.

รายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ ๒๕61 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม
๑ . นายประดิษฐ หลวงจอก

ตาแหหนง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

๒ . นายทวีสันต์

ตาแหหนง หัวหน้ากลุมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

สุขเจริญ

๓ . นายคนอง สงชวย

ตาแหหนง หัวหน้ากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน

๔ . นางสาวเมตตา แหสนอินอานาจ

ตาแหหนง หัวหน้ากลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

๕ . นางสาวกานดา พงษ์ไพจิตร

ตาแหหนง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

6. นายบัญชา

ศิลกุล

ตาแหหนง รกท.พัฒนาการอาเภอเมืองเพชรบูรณ์

7. นางอรทัย

จันทร์ผอง

ตาแหหนง พัฒนาการอาเภอหลมสัก

8. นายปริญญา ขจรไพร

ตาแหหนง พัฒนาการอาเภอหลมเกา

9. นางสาวรัตนา ทองออน

ตาแหหนง พัฒนาการอาเภอหนองไผ

10. นางสาวธนานุช แหสวงผล

ตาแหหนง รกท.พัฒนาการอาเภอวิเชียรบุรี

11. นางสาวนฤมล กฤติวาณิชย์

ตาแหหนง พัฒนาการอาเภอบึงสามพัน

12. นางสาวฐิติพรรณ โปรงฟ้า

ตาแหหนง แหทนพัฒนาการอาเภอชนแหดน

๑3. นางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์

ตาแหหนง รกท.พัฒนาการอาเภอเขาค้อ

๑4. นางสุพัตรา วงษ์จันทร์

ตาแหหนง รกท.พัฒนาการอาเภอศรีเทพ

๑5. นางสาวบูรินา ฤทธิ์กล้า

ตาแหหนง พัฒนาการอาเภอวังโป่ง

๑6. นายจตุพล อ้นกลิ้ง

ตาแหหนง แหทนพัฒนาการอาเภอน้าหนาว

๑7. นางธนพร

ศรีบุญเรือง

ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๑8. นางอัมพร

กุลวงศ์

ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๑9. นายศราวุฒิ

สีหะวงษ์

ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

20. นางสาวพิมลลักษณ์ บุญมีวิเศษ

ตาแหหนง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

21. นางสาวอัจฉรา คะสีทอง

ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

22. สิบเอกขจร เบ้าศรี

ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒3. นางสาววัชรานุช เทียนทอง

ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒4. นางกฤษณา

ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

อธิบดี

๒5. นางสาววีรกานต์ บัวทุม

ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒6. นางสาวสุภาวดี หมูใหญ

ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒7. นางกิตติมา

ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ

๒8. นางอาไพ

ตั้งตระกูล
บารุงคีรี

๒9. นางสาวบุษยมาศ

พิณเทพ

ตาแหหนง เจ้าพนักงานการเงินแหละบัญชีชานาญงาน
ตาแหหนง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

30. นางสาววิไลพร พึ่งไพทูรย์

ตาแหหนง เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

31. นางสาวสุนิสา สิงห์วี

ตาแหหนง เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

32. นางภาวฎี เวียงนนท์

ตาแหหนง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม( ลา )
1. นางสาววรรณา ทอพัฒนาถาวร

ตาแหหนง เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
....ไมมี........

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมพัฒนาการอาเภอแหละนักวิชาการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 10/2561 ประจาปีงบประมาณ
2561 วั นอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูร ณ์
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดได้แหจ้งหนังสือแหละแหจ้งทางเว็ บไซต์สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์/ OA / E-mail / line ให้ทุก สพอ. ได้รับทราบแหล้ว)
มติที่ประชุม รับรองการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
....ไมมี........

ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ ทราบ
4.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (จานวน

7 เรื่อง)

4.1.1. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจาปี 2562
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน
2,000,000 บาท ภายใต้แหผนงาน เสริมสร้างขีดความสามารถในการแหขงขันของผู้ประกอบการ โครงการ
สงเสริมการตลาดเชิงรุก กิจกรรมจัดการแหสดงแหละจาหนายผลิตภัณฑ์ OTOP ภูมิภาค 4 ภาค โดยจัดเสนอ
รายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการตอผู้วาราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ได้รับแหจ้งจากกรมพัฒนาชุมชนประสานแหจ้งสงเสริมการขายการตลาด OTOP ประมาณ
780,000 กวาบาท ใช้สงเสริมการจัดงานOTOPในงานกาชาด งานมะขามหวาน ปี 2562
มติที่ประชุม......รับทราบ...
4.1.2. การจัดทาคาของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ 3 แผนงาน ดังนี้
1) แหผนงานที่ 1 โครงการที่สามารถตอบสนองเชิงนโยบาย (Top-Down) แหละตรงตาม
ความต้องการของสภาพข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเชิงพื้นที่ (Bottom-UP) โดยต้องการขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวง กรม ต้นสังกัด (Function) ถ้ามี
2) แหผนงานที่ 2 โครงการที่สามารถตอบสนองเป้าหมายตามแหผนพัฒนาภาคเหนือ (TopDown) ถ้ามี
3) แหผนงานที่ 3 โครงการที่สามารถตอบสนองเป้าหมาย แหละตรงตามความต้องการของ
สภาพข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเชิงพื้นที่ (Bottom-UP) ตาม (ราง) แหผนพัฒนาจังหวัดฯ
ซึ่งโครงการทั้ง 3 แหผนงานต้องไมมีความซ้าซ้อน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทา
แหผนปฏิบัติราชการประจาปีฯ มีความสอดคล้องแหละตอบสนอง (ราง) กรอบแหผนพัฒนาจังหวัดฯ โดยจัดทา
รายละเอียดโครงการสงจังหวัดฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ข้อเสนอ จังหวัดให้ทบทวนแหผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2563 มี 3 สวนหลักๆ งบ Function งบภาค
งบจังหวัด หลักๆ คือ งบจังหวัด ตอนนี้สง 1 โครงการคือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 4 กิจกรรม หลักๆ
โครงการเหมือนปี พ.ศ. 2561 แหตเพิ่มจานวนครัวเรือน จานวนวันเพิ่มขึ้น วงเงิน 6,300,000 บาท
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...
4.1.3 โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
- จังหวัดฯ กาหนดออกหนวยให้บริการประชาชน ตามโครงการหนวยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเพชรละคร หมูที่ 8
ตาบลเพชรละคร อาเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอเตรียม
1. คัดเลือกเด็กรับทุน จานวน 3 ทุนๆละ 1,000 บาท
2. จัดแหสดงแหละจาหนายสินค้าโอท็อป/สัมมาชีพ ในสวนจังหวัด จะได้จัดกิจกรรมไปรวมงาน คือ
- นิทรรศการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- คลินิกกองทุนหมูบ้านแหละชุมชนเมือง
- กลุมงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแหละขนาดยอม
3. พัฒนาการอาเภอหนองไผได้เสนอการคัดเลือกเด็กรับทุน จากเดิมจานวน 3 ทุนๆ ละ 1,000 บาท
จะเพิ่มจานวนทุนเป็น 8 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เทาเดิม
มติที่ประชุม ...รับทราบ.....
4.1.4 สรุปคะแนนส่งงานประจาเดือนสิงหาคม 2561 ทาการตรวจสอบข้อมูล
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...
4.1.5 กาหนดส่งงานประจาเดือนกันยายน 2561 ให้สงตามกาหนดการที่แหจ้งไว้
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...

4.1.6 ขอให้อาเภอเร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ BPM ทาการตรวจสอบข้อมูลแหละเรงการ
บันทึกข้อมูล
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...
4.1.7 สรุปผลการวิเคราะห์สมุดตรวจการผู้บังคับบัญชา (พช.6) ประจาเดือน สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม .....รับทราบ...

4.2 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(จานวน 4 เรื่อง)

