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จังหวัดร้อยเอ็ดอนุมัติโครงการตามงบประมาณ จานวน 20,210,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 101 กลุ่ม โดยดาเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
2.1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัด/อาเภอ ดาเนินการระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 สาหรับวัน เดือน ปี จะแจ้งอีกครั้ง
2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ / สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดาเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 2564
2.3 จัดแสดงและจาหน่ายสินค้า ภายในจังหวัด ดาเนินการระหว่างเดือน
มิถุนายน 2564
2.4 จัดแสดงและจาหน่ายสินค้า ระดับภูมิภาค ดาเนินการระหว่างเดือน
มิถุนายน 2564
2.5 จัดตั้งและเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ ดาเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2564
2.6 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ดาเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2564
(กลุ่มเป้าหมาย จานวน 101 กลุ่ม จะต้องไม่ซ้ากับกลุ่ม OTOP ที่อบรมงบกลุ่มจังหวัด)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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4.2.3 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด กาหนดดาเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ ชุมชน โครงการส่ งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้ าไทย ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564
ณ แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
กลุ่มพัฒนาสตรี บ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองแคน อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 10 คน
รายงานตัวเวลา 08.30 น.
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.4 รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (เอกสารแนบ 4.2.4)
ตามที่ส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ กาหนดให้ รายได้จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้กาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 10 ของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นจานวนเงิน 4,269,532,949 บาท และมอบหมายให้
สานั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอาเภอดาเนิ น การบั น ทึ ก ยอดรายได้ จ ากการจาหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน OTOP
ในระบบงานศูนย์ข้อมูลกลาง (DOC) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันที่ 25 ของเดือน ปรากฏผล
ดังนี้
1) เดือนตุลาคม 2563 ยอดจาหน่าย 314,863,474 บาท
2) เดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดจาหน่าย 440,309,177 บาท
3) เดือนธันวาคม 2563 ยอดจาหน่าย 511,831,230 บาท
ยอดจาหน่ายรวม 1,267,003,881 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 26.98 ของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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4.2.5 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดาเนินการตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ภายใต้กิจกรรม ดังนี้
๑.๑ กิจ กรรมที่ ๑ พัฒ นาศักยภาพผู้ นาชุมชน กลุ่ มผู้ประกอบการหมู่บ้าน
OTOP
๑.๒ กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมช่องทางการตลาด ๒ กิจกรรม คือ
๑) กิจกรรมจ้างจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP
๒) กิจกรรมจ้างเหมาดาเนินการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP
จั งหวั ดร้ อ ยเอ็ ด โดยส านั กงานพั ฒ นาชุ มชนจั งหวั ดร้ อ ยเอ็ ด ก าหนด
ดาเนินการโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้นา
ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการหมู่บ้าน OTOP กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม ผู้ประกอบการหมู่บ้าน
OTOP ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นวัตวิถี ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน
๔๕ คน ณ ห้องประดับเดือน ๑ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่อยู่
หมายเลข
ที่
ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ
ชื่อประธานกลุ่ม
โทรศัพท์
เลขที่ หมู่ที่ ตาบล
อาเภอ
๑ กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านจุมจัง
๔๓ ๗ อุ่มเม้า
โพนทอง
๐๘๖๒๕๙๓๖๒๘
นาง ดอกซ้อน จิตจันทร์พร
093๒ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก ม.13
นางดาวลอย จันทวงษา ๙๘ ๑๓ ทุ่งหลวง สุวรรณภุมิ
3419759
๓ กลุ่มทอผ้าบ้านสนามชัย
นาง จันทร์เพ็ญ สุทธิบาก
๖๑ ๑๓ สวนจิก
ศรีสมเด็จ
081-2600727
๔ กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
นางมะลิวลั ย์ ภาโนมัย
๑๗๖ ๒ นางาม
เสลภูมิ
๐๖๑๐๓๐๓๗๕๗
๕ กลุ่มทอผ้าไหม
นางสาวสุวรรณ พันธ์ชา
๑๒๘ ๑๐ คูเมือง
เมืองสรวง
0630217956
๖ กลุ่มทอผ้าโฮมลายโนนแท่นสาม
นาง คาดี รักการ
๓๓
๓ หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
086-2211802
๗ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนชัยศรี
๔๗ ๑๔ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
นาง สุวะภาพ หมื่นแสน
