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รายงานการประชุม

ผู้บร ิหารสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักว ิชาการพัฒนาชุมชน
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครัง้ ที่ 9/๒๕๖๔

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 13.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
******************************

ผูม้ าประชุม
1. นายพิศ
นันทพูนพิพัฒน์
2. นายชานาญ
สมบูรณ์
3. นายทวีสันต์
สุขเจริญ
4. นางราณี
วงศ์ลุน
5. นางสาวอัจฉรา
ทิพย์ทามา
6. นายวิจิตร
แก้วกาหลง
7. นางณัชพัชรพร
ศิริโท
8. นายจารัสชัย
จาปา
9. นางเสาวลักษณ์
เบ็ญเจิด
10.นางนิตยา
พลเยี่ยม
11.นายวิรพล
เยาวะพันธ์
12.นางบงกชกาญจน์
ทวดเสนา
13. นายเสงี่ยม
แน่นอุดร
14. นายสะอาด
โยธาพล
15. นางอาภัสสร
ช่าชอง
16. นางสกุลทอง
ดอนกลาง
17. นายวิเชียร
เบ้าหนองบัว
18. นางสาวเนตรทราย ยอดเสาวดี
19. น.ส.พิชญา
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
20. นายสรศักดิ์
เสนาภักดิ์
21. นางพัชรินทร์
แสนวงษ์
22. นางสุภาวดี
สมบูรณ์
23. นางลัดดาวรรณ
แสงทับ
24. นางสาวพิศมัย
ปิ่นบุตร
25. นายชัยฌาณธวัช
ลือชานิติโพธ
26. นายสาทิศ
ไชยสาร
27. นายวีระพงษ์
น้อยจันทร์
เริ่มประชุม
เวลา 13.30 น.

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ผอ.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผอ.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผอ.กง.ประสานและสนับสนุนฯ
พัฒนาการอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
พัฒนาการอาเภอธวัชบุรี
พัฒนาการอาเภอพนมไพร
พัฒนาการอาเภอโพนทอง
พัฒนาการอาเภอจตุรพักตรพิมาน
พัฒนาการอาเภอโพธิ์ชัย
พัฒนาการอาเภอหนองพอก
พัฒนาการอาเภอสุวรรณภูมิ
พัฒนาการอาเภอเชียงขวัญ
พัฒนาการอาเภอเมืองสรวง
พัฒนาการอาเภอโพนทราย
พัฒนาการอาเภออาจสามารถ
พัฒนาการอาเภอเมยวดี
พัฒนาการอาเภอศรีสมเด็จ
พัฒนาการอาเภอจังหาร
พัฒนาการอาเภอปทุมรัตต์
พัฒนาการอาเภอทุ่งเขาหลวง
พัฒนาการอาเภอเกษตรวิสัย
พัฒนาการอาเภอหนองฮี
พัฒนาการอาเภอเสลภูมิ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
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พระราชดารัช ในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราช 2497 วันที่ 31 ธันวาคม 2496
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ ง การรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 9/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๔

Application LINE

Website
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เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เพื่อตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม
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การดาเนินงานโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจาปี 2565 กิจกรรม :

ตลาดผ้าไหม ผ้าฝ้ายเมืองร้อยเอ็ด ครัง้ ที่ 2

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดร้อยเอ็ด กาหนด

ดาเนินงานโครงการตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ประจาปี 2565 กิจกรรม : ตลาดผ้าไหม ผ้าฝ้ายเมืองร้อยเอ็ด ครัง้ ที่

10
2 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2564 ณ บร ิเวณศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด (หน้าจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า มีชอ
่ งทาง
การจาหน่ายสิ นค้าเพิ่มขึ้น ๒) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้า กระจายรายได้สู่ชุมชน ๓) เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้และสวมใสผ้าไทยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า
ไหม ผ้าฝ้าย จานวน 20 อาเภอ 20 บูท และได้เร ียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมบูทจาหน่ายผ้า
ไหม ผ้าฝ้าย พร้อมให้สัมภาษณ์ผ่าน Live ทางเพจ Facebook “OTOP พช.ร้อยเอ็ด” ในวันอังคารที่ 7

ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 10 .00 น. ณ บร ิเวณศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
(หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)

โครงการพั ฒนาศั กยภาพผู้ ประกอบการสู่ ยุค ๔.0

การดาเนิ นโครงการพัฒนาศั กยภาพผู้ ประกอบการสู่ ยุค ๔.0

จานวน ๒ รุน
่ ได้ แก่

1) รุน
่ ที่ ๑ วันที่ 2 - 3 ธันวาคม ๒๕๖๔

2) รุน
่ ที่ ๒ วันที่ 8 - 9 ธันวาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประดับเง ิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป้าหมายที่เข้ าร่วมโครงการ

50 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 100 คน (รายละเอียดตามหนังสื อ ด่ วนที่สุด ที่ รอ 0019/ว6536 ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2564)

โครงการสืบสานตานานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด

กิจกรรมการแสดงผลสาเร็จ โครงการ : สืบสานตานานศิลป์ ผ้าถิ่นไท

ร้อยเอ็ด ซึง่ กาหนดดาเนินการระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงผลสาเร็จและผลงานในการ
ดาเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการจัดแสดงและ

จาหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งสิ้ น 20 กลุ่ม การแสดงผลงานผ้าทอและการแปรรูปผ้า
โดยการแสดงแบบผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าทอพื้นถิ่น รวมทั้งจัดแสดงผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการฯ
จานวน 101 ผลิตภัณฑ์

ในการแสดงแบบผ้าไทยมีบูรณาการงานร่วมกับชมรมแม่บ้าน

มหาดไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึง่ เป็นการแสดงแบบการกุศลเพื่อหารายได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกาหนดจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้ นไป

ณ ลานโปรโมชัน
่ ห้ างสรรพสิ นค้าโรบินสั น ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด ซึง่ กาหนดให้สวมใส่ผ้าทอลายสากตุ
และลายขอเจ้าฟ้าฯ ภายใต้ธม
ี “สืบสานตานานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด”

๔.๓.๑
-
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Online
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PDF

Video

การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กรมการพัฒนาชุ มชน ได้แจ้งผลการอนุมัติแผนการดาเนินงานและแผนการใช้

จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสานักงานเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบร ิหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดั บจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ.) ได้รบ
ั การจัดสรร
งบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 12,510,480.00 บาท รายละเอียด ดังนี้
- งบบร ิหาร จานวน 3,510,480.00 บาท

- งบเง ินทุนหมุนเว ียน 6,000,000.00 บาท

- งบเง ินอุดหนุน จานวน 3,000,000.00 บาท

โดยจะต้องดาเนินการตามแผนที่ได้รบ
ั อนุมัติ โดยเบิกจ่ายงบประมาณ

ในภาพรวมให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละที่กาหนด ดังนี้ ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 , ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ,
ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 , ไตรมาส 4 ร้อยละ 100

แจ้งจัดสรรงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทงบบร ิหาร งบเง ินอุดหนุน และเง ินทุน

หมุนเว ียน ของสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติ ดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ีอาเภอ (อกส.อ)

สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร ิหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดั บ

จังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ.) ประชุมคณะอนุกรรมการบร ิหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดั บจังหวัด

(อกส.จ.) เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยคณะอนุกรรมการบร ิหารฯ อกส.จ. มีมติพิจารณาอนุมัติการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบร ิหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ.) ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รอ 0019 (อกส.จ.)/
ว 6604 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรอื่ ง แจ้งการเบิก - จ่าย งบประมาณตามแผนการดาเนินงานและ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับสานักงาน

เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติ ดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอาเภอ (อกส.อ.)
ประกอบด้วย

1. งบบร ิหารจัดการกองทุน จานวน 3,425,750 บาท

2. งบเง ินทุนหมุ นเว ียน จานวน 6,000,000 บาท มี หลั กเกณฑ์ ในการจัดสรร

งบประมาณ โดยแบ่งออกเป็น ๕ ส่ วน ดั งนี้

ส่วนที่ ๑ จัดสรรตามขนาดของอาเภอโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลสมาชิก

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ประกอบด้วยอาเภอขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ (S, M, L) รวมเป็นเง ิน
1,420,000 บาท ดังนี้
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- อาเภอขนาดเล็ก (S) ประกอบด้วย อาเภอเมืองสรวง, โพนทราย, เมยวดี,

ศร ีสมเด็จ, เชียงขวัญ, หนองฮี, และอาเภอทุ่งเขาหลวง ได้รบ
ั การจัดสรร จานวน 7 อาเภอๆละ 50,000 บาท
รวมเป็นเง ิน 350,000 บาท

- อาเภอขนาดกลาง (M) ประกอบด้วย ประกอบด้วย อาเภอธวัชบุร ี, พนมไพร

, โพธิช์ ย
ั , หนองพอก, และอาเภอจังหาร ได้ รบ
ั การจัดสรร จานวน 5 อาเภอๆ ละ 70,000 บาท รวมเป็นเง ิน
350,000 บาท

- อาเภอขนาดใหญ่ (L) ประกอบด้วย อาเภอเมืองร้อยเอ็ด, เกษตรว ิสัย, ปทุม

รัตต์, จตุรพักตรพิมาน, โพนทอง, เสลภูมิ, สุวรรณภูมิ, อาจสามารถ ได้รบ
ั การจัดสรร จานวน 8 อาเภอๆ ละ 90,000
บาท รวมเป็นเง ิน 720,000 บาท

ส่ วนที่ 2 จัดสรรตามผลการดาเนินงานการเพิ่มจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนา

บทบาทสตร ี ประเภทองค์กรสตร ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวมเป็นเง ิน 1,350,000 บาท ดั งนี้
- อาเภอที่ไม่มีการดาเนินการรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตร ี ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 3 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอปทุมรัตต์, โพธิช์ ย
ั , และอาเภอทุ่งเขาหลวง
ไม่ได้รบ
ั การจัดสรรงบประมาณประเภทเง ินทุนเว ียน
อาเภอ

- อาเภอที่มีผลการรับสมั ครสมาชิกประเภทองค์ กรสตร ี ได้ รอ
้ ยละ 20 จานวน 1

คือ อาเภอเกษตรว ิสัย ได้รบ
ั การจัดสรร จานวน ๕0,000 บาท

- อาเภอที่มีผลการรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตร ี ได้เกินกว่าร้อยละ 20

จานวน 7 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองร้อยเอ็ด, จตุรพักตรพิมาน, ธวัชบุร ี, พนมไพร, โพนทอง, เมือง
สรวง, และอาเภอศร ีสมเด็จ ได้รบ
ั การจัดสรรอาเภอละ 70,000 บาท รวมเป็นเง ิน 560,000 บาท

- อาเภอที่มีผลการรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตร ี ได้ครบทุกองค์กร จานวน 9

อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอหนองพอก, เสลภูมิ, สุวรรณภูมิ, โพนทราย, โพนทอง, อาจสามารถ, เมยวดี,

จังหาร, เชียงขวัญ, และอาเภอหนองฮี ได้รบ
ั การจัดสรรอาเภอละ 90,000 บาท รวมเป็นเง ิน 810,000 บาท
ส่วนที่ 3 การใช้จา่ ยเง ินตามวงเง ินที่ได้รบ
ั การจัดสรร (งบเง ินทุนหมุนเว ียน, เง ิน