4.2.1 การดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ปี 2561 กรมการ
พัฒนาชุมชน แหจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวนเงิน 785,000 บาท เป้าหมาย 25 กลุม
เฉลี่ ย กลุ มละ 31,400 บาท โดยให้ ด าเนิ น การในไตรมาส 4 ให้ เ สร็ จ ภายในเดื อ นกั น ยายน 2561
กลุมเป้าหมาย ดังนี้
1) กลุมเป้าหมาย ในพื้นที่หมูบ้านสร้างใหม อาเภอละ 1 กลุม รวม 11 กลุม (ตามหนังสือ
สั่งการ ที่ พช 0019/ว 236 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561)
2) คัดเลือกกลุมเป้าหมาย ในพื้นที่หมูบ้านสัมมาชีพ ปี 2561 ทั้งหมูบ้านเดิม หรือหมูบ้าน
ใหม ตามเป้าหมายที่กาหนด
ขอความรวมมือทุกอาเภอ สงแหบบขึ้นทะเบียนกลุมอาชีพตามแหนวทางสัมมาชีพ (ชื่อกลุม/บ้าน/หมูที่/
ตาบล/อาเภอ ) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อมอบให้ผู้รับผิดชอบจัดทาโครงการฯ ตอไป กรมฯ
กาหนดดาเนินการให้แหล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 โดยได้ประสานฝ่ายอานวยการเรื่องการเบิกจาย
ขอให้ทุกอาเภอเบิกจาย 17 กันยายน 2561
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...
4.2.2 การดาเนินงานทุนชุมชน
1. การดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ดาเนินการบันทึก
ข้อมูลตามแหบบ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561
2. ศูน ย์ ข้อมูล กลางเพื่อการบริห ารจัดเก็บ แหละใช้ประโยชน์ กรมการพัฒ นาชุ มชน ปี พ.ศ. 2561
ให้ทาการรายงานในระบบ
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...
4.2.3 การดาเนินงานหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product)
1. กรมการพัฒ นาชุ ม ชน จะด าเนิ น การคัด สรรสุ ด ยอดหนึ่ ง ต าบล หนึ่ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ทย
(OTOP Product Champion : OPC ปี พ.ศ. 2562) ในไตรมาส 2-3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จึ ง ขอให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอประชาสั ม พั น ธ์ แห ละส ารวจกลุ มผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ที่
ลงทะเบียนปี 2557 -2561 ที่มีคุณสมบัติแหละมีความพร้อมจะเข้าดาเนินการคัดสรรฯ ตามแหนวทางการ
จัดสงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ารวมการคัดสรรฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด โดย
ขอให้สงแหบบสารวจฯ เป็นไฟล์ Excel ทางอีเมลล์ Veerakarn2530@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 18
กันยายน 2561
ข้อเสนอ ผู้ประกอบการที่จะเข้าการคัดสรรต้องมีคุณสมบัติ คือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนปี
2557 -2561 ของจังหวัดหรือของกรุงเทพมหานคร หากมีผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ถึง
วันที่ 20 กันยายน 2561 อัญมณีสามารถสมัครสงได้โดยไมมีมาตรฐาน แหละสวนผู้ประกอบการ 1 แหหง

สามารถสงผลิตภัณฑ์คัดสรรได้ไมเกิน 3 ชิ้นงาน สวนผู้ประกอบการที่ต้องการลงทะเบียนแหตไมต้องการคัด
สรร ก็ให้มาลงทะเบียนในระบบได้
2.รวมผลการจาหนายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอาเภอ (ตามแหบบ รด.4)
ปีงบประมาณ 2561 ระหวางเดือน ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561
ข้อเสนอ ข้อมูลเป้าหมายของจังหวัดที่ต้องเพิ่ม 20 เปอร์เซ็นต์ นั้นได้คีย์ข้อมูลมาแหล้ว 10 เดือนแหละเหลือ
ระยะเวลา 2 เดือนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
3. กรมการพัฒนาชุมชน ได้แหตงตั้งคณะทางานศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถีระดับ
ภูมิภาค โดยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ความก้าวหน้า การดาเนินโครงการ วิเคราะห์ แหละสรุปผลโครงการเสนอ
ตอผู้บริหาร ตลอดจนประสานกับสานัก กอง ศูนย์ แหละจังหวัด ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนที่โครงการชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ข้อเสนอ การติดตามการดาเนินงานในพื้นที่ในการดาเนินงาน OTOP สวัตวิถี โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาแหละ
พัฒนาชุมชนพิษณุโลก ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดูแหลรับผิดชอบจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดได้รับหนังสือแหผนติดตามแหตละ
อาเภอ ประเด็นติดตามให้ทาเป็นรายหมูบ้านสงให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ แหละให้จังหวัดด้วย ผู้ที่ทาการต้อนรับคือผู้ที่
สามารถให้ข้อมูลได้
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...
4.2.4 การดาเนินงานองค์ กรสตรี
1. รายงานผลการจัดกิจกรรม “พลังสตรีเพชรบูรณ์หนุนเสริมอาชีพแหละพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรีไทยเทิดไท้องค์ราชินีแหมศรีแหหงแหผนดิน” ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์
รวมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุมเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล/อาเภอ/
จังหวัด แหละสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จานวน 450 คน กิจกรรม
ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณผู้นาสตรีไทยดีเดน ระดับจังหวัด จานวน 3 คน แหละผู้นาสตรีดีเดน
ด้านผู้ทาคุณประโยชน์ จานวน 11 อาเภอ จานวน 11 คน กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “ผู้หญิง บทบาทการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตยุค 4.0”การสาธิตอาชีพดีเดน 1 อาเภอ 1 อาชีพ การจาหนวยสินค้ากลุมอาชีพสตรี/
OTOP 11 อาเภอ
มติที่ประชุม .....รับทราบ...
4.2.5 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเพิ่มเติม
1) กิจกรรมที่ 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กาหนดดาเนินการ ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงแหรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมี
กลุมเป้าหมาย จานวน 105 คน ประกอบด้วย ลูกหนี้โครงการค้างชาระ ปี 2556-2560 แหละลูกหนี้ตาม
สัญญาเงินกู้ที่ยังไมครบกาหนด กลุมละ 1-2 คน แหละเจ้าหน้าที่โครงการ จานวน 5 คน
2) กิจกรรมที่ 2 การติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- คาใช้จ ายของคณะอนุกรรมการบริห ารกองทุ นฯ ระดั บจัง หวัด คณะทางาน
ติดตามหนี้ระดับจังหวัดเจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย,พนักงานกองทุน,คณะทางานขับเคลื่อน
กองทุนฯ จังหวัด จานวน 3,000 บาท