๘ กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือร้อยขิด
นางสาเนียง แสนคาน
๔๖
๖ ขี้เหล็ก
ปทุมรัตต์
065-0834605
๙ กลุ่มสตรีศรีโพธิ์ชัย
นางสารวย ประเสริฐสังข์
๔๔
๔ ดอนโอ่ง
โพธิ์ชัย
0653155319
๑๐ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีห่ มู่ที่ ๔
๗
๔ ทุ่งทอง
เกษตรวิสยั
๐๘๖๔๕๐๔๑๕๙
นางบุญล้อม ลามพัฒน์
๑๑ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม หมู่ 3
นางสุภาพร สอนศรี
๑๗๙ ๓ มะบ้า
ทุ่งเขาหลวง
097-3146279
๑๒ กลุ่มทอผ้าบ้านงิ้วเหนือ
นางรุ่งทิวา หารภูมิ
๑๓๕ ๒ พลับพลา เชียงขวัญ
๐๘๑ - ๙๑๗๕๖๑๖
๑๓ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกูค่ ันธนาม
นางนวน แสนโคตร
๗
๙ ยางคา
โพนทราย
0829454575
๑๔ กลุ่มทอผ้าไหม
นางวงเดือน นนทะภา
๙๙ ๑๐ บึงนคร
ธวัชบุรี
089-7833643
๑๕ วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองแก นางสุพัตรา ปีนะเก
๒๘
๙ ลิ้นฟ้า
จตุรพักตรพิมาน 084-7865681
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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4.2.6 โครงการดาเนินการส่งเสริมกระบวนการเครือข่าย องค์ความรู้ (Knowledge –
Based OTOP : KBO) จังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดาเนินการตามกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ให้จังหวัดดาเนินการส่งเสริมกระบวนการ
เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ขับเคลื่อนภายใต้ ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑.1 โครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based
OTOP : KBO) จังหวัด ดาเนินการเมื่อวันที่ 2๐ มกราคม 256๔ ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จานวน ๓๒ คน
๑.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กาหนดดาเนินการ
ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม 256๓ ณ ห้องประดับเดือน ๑ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๘๐ คน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จานวน ๒๐ กลุ่มๆ ละ ๒ คน รวม ๔๐ คน
คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จานวน ๒๐ คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ จานวน ๒๐ คน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.7 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) (เอกสารแนบ 4.2.7)
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่ง
สินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนกิจกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
(การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะ
ทางการเงินโครงการ (กข.คจ.) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เป้าหมายการดาเนินงานที่ทีมคู่หู คู่คิด (Move for
Fund team) ประเมินศักยภาพฯ)
- ให้อาเภอดาเนินการจัดทาแฟ้มเอกสารหลักฐาน และฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป ดังนี้
1) หนังสือสั่งการ/คาสั่งฯ
2) ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายการดาเนินงานฯ
3) แผน – ผลการพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ตามหลักธรรมาภิบาล
๔) รายงานผลการประเมิน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตาม
หลักธรรมาภิบาล จากระบบ Online
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ระลอกใหม่
- ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0019/ว 283 ลงวันที่ 15
มกราคม 2564 จังหวัดแจ้งให้อาเภอรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข. คจ.) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ที่มีเงินยืมถึงกาหนดชาระ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – ธันวาคม 2564 โดยให้พิจารณา
เป็นรายไปตามมาตรการที่กรมฯ โดยให้รายงานจังหวัด จานวน 4 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2564
โดยให้รายงานภายในวันที่ ๒๐ ของแต่ละเดือน ซึ่งครั้งที่ ๑ ให้รายงานภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
๓. การติดตามและแก้ไขปัญหาการชาระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) ปี 2563
- ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0019/ว 6359 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
256๓ จังหวัดให้อาเภอที่ติดตาม ตรวจสอบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มี ปัญหาการชาระ
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เงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทั้งสิ้นจานวน 40 กองทุน รวมเป็นเงิน 10,318,740 บาท
โดยสามารถติดตามแก้ไขได้ รวมเป็นเงิน 6,682,990 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.77 ยังคงเหลือที่ต้องติดตาม
แก้ไข จานวนทั้งสิ้น ๒/ กองทุน รวมเป็นเงิน 3,567,100 บาท (รายละเอี ยดตามตาราง ๑) ทั้งนี้ขอความ
ร่วมมือทุกอาเภอได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอได้ติดตาม แก้ไข และให้การสนับสนุนโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาการช าระคืนที่เหลื อและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) ในพื้นที่ตาบลที่รับผิดชอบโดยให้ดาเนินการตามแนวทางระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลจังหวัด
ตามกาหนดเวลาที่แจ้งแล้วนั้น