อุดหนุน, งบบร ิหาร) รวมเป็นเง ิน 1,300,000 บาท

1) ผลการดาเนินงานการเบิก - จ่าย งบประมาณต่ากว่าร้อยละ 100 จานวน 10

อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเกษตรว ิสัย, อาเภอธวัชบุร ี, อาเภอพนมไพร, อาเภอโพนทอง, อาเภอโพธิช์ ย
ั ,

อาเภอเสลภูมิ, อาเภอศร ีสมเด็จ, อาเภอจังหาร, อาเภอเชียงขวัญ, และอาเภอทุง่ เขาหลวง ได้รบ
ั การจัดสรร
อาเภอละ 50,000 บาท รวมเป็นเง ิน 500,000 บาท

2) ผลการดาเนินงานการเบิก - จ่าย งบประมาณร้อยละ 100 จานวน 5 อาเภอ

ประกอบด้วย อาเภอเมืองร้อยเอ็ด, อาเภอปทุมรัตต์, อาเภอสุวรรณภูมิ, อาเภออาจสามารถ, และอาเภอหนอง
ฮี ได้รบ
ั การจัดสรรอาเภอละ 70,000 บาท รวมเป็นเง ิน 350,000 บาท

3) ผลการดาเนินงานการเบิก - จ่าย งบประมาณเกินกว่าร้อยละ 100 จานวน 5

อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอจตุรพักตรพิมาน, อาเภอหนองพอก, อาเภอเมืองสรวง, อาเภอโพนทราย, และ
อาเภอเมยวดี ได้รบ
ั การจัดสรรอาเภอละ 90,000 บาท รวมเป็นเง ิน 450,000 บาท

ส่วนที่ 4 จัดสรรตามผลการชาระคืนเง ินกู้ยืมของสมาชิกทีค
่ รบกาหนดชาระ

ในปีบัญชี 2564 รวมเป็นเง ิน 790,000 บาท ดังนี้

๑) อาเภอที่มีผลการส่งเง ินคืนของสมาชิก ได้ต่ากว่าร้อยละ 1 - 65 จานวน 2

อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอหนองพอก และอาเภอโพนทราย ได้รบ
ั การจัดสรรอาเภอละ 5,000 บาท รวมเป็นเง ิน
10,000 บาท

2) อาเภอที่มีผลการส่งเง ินคืนของสมาชิก ได้รอ
้ ยละ 66 - 68 จานวน 1 อาเภอ คือ

อาเภออาจสามารถ ได้รบ
ั การจัดสรร จานวน 20,000 บาท
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3) อาเภอที่มีผลการส่งเง ินคืนของสมาชิก ได้รอ
้ ยละ 69 - 70 จานวน 4 อาเภอ

ประกอบด้วย อาเภอเมืองร้อยเอ็ด, อาเภอพนมไพร, อาเภอโพนทอง, และอาเภอโพนชัย ได้รบ
ั การจัดสรร
อาเภอละ 30,000 บาท รวมเป็นเง ิน 120,000 บาท

4) อาเภอที่มีผลการส่งเง ินคืนของสมาชิก ได้รอ
้ ยละ 71 - 73 จานวน 1 อาเภอ คือ

อาเภอเชียงขวัญ ได้รบ
ั การจัดสรร จานวน 40,000 บาท

5) อาเภอที่มีผลการส่งเง ินคืนของสมาชิก ได้รอ
้ ยละ 75 ขึ้นไป จานวน 12 อาเภอ

ประกอบด้วย อาเภอเกษตรว ิสัย, อาเภอปทุมรัตต์, อาเภอจตุรพักตรพิมาน, อาเภอธวัชบุร ี, อาเภอเสลภูมิ,
อาเภอสุวรรณภูมิ, อาเภอเมืองสรวง, อาเภอเมยวดี, อาเภอศร ีสมเด็จ, อาเภอจังหาร, อาเภอหนองฮี, และอาเภอ
ทุ่งเขาหลวง ได้รบ
ั การจัดสรรอาเภอละ 50,000 บาท รวมเป็นเง ิน 600,000 บาท