- คาใช้ จ ายของคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองแหละติดตามการดาเนินงานกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรีระดับอาเภอ, คณะติดตามหนี้ระดั บอาเภอ,เจ้าหน้าที่ พช. ผู้รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย
จานวน 11 อาเภอๆ ละ 2,000 บาท
ข้อเสนอ ขอให้ดาเนินการให้แหล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2561
2. รายงานความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภท
บุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี
- ขอให้ทุกอาเภอเรงรัดดาเนินการรับสมัครการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ตามเป้าหมายการเพิ่มสมาชิก ให้แหล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2561
3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ในระบบ Sara ไตรมาสที่ 3 – 4 (มิถุนายน – กันยายน 2561)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแหผนการดาเนินงานแหละแหผนการใช้จายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไตรมาสที่ 3 – 4 (มิถุนายน – กันยายน 2561) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดังนี้
1) งบประมาณตามแหผนฯ ที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน 27,474,984 บาท
2) ผลการเบิกจายฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 25,737,066 บาท
คงเหลือ 1,737,918 บาท
คิดเป็นร้อยละ 93.67
- งบบริหาร
จานวน 3,474,984 บาท
เบิกจาย 2,865,551 บาท
คงเหลือ 609,433 บาท
คิดเป็นร้อยละ 87.46
- งบหมุนเวียน จานวน 20,000,000 บาท
เบิกจาย 19,847,090 บาท
คงเหลือ 99,24
บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.24
- งบอุดหนุน จานวน 4,000,000 บาท
เบิกจาย 3,024,425 บาท
คงเหลือ 975,575 บาท
คิดเป็นร้อยละ 75.61
มติที่ประชุม .....รับทราบ...

4.3 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

( จานวน 2 เรื่อง )

4.3.1. ผลการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
คุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2561
- ภาคเหนือ เขตตรวจราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ได้แหก บ้านไร หมูที่ 1
ตาบลบ้านไร อาเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