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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4.2.8 การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๔
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน แจ้ ง แผนการการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจ าปี พ .ศ. 2564 กิ จ กรรมหลั ก พั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 3
ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๓.๑.๒ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี
๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับ
จังหวัด และกิจ กรรมพัฒ นาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัว เรือนสั มมาชีพชุมชนตัว อย่างระดับภาค
ประจาปี ๒๕๖๔ จึงให้อาเภอดาเนินการดังนี้
๑) ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผู้นา กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน
สมัครใจสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้ว ยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
ซึ่งจังหวัด จักได้รายงานรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ให้กรมฯ
ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ดาเนินการสมัครระหว่าง ธ.ค. 2563 – ม.ค. 2564) เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้ารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๔ ต่อไป
2) ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ในเวทีประชาคมหมู่บ้าน และเวทีการประชุมส่วนราชการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อม
๓) พิจารณาคัดเลื อกกิจกรรมพัฒ นาชุมชนดีเด่น ที่ มีคุณสมบัติตามแนว
ทางการคัดสรรฯ ที่จังหวัดแจ้งจานวน 5 ประเภทๆ ละ ๑ กิจกรรม และแจ้งรายชื่อให้จังหวัดเพื่อวางแผนการ
คัดสรรฯ ต่อไป
ทั้งนี้การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๔
จังหวัดร้อยเอ็ด กาหนดดาเนินการในไตรมาส 1 – 3 (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔) ซึ่งจังหวัดจะได้แจ้ง
อาเภอในโอกาสต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.9 การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด กาหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นา
อาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน ” ในวัน
จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมอาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มเป้าหมาย 120 คน กิจกรรมประกอบด้วย รวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน ทอดผ้าป่าสามัคคี กล่าวคา
ปฏิญาณตน อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ อช./ผู้นา อช. ดีเด่น
จานวน 40 ราย มอบถุงปันสุขแก่ตัวแทนครัวเรือนเป้าหมาย จานวน 20 ราย มอบต้นกล้าพืชผักสวนครัว
แก่ตัวแทน อช./ผู้นา อช. หญิง 1 คน ชาย 1 คน มหกรรมผลสาเร็จการดาเนินงาน “น้อมนาแนวพระราชดาริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน
ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจาครัวเรือน
ขอความร่วมมืออาเภอ ดังนี้
1) แจ้งและนา อช./ผู้นา อช. อาเภอละ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ การแต่งกายเสื้อ
ทีมสีน้าเงินเข้มหรือสีกรมท่า ผู้หญิงสวมใส่ผ้าถุง ผู้ชายนุ่งโสร่ง
2) แจ้งและนา อช./ผู้นา อช. ดีเด่น ชาย 1 คน หญิง 1 คน ที่มีผลงานดีเด่น เข้ารับ
ประกาศเกียรติคุณฯ การแต่งกายเสื้อทีมสีน้าเงินเข้มหรือสีกรมท่า ผู้หญิงสวมใส่ผ้าถุง ผู้ชายนุ่งโสร่ง
3) แจ้งและนาตัวแทนครัวเรือนเป้าหมาย อาเภอละ 1 คน เข้ารับถุงปันสุข
การแต่งกาย สวมชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ
4) แจ้งให้ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ประสานขอรับการสนับ สนุน
เมล็ดพัน ธุ์ผั กหรือต้น กล้ าพืชผั กสวนครัว ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ผั กหรื อศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ผั กในตาบล นามา
แลกเปลี่ยน แจก และแบ่งปัน ในการจัดแสดงมหกรรมผลสาเร็จการดาเนินงานฯ
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5) ขอให้ พั ฒ นาการอาเภอ/เจ้ าหน้า ที่พั ฒ นาชุ มชนผู้ รับ ผิ ด ชอบงานอาสา
พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ การแต่งกาย สวมชุดผ้าไทย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.10 การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร” และ “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ แ นวทางในการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ในการ
ขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และ “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก” เพื่อเป็นการต่อยอด ขยายผลการดาเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนมีความยั่งยืน และสร้างพลังต่อเนื่อง ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่รอ 0019/ว 171
ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1) ศึกษารูปแบบและแนวทางการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
โก่งธนู (โก่งธนู โมเดล) และสร้างการเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