ส่วนที่ 5 จัดสรรตามการบร ิหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระ ปี 2556 – 2564

เป้าหมายการบร ิหารจัดการหนี้เกิ นกาหนดชาระลดลงเหลือต่ากว่าร้อยละ 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
รวมเป็นเง ิน 1,140,000 บาท ดังนี้

1) อาเภอที่มีการบร ิหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระลดลง มากกว่าร้อยละ 20

จานวน 6 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองร้อยเอ็ด, อาเภอเกษตรว ิสัย, อาเภอพนมไพร, อาเภอโพนทอง,
อาเภอโพธิช์ ย
ั , และอาเภอหนองฮี ได้รบ
ั การจัดสรรอาเภอละ 40,000 บาท รวมเป็นเง ิน 240,000 บาท

2) อาเภอที่มีการบร ิหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระลดลง เหลือร้อยละ 15.01 –

20 จานวน 5 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอปทุมรัตต์, อาเภอหนองพอก, อาเภออาจสามารถ, อาเภอศร ีสมเด็จ
, และอาเภอเชียงขวัญ ได้รบ
ั การจัดสรรอาเภอละ 50,000 บาท รวมเป็นเง ิน 250,000 บาท

3) อาเภอที่มีการบร ิหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระลดลง เหลือร้อยละ 10.01 - 15

จานวน 5 อาเภอ ประกอบด้ วย อาเภอจตุรพักตรพิมาน, อาเภอเสลภูมิ, อาเภอสุ วรรณภูมิ, อาเภอโพนทราย,
และอาเภอทุ่งเขาหลวง ได้รบ
ั การจัดสรรอาเภอละ 60,000 บาท รวมเป็นเง ิน 300,000 บาท

4) อาเภอที่มีการบร ิหารจัดการหนี้เกิ นกาหนดชาระลดลง เหลือร้อยละ 5.01 - 10

จานวน 1 อาเภอ คือ อาเภอเมืองสรวง เป็นเง ิน 80,000 บาท

5) อาเภอทีม
่ ีการบร ิหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระลดลง ต่ากว่าร้อยละ 5 จานวน

3 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอธวัชบุร ี, อาเภอเมยวดี, และอาเภอจังหาร ได้รบ
ั การจัดสรรอาเภอละ 90,000
บาท รวมเป็นเง ิน 270,000 บาท
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งบเง ินอุดหนุน จานวน 2,630,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร

งบประมาณ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1,800,000 บาท

ส่วนที่ 1 จัดสรรให้ทุกอาเภอ จานวน 20 อาเภอๆ ละ 90,000 บาท รวมเป็นเง ิน

ส่วนที่ 2 จัดสรรตามขนาดของอาเภอโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลสมาชิกประเภทบุคคล

ธรรมดา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยอาเภอขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ (S, M, L) รวมเป็นเง ิน
410,000 บาท ดังนี้

- อาเภอขนาดเล็ก (S) ประกอบด้วย อาเภอเมืองสรวง, โพนทราย, เมยวดี, ศร ี

สมเด็จ, เชียงขวัญ, หนองฮี, และอาเภอทุง่ เขาหลวง ได้รบ
ั การจัดสรร จานวน 7 อาเภอๆ ละ 10,000 บาท
รวมเป็นเง ิน 70,000 บาท

- อาเภอขนาดกลาง (M) ประกอบด้วย ประกอบด้วย อาเภอธวัชบุร ี, พนมไพร,

โพธิช์ ย
ั , หนองพอก, และอาเภอจังหาร ได้รบ
ั การจัดสรร จานวน 5 อาเภอๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเง ิน
100,000 บาท
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- อาเภอขนาดใหญ่ (L) ประกอบด้วย อาเภอเมืองร้อยเอ็ด, เกษตรว ิสัย,