มติที่ประชุม .....รับทราบ...
4.3.2. ผลการประกวดจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขต
ตรวจราชการ ปี 2561
- ภาคเหนือ เขตตรวจราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ได้แหก ตาบลกลางดง อาเภอ
ทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม .....รับทราบ...
4.3.3. การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ การจัดทา
สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตาบล
(VDR/TDR) อ้างถึงหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ พช 0019/ว 5516 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง
การพัฒนาหมูบ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อาเภอ การจัดทาสารสนเทศตาบล
ต้นแหบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แหละการจัดทารายงานการพัฒนาหมูบ้าน/ตาบล(VDR/TDR) โดยให้
อาเภอสงเอกสารดังนี้
(1) สงเอกสารแหละไฟล์ข้อมูลถอดบทเรียนหมูบ้านสารสนเทศฯ ระดับอาเภอ/ตาบล
สารสนเทศต้นแหบบฯ ด้วยไฟล์ PDF ให้จังหวัดภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 29
สิงหาคม 2561) อาเภอที่ยังไมสงคือ อาเภอชนแหดน อาเภอหลมสัก อาเภอหนองไผแหละอาเภอเขาค้อ
(2) รวบรวมเอกสารไฟล์ข้อมูลรายงานการพัฒนาหมูบ้าน/ตาบล สงให้จังหวัดภายในวันที่
20 กรกฎาคม 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561) อาเภอที่ยังไมสงคือ อาเภอหลมเกาแหละอาเภอเขาค้อ
ข้อเสนอ ขอแหจ้งในอาเภอที่ยังไมสงเอกสาร ให้สงเป็นไฟล์ .PDF ให้ดาเนินการสงเรงดวน
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...
4.3.4. โครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสาเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)
- อ้างถึงหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ พช 0019/ว 3836 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการให้บริการของหนวยงานภาครัฐ
(Citizen Feedback) แหละการยกเลิกสาเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) โดยให้อาเภอระบุตาแหหนงพิกัด
(ปักหมุด) ของจุดให้บริการภาครัฐ (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ) แหละตอบแหบบสอบถามบริการภาครัฐ โดย
ให้ดาเนินการให้แหล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 แหละสาเนารายงานให้จังหวัดฯ ทราบ ข้อมูล ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 อาเภอที่ดาเนินการปักหมุดแหละสงสาเนาฯ เรียบร้อยแหล้ว คือ สพอ.เมือง
เพชรบูรณ์ สพอ.หนองไผ แหละสพจ.เพชรบูรณ์
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...
4.3.5. เตรียมความพร้อมการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ้างถึงหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ พช 0019/ว 3835 ลงวันที่ 23

สิงหาคม 2561 เรื่อง เตรียมความพร้อมการดาเนินงานโครงการแหก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้อาเภอสงแหบบรายงานให้จังหวัด ดังนี้
(1) แหบบจาแหนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากวาเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561
ข้อเสนอ ครัวเรือนต่ากวาเกณฑ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี 2561 มีทั้งหมด 691 ครัวเรือน จาแหนก
ออกมาได้เป็น ครัวเรือนที่พัฒนาได้จานวน 25 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ต้องสังเคราะห์ จานวน 350 ครัวเรือน
ครัวเรือนที่ย้ายออก จานวน 2 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ไมขอรับการชวยเหลือ จานวน 264 ครัวเรือน เป็น
ข้อมูลที่สงไปกรมการพัฒนาชุมชน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...
(2) แหบบสารวจครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากวาเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...
(3) แหบบสรุปครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากวาเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 ให้สงจังหวัดฯ ภายในวันที่ 3
กันยายน 2561
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...
4.3.6. สรุปผลรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน สิงหาคม 2561 ให้อาเภอรวบรวม
ข้อมูลสงจังหวัดทุกวันที่ 20
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...

4.4 ฝ่ายอานวยการ
4.4.1 งานบุคคล ( จานวน 4 เรื่อง )
1. การบรรจุและผู้สอบแข่งขันได้ให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรจุแหละแหตงตั้งผู้สอบแหขงขันได้ ให้ดารงตาแหหนงประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 1 ราย คือ นางภาวฎี เวียงนนท์ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ฝ่ายอานวยการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตามคาสั่งกรมฯ ที่ 197/2561
ลงวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕61) โดยได้เดินทางมาปฏิบัติราชการตามคาสั่งฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561
2. การเกลี่ยอัตรากาลังและแต่งตั้งข้าราชการ
อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีมติให้เกลี่ยอัตรากาลังพัฒนากร (ตัดโอนตาแหหนงแหละ
อัตราเงินเดือน) โดยไมเปลี่ยนประเภท สายงาน แหละระดับตาแหหนง ในตาแหหนงนักวิชาการระดับปฏิบัติการ
หรือชานาญการ จานวน 50 ตาแหหนง แหละตาแหหนงเจ้าพนักงานพัฒนาชุ มชน ระดับปฏิบัติงานหรือชานาญ
งาน จานวน 79 ตาแหหนง รวม 129 ตาแหหนง โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่งเกลี่ยอัตรากาลัง ตามมติ
อ.ก.พ.กรมการพัฒนาชุมชน คาสั่งแหตงตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหหนงที่ตัดโอนไปกาหนดตาแหหนงในสังกัด
ใหมตามการเกลี่ยอัตรากาลังดังกลาว แหละคาสั่ งแหตงตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดตามคาสั่ง
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 602-604/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยมีตาแหหนงของข้าราชการ
สังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายไพฑูรย์ แหคนสิงห์ ตาแหหนง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน สพอ.วิ เชียรบุรี
ให้สังกัด สพอ.เขาค้อ แหละให้ปฏิบัติหน้าที่ สพอ.วิเชียรบุรี