2) ประสานความร่ ว มมื อ บู ร ณาการกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ออกแบบรูปแบบ/แนวทางในการบูรณาการกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กับ “โครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เป็นพื้นที่ในการดาเนินกิจกรรรม
3) ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้นา กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชน
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและร่วมปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
4) ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคี
การพั ฒ นาก าหนดรู ป แบบกิ จ กรรมติ ด ตามเยี่ ย มเยี ย น ให้ ก าลั ง ใจ กิ จ รรมสร้ า งแรงจู ง ใจแก่ ชุ ม ชนและ
ผู้ปฏิบัติงาน
5) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารกับการรับรู้สู่สาธารณชนอย่างต่ อเนื่อง
และรายงานผลทุกวันที่ 10 ของเดือน ทาคลิปผ่านสื่อ YouTube Facebook Tiktok เป็นต้น
6) รณรงค์ส่ งเสริมให้ มีการปลู กพืช ปลู กผั ก ปลู กรักกับพช. สร้างความ
มั่นคงทางอาหารให้ทุกครัวเรือน มีพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด ครบทุกครัวเรือน เช่น กล้วย มะละกอ พริก
กะเพรา โหระพา มะเขือพวง มะเขือเปราะ มะกรูด มะนาว หรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
7) สร้างบ้านโก่งธนูโมเดลให้เกิดขึ้น อย่างน้อยอาเภอละ 1 หมู่บ้าน
8) ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตาบล 1 ถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ
9) ถอดบทเรียนความสาเร็จ Best Practice อาเภอละ 1 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564
4.2.11 การดาเนินงาน “น้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจาครัวเรือน
กรมการพัฒ นาชุม ชนให้จัง หวัด ร้อ ยเอ็ด รายงานสรุป ผลความสาเร็จ
การดาเนิ น งานประเด็น การบู ร ณาการและการต่อ ยอดผลส าเร็จ โครงการการด าเนิน งาน “น้ อมนาแนว
พระราชดาริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ
90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจาครัวเรือน
ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ผ่านระบบ Google Sheet ตามคู่มือการบันทึกผลการบูรณาการและการต่อยอดผลส าเร็จฯ และรายงานภาพข่าวกิจกรรม
ทางกลุ่ม Line “WR ผักสวนครัว”
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จัง หวัด ร้อ ยเอ็ด ขอความร่ว มมือ อาเภอรายงานผลการบูร ณาการและ
การต่อยอดผลสาเร็จฯ ตามคู่มือการบันทึกผลการบูรณาการและการต่อยอดผลสาเร็จฯ และแบบรายงานฯ
(เอกสารแนบ) รายงานผลทุกวันที่ 10 ของเดือน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.12 การดาเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่ว นที่สุด ที่ รอ 0019/ว 4549 ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2563 เรื่อง การดาเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้อาเภอดาเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ระยะที่ 2-3 ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2563 นั้น
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งการดาเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ระยะที่ 3 ให้สอดคล้องกับช่วงเวลา 5 ปี ในการดาเนินโครงการ
ของคณะสงฆ์ เป็นดาเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงขอให้อาเภอ
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.13 โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน
ประจาปี 2564 (เอกสารแนบ 4.2.13)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 23 ธั น ว าคม 2563 เห็ น ชอบให้
กระทรวงมหาดไทย จัดทาโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจาปี
2564 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” โดยมี
ของขวัญปีใ หม่ จานวน 9 เรื่อ ง ประกอบด้ว ย 1) สถานธนานุบาลทั่ว ไทย ลดอัตราดอกเบี้ย ตลอดปี 2)
ส่งสุขภาพดี วิถีใหม่ (Healthcare Delivery in the New Normal) โดยกรุงเทพมหานคร 3) รู้ง่าย เข้าใจไว
กฎหมายอาคาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 4) Smartlands : App เดียวครบเครื่องเรื่องที่ดิน โดยกรม
ที่ดิน 5) มท. สร้างสุข (Happy Creation) โดยกรมการพัฒนาชุมชน 6) ของถูก ขายฟรี ของดี พาส่งออก โดย
องค์การตลาด 7) ติดมิเตอร์ใหม่ล ดราคา การประปาจัดให้ โดยการประปานครหลวง 8) งานไฟในบ้า น
หารคนละครึ่งกับไฟฟ้านครหลวง และ 9) ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค
เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการของขวัญปีใหม่ “มท. สร้างสุข (Happy
Creation)” โดยกรมการพัฒนาชุมชน สาเร็จตามวัตถุประสงค์และสร้างประโยชน์สุข กับประชาชน จึงขอให้
อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1. ดาเนินกิจกรรมแบ่งปันความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกับผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
(ผู้นา อช.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และองค์กรสตรี การรวบรวมผลผลิตจากกิจกรรม 90 วัน ปลูก ผักสวนครัว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรวบรวมต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักที่มีอยู่ในพื้นที่มาจัดเป็นของขวัญปีใหม่
มอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 – 3 ครัวเรือน
2. แก้ ไ ขปั ญ หาครั ว เรื อ นเด็ ก ยากจนแบบบู ร ณาการ โดยดาเนิ น การ
1) จัดทาและเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด/อาเภอ 2) ค้นหา วิเคราะห์ บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เด็ก ก่อ นวั ย เรี ย นอายุ ตั้ง แต่ แรกเกิด ถึ ง 6 ปี ในพื้น ที่ 3) ระบุ เป้ าหมายจั ดท าแฟ้ม ครอบครั ว เด็ก ยากจน
(Family folder) เพื่อกาหนดทิศทางแผนงานการแก้ไขปัญหาและสนับ สนุนครัวเรือน โดยใช้กลไกนักพัฒนา
3 ประสาน (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกนักพัฒนาภาค 4) บูรณาการ

12
ช่วยเหลือ สนับสนุน ประสาน ส่งต่อและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ และมอบทุนอุปการะเด็ก หรือมอบของใช้จาเป็น
อย่างน้อย 3 เดือน 5) ติดตาม สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โดยร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เช่น คณะสงฆ์ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง เครือข่าย OTOP เครือข่ายสตรี เป็นต้น

13

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2.14 โครงการ ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็น
ความต้องการของตลาดงาน กิจกรรม เสริมสร้างตาบลเข้มแข็ง ด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยจั งหวั ดร้ อยเอ็ ด โดยส านักงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ด ก าหนดด าเนิน งาน
โครงการส่ง เสริม แรงงานให้มีค วามรู ้แ ละทัก ษะในการประกอบอาชีพที่ เป็นความต้องการของตลาดงาน
กิจกรรม เสริมสร้างตาบลเข้มแข็ง ด้วยศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย แกนนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย จานวน ๔๐ หมู่บ้านๆ ละ ๕ คน รวมทั้งหมด ๒๐๐ คน กาหนดดาเนินการใน
วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องเอ็มแกรนด์บอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอให้อาเภอแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด เนื่องจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการประชุม
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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4.2.15 การประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรตั นราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ 4.2.15)
จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดาเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
ตามพระดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมทั้งจัดทาพิธีมอบแบบลายผ้า
มัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 24 กลุ่ม
โดย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธลี งนามถวายพระพรชัยมงคลและมอบ
แบบลายผ้ามัดหมี่ โดยให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ รายงานผลการดาเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแบบ
รายงานเอกสารแนบ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ไม่มี
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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4.4 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.4.1 ผลการเบิ กจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 4.4.1 นาเสนอโดยเอกสาร)
จั งหวัดร้ อยเอ็ด ได้รับอนุ มัติงบประมาณแผนการดาเนินงานและอนุมั ติ
จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเลขาฯ อกส.จ. จานวน
26,415,270 บาท เบิกจ่ายแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 4,741,980.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.95 คงเหลือ
21,673,289.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.05 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม ๒๕๖4) แยกเป็น ดังนี้
๑) งบบริหาร ได้รับจัดสรร 4,415,270 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,341,980.28
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.39 คงเหลือ 3,073,289.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.61
2) งบอุดหนุน ได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
3) งบหมุ น เวี ย น ได้ รั บ จั ด สรร 18,000,000 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
3,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.89 คงเหลือ 14,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.11
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มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.4.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือนมกราคม 2564
(เอกสารแนบ 4.4.2 นาเสนอโดยเอกสาร)
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มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.4.3 รายงานลูกหนี้ที่ครบกาหนดชาระ/ยังไม่ครบกาหนดชาระ
(เอกสารแนบ 4.4.3 นาเสนอโดยเอกสาร)

20

มติทปี่ ระชุม รับทราบ

21
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อืน่ ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) วรงค์พร มั่งมี ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวรงค์พร มั่งมี )
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) อัจฉรา ทิพย์ทามา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทามา)
ผอ.กง.ประสานและสนับสนุนฯ

