รายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ ๒๕61 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้มาประชุม
๑ . นายประดิษฐ หลวงจอก

ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

๒ . นายทวีสันต์

ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

สุขเจริญ

๓ . นายคนอง ส่งช่วย

ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

๔ . นางสาวเมตตา แสนอินอานาจ

ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

๕ . นางสาวกานดา พงษ์ไพจิตร

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

6. นายบัญชา

ตาแหน่ง รกท.พัฒนาการอาเภอเมืองเพชรบูรณ์

ศิลกุล

7. นางอนันต์ แก้วประสงค์

ตาแหน่ง แทนพัฒนาการอาเภอหล่มสัก

8. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอหล่มเก่า

9. นางสาวนันทพร ครุฑนาค

ตาแหน่ง แทนพัฒนาการอาเภอหนองไผ่

10. นางสาวธนานุช แสวงผล

ตาแหน่ง รกท.พัฒนาการอาเภอวิเชียรบุรี

11. นางสาวนฤมล กฤติวาณิชย์

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอบึงสามพัน

12. นางสาวฐิติพรรณ โปร่งฟ้า

ตาแหน่ง แทนพัฒนาการอาเภอชนแดน

๑3. นางสาวลัดดาวัลย์ ปัญญาส่าน

ตาแหน่ง แทนพัฒนาการอาเภอเขาค้อ

๑4. นางสุพัตรา วงษ์จันทร์

ตาแหน่ง แทนพัฒนาการอาเภอศรีเทพ

๑5. นางเมทนี ทรงสวัสดิ์

ตาแหน่ง แทนพัฒนาการอาเภอวังโป่ง

๑6. นายจตุพล อ้นกลิ้ง

ตาแหน่ง แทนพัฒนาการอาเภอน้าหนาว

๑7. นางธนพร

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ศรีบุญเรือง

๑8. นางสาวพิมลลักษณ์ บุญมีวิเศษ

ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

๑9. นางสาวอัจฉรา คะสีทอง

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

20. นางกฤษณา

อธิบดี

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

21. นางกิตติมา

ตั้งตระกูล

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ

22. นางสาวสุภาวดี หมู่ใหญ่

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๒3. นางอาไพ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

บารุงคีรี

๒4. นางสาวบุษยมาศ

พิณเทพ

๒5. นางสาวจิตตราภรณ์ ทักคุ้ม

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๒6. นางภาวฎี เวียงนนท์

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๒7. นางสาววิไลพร พึ่งไพทูรย์

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๒8. นางสาวสุนิสา สิงห์วี

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๒9. นางสาววรรณา ท่อพัฒนาถาวร

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. สิบเอกขจร เบ้าศรี

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

2. นางสาววัชรานุช เทียนทอง

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

3. นางสาววีรกานต์ บัวทุม

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องการประชุมกรมการจังหวัด พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชม เข้าร่วมประชุมแทนได้รับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
1. การกาจัดขยะเป็นศูนย์ ได้นาที่ปรึกษาอบจ.จังหวัดระยองให้คาแนะนาการกาจัดขยะเป็น
ศูนย์ ทางออกคือ ให้ทุกคนกาจัดขยะ โดยการแยกขยะที่มันเป็นปุ๋ยได้ก็แยกออกถ้ารีไซเคิลได้ก็แยกออกก็เพื่อ
ทาขยะให้เป็นศูนย์ ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้าน และตาบลบริหารระบบการ
จัดการขยะ ก่อนการตั้งโรงงานกาจัดขยะ
2. การใช้แอปสาระพัด ของเอกชน ธุรกิจต่างๆ และส่วนราชการ สืบค้นข้อมูล ให้ทุกส่วน
ราชการโดยเฉพาะส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมครั้งก่อนปีหน้ามี 6 หน่วยงานเข้าไปใช้
แอปในการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่วนสานักงานพัฒนาชุมชน ควรที่จะเอาสินค้า OTOP
เอานวัตวิถี เข้าไปจัดการในแอปนี้ด้วยเผื่อมีลูกค้าเข้าไปดูสินค้าและบริการต่างๆ นี้ด้วย
3. การใช้ภาษาอังกฤษ การพูดภาษาอังกฤษ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีนโยบายว่าจะให้
ใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมกรมการจังหวัดครั้งต่อไป
4. การเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร่งการเบิกจ่ายอย่างช้าคือวันที่ 28 กันยายน 2561
5. งานประเพณีอุ้มพระดาน้า เป็นงานประจาปีของจังหวัด จึงมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์งานในเว็บไซต์หน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมพัฒนาการอาเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 11/2561 ประจาปีงบประมาณ
2561 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดได้แจ้งหนังสือและแจ้งทางเว็ บไซต์สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์/ OA / E-mail / line ให้ทุก สพอ. ได้รับทราบแล้ว)
มติที่ประชุม รับรองการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
....ไม่ม.ี .......

ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ ทราบ
4.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (จานวน

4 เรื่อง)

4.1.1. การรายงานผลการดาเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลสร้างสัมมาชีพชุมชน
- ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0019/ว 4081 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้ให้
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ รายงานผลการดาเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลสร้าง
สัมมาชีพชุมชน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561
ซึ่งงบประมาณได้จัดสรรมาตั้งแต่ไตรมาส 1 – 2 เมื่อทาเสร็จแล้วให้รายงานผลเข้ามา ในส่วนอาเภอ
ที่รายงานผลมาแล้วจะอยู่ด้วยกัน 4 อาเภอ คือ อาเภอบึงสามพัน อาเภอหนองไผ่ อาเภอน้าหนาว และ
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ในการรายงานผลจะต้องรายงานผลส่งกรมการพัฒนาชุมชนต่อไปโดยมีผลต่อการ
ประเมินของพัฒนาการจังหวัด จึงขอให้อาเภอที่เหลือส่งรายงานเข้ามาที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด้วย
4.1.2 สรุปคะแนนส่งงานประจาเดือนกันยายน 2561
4.1.3 กาหนดส่งงานประจาเดือนตุลาคม 2561
4.1.4 ขอให้อาเภอบันทึกข้อมูลในระบบ BPM ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
30 กันยายน 2561 เพราะเป็นตัวชี้วัดของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จึงขอให้อาเภอบันทึกข้อมูลให้
แล้วเสร็จ
ข้อเสนอ ตัวชี้วัดทุกอย่างจะไม่เกินวันที่ 5 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม .....รับทราบ...

4.2 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(จานวน 8 เรื่อง) อีก 1 เรื่องแทรก เรื่องเปิดตัว

นวัติวิถี รวมเป็น 9 เรื่อง
ก่อนเข้าวาระ ขณะนี้จังหวัดได้ทาการ E-bidding จานวน 6 เรื่อง 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) 2. โครงการการตลาดท่องเที่ยว พัฒนาสินค้า
ตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มอาชีพ
3. กิจกรรมรวบรวมและจัดทากระดาษสินค้าและบริการแหล่งท่องเที่ยว 4. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 4.2 เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมที่ 4.3 จัดคู่ธุรกิจ
(Business Matching) 5. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 4.4 จัดกิจกรรมแสดง/
จาหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้องทาให้เสร็จสิ้นในช่วงประเพณีอุ้มพระดาน้า
และการจัดโครงการจะได้ประโยชน์สูงสุด และจะมีการเปิดตัวโครงการในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นี้ ส่วน
หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละอาเภอในขณะนี้กาลังทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและพัฒนาชุมชนอาเภอทุก
อาเภอเข้าร่วมงานทางสานักงานจะประสานแต่ละอาเภออีกครั้งหนึ่ง และจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวเปิดงาน
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นี้