ปทุมรัตต์, จตุรพักตรพิมาน, โพนทอง, เสลภูมิ, สุวรรณภูมิ, อาจสามารถ ได้รบ
ั การจัดสรร จานวน 8 อาเภอๆ ละ
30,000 บาท รวมเป็นเง ิน 240,000 บาท

ส่วนที่ 3 จัดสรรตามผลการดาเนินงานการเพิ่มจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนา

บทบาทสตร ีประเภทองค์กรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาการจัดสรรเง ินอุดหนุนเพิ่มเติม ดังนี้

- อาเภอที่ไม่มีการดาเนินการรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตร ี ในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 จานวน 3 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอปทุมรัตต์, โพธิช์ ย
ั , และอาเภอทุง่ เขาหลวง ไม่ได้รบ
ั การ
จัดสรรงบประมาณประเภทเง ินอุดหนุน

- อาเภอที่มีผลการรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตร ี ได้รอ
้ ยละ 20 จานวน

1 อาเภอ คือ อาเภอเกษตรว ิสัย ได้รบ
ั การจัดสรร จานวน 10,000 บาท

- อาเภอที่มีผลการรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตร ี ได้ เกิ นกว่าร้อยละ 20

จานวน 7 อาเภอ ประกอบด้ วย อาเภอเมืองร้อยเอ็ ด, จตุ รพั กตรพิ มาน, ธวัชบุร ี, พนมไพร, โพนทอง, เมื อง
สรวง, และอาเภอศร ีสมเด็จ ได้รบ
ั การจัดสรรอาเภอละ 20,000 บาท รวมเป็นเง ิน 140,000 บาท

- อาเภอที่มีผลการรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตร ี ได้ครบทุกองค์กร

จานวน 9 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอหนองพอก, เสลภูมิ, สุวรรณภูมิ, โพนทราย, โพนทอง, อาจสามารถ,
เมยวดี, จังหาร, เชียงขวัญ, และอาเภอหนองฮี ได้รบ
ั การจัดสรรอาเภอละ 30,000 บาท รวมเป็นเง ิน
270,000 บาท

ส่วนที่ 4 จัดสรรให้กับจังหวัดสาหรับดาเนินกิจกรรมในภาพรวมของกองทุนพัฒนา

บทบาทสตร ี จานวน 370,000 บาท

ทั้งนี้ โดยสรุปการจัดสรรงบประมาณประเภทเง ินอุดหนุนให้กับสมาชิกประเภท

องค์กร แยกเป็นระดับอาเภอ จานวน 2,630,000 บาท และระดับจังหวัด จานวน 370,000 บาท

แผนการเสนอโครงการประเภทเง ินทุนหมุนเว ียนและเง ินอุดหนุน ของ

สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติ ดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี โดยกรมการพัฒนาชุมชน กาหนด

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประเภทเง ินทุนหมุนเว ียนและเง ินอุดหนุน ของสานักงานเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบร ิหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ.) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ไตรมาส 2

คณะอนุกรรมการบร ิหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดับจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ.) กาหนดระยะเวลาในการส่งโครงการประเภทเง ินทุนหมุนเว ียนและเง ินอุดหนุนของ

สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอาเภอ

(อกส.อ.) ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 หากไม่สามารถดาเนินการเสนอโครงการได้
ตามห้วงเวลาที่กาหนด คณะอนุกรรมการบร ิหารจะดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับอาเภออื่นที่มีความ
ต้องการใช้จา่ ยงบประมาณต่อไป
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5 รายงานผลการเบิก – จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีของสานักงาน

เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติ ดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอาเภอ (อกส.อ.)
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)

7

23

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ) วรงค์พร มั่งมี ผู้จดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) อัจฉรา ทิพย์ทามา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
**************
(นางวรงค์พร มั่งมี )
(นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทามา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผอ.กง.ประสานและสนับสนุนฯ