2. นางเจียมจิต วงษ์สุข ตาแหหนง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน สพอ.ชนแหดน
ให้สังกัด สพอ.วังโป่ง แหละให้ปฏิบัติหน้าที่ สพอ.หลมสัก
3. นายสรายุทธ ทองยอด ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สพอ.บึงสามพัน
ให้สังกัด สพอ.วังโป่ง แหละให้ปฏิบัติหน้าที่ สพอ.บึงสามพัน
3. อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีคาสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จานวน 4 ราย ดังนี้
1) นางนันทพร ไชยวงศ์น้อย ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (พัฒนาการ
อาเภอ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแหตวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
2) นางสาวอธิฏาชนันท์ โพบานไพร ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแหตวันที่ 13 สิงหาคม 2561
3) นางสาวกนกวรรณ จันทร์เจริญ ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแหตวันที่ 30 สิงหาคม 2561
4) นายศราวุฒิ สีหะวงษ์ ตาแหหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแหตวันที่ 3 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม .....รับทราบ...
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการ
พัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561)
ตามที่ จังหวัดได้แหจ้งให้ข้าราชการในสังกัด จัดทารายละเอียดบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดแหละ
คาเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ต้นรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) ลงในแหบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ Online แหล้วนั้น
ในการนี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา
ณ ปลายรอบการประเมิน ให้แหล้วเสร็จ แหล้วสรุปคะแหนนลงในแหบบฟอร์ม แหละพิมพ์แหบบประเมินผลรายบุคคล
ของทุกคนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อ แหล้วรวบรวมสงให้จังหวัด 1 ชุด ภายในวันที่ 18 กันยายน 2561
(เดิมกาหนดสง 20 กันยายน 2561)
มติที่ประชุม .....รับทราบแหละปฏิบัติ...
4.4.2 งานการเงินและบัญชี (1 เรื่อง)
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ยุทธศาสตร์กรมฯ

ยอดจัดสรรฯ
ยอดการเบิกจาย
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ

91,657,988.08 บาท
47,827,305.58 บาท
43,830,682.50 บาท
52.18

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยอดจัดสรรฯ
ยอดการเบิกจาย
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ

62,645,500.00 บาท
11,601,170.00 บาท
51,044,330.00 บาท
18.52

ข้อเสนอ งบประมาณหากอาเภอไหนไมประสงค์จะใช้จายเงินโครงการแหล้วให้ทาเรื่องสงคืนได้ทันที
มติที่ประชุม ...รับทราบแหละปฏิบัติ...

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
......ไมมี........

ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งอื่นๆ
1. โครงการจิตอาสาอนุรักษ์แหหลงน้า จังหวัดให้รายงาน ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีแหหงเดียว คือที่เขาค้อ
2. การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร คาดวาจะมาประชุมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณระหวางวันที่
17 – 18 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
3. การจัดประเพณีอุ้มพระดาน้า จะมีการซ้อมใหญเหมือนวันจริงในวันที่ 26 กันยายน 2561
4. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชาสัมพันธ์การจัดทาหนังสือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอเชิญชวนรวมถายแหบบลงหนังสือหน้า
ละ 10,000 บาท
มติที่ประชุม ....รับทราบ.....
เลิกประชุมเวลา 16.30.... น.
ภาวฎี เวียงนนท์

ผู้จดบันทึก

กานดา พงษ์ไพจิตร ผู้ตรวจบันทึก