4.2.1 การเตรียมความพร้อมการดาเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยทุกอาเภอได้ดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน
เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจังหวัดได้จัดส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนแล้วเมื่อวันที่ 10
กันยายน 2561
รายงานปราชญ์ชุมชน หมู่ละคนให้รายงานภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม .....รับทราบ...
4.2.2 การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทุก อาเภอได้ ดาเนิน การตรวจสอบความถูกต้ องของฐานข้ อมูล หมู่ บ้า น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2552 – 2560 และจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2551
โดยจังหวัดได้จัดส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
ข้อเสนอแนะ ถ้าจะเปลี่ยนหมู่บ้านก็ส่งเข้ามาเปลี่ยนได้พร้อมบอกเหตุผลว่ าทาไมถึงเปลี่ยนและอธิบายให้
หมู่บ้านนั้นเข้าใจด้วย
มติที่ประชุม .....รับทราบ...
4.2.3 การเตรียมความพร้อมในการจัดสรรค่าตอบแทนสาหรับผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา
อช.) ในปีงบประมาณ 2562 โดยทุกอาเภอได้ตรวจสอบจานวน ผู้นา อช. ที่ประสงค์จะขอรับสนับสนุน
งบประมาณเป็นค่าตอบแทนจากกรมการพัฒนาชุมชน จากฐานข้อมูล ผู้นา อช. และคาสั่งแต่งตั้ง ผู้นา อช.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2561 โดยจังหวัดได้แจ้งยืนยันข้อมูลฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชนแล้วในวันที่ 28
กัน ยายน 2561 เพื่อ น าไปเป็ น ฐานข้อ มูล ในการจั ดสรรค่ าตอบแทนให้ กั บ ผู้ น า อช. ในปีง บประมาณ
พ.ศ.2562 – 2565
มติที่ประชุม .....รับทราบ...
4.2.4 ประกาศผลการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ตามประกาศกรมการ
พัฒนาชุมชน ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการคัดเลือก จานวน 1 หมู่บ้าน
ได้ แ ก่ บ้ า นเข็ ก น้ อ ย หมู่ ที่ 4 ต าบลเข็ ก น้ อ ย อ าเภอเขาค้ อ และได้ รั บ งบประมาณมาพั ฒ นา จ านวน
500,000 บาท
พัฒนาการจังหวัดแจ้งให้ทราบว่า แรลลี่โอท็อป จะมีแรลลี่ โอท็อปเข้ามาที่หมู่บ้านต้นแบบแต่ยังไม่
ทราบว่าวันไหน เป็นกิจกรรมของส่วนกลาง
มติที่ประชุม .....รับทราบ...
4.2.5 ผลการจาหน่วยสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอาเภอ ปี 2561 ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 (12 เดือน)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (จากยอดจาหน่ายปี 60) 21.72 ค่าคะแนนที่ได้ 5 คะแนน ยอดรวม 12 เดือน (ยอดจริงใน
ระบบ) 1,813,141,949.00 บาท
มติที่ประชุม .....รับทราบ...

4.2.6 สรุปผลการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ ประจาปี 2561
4.2.7 การเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยอาเภอได้ส่งข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมจะเข้าคัดสรรฯ รวมทั้งสิ้น 205 ผลิตภัณฑ์
มติที่ประชุม .....รับทราบ...
4.2.8 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. สรุปผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2561
1.1 รายงานความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภท
บุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ดังนี้
1) ประเภทบุคคลธรรมดา มีสตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไปที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฯ จานวน 238,548 คน
- สมัครมาแล้ว
จานวน 199,622 คน
เป้าหมาย ปี 2561 ร้อยละ 10 ของจานวน 238,548 คน
- คิดเป็น
จานวน 23,855 คน
- สมัครมาแล้ว
จานวน 13,182 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.25
2) ประเภทองค์กร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กาหนดเป้าหมายการสมัครสมาชิก
ประเภทองค์กร ปี 2561 ร้อยละ 100
- สมาชิกตามเป้าหมาย จานวน 1,213 องค์กร
- สมัครสมาชิกทั้งสิ้น
จานวน 183 องค์กร
คิดเป็นร้อยละ 15.08
1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด ในระบบ Sara ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 โดย
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
1) งบประมาณตามแผนฯ ที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน 27,474,984 บาท
2) ผลการเบิกจ่ายฯ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 เป็นเงิน 27,160,216 บาท
คงเหลือ
314,768 บาท
คิดเป็นร้อยละ 98.85
- งบบริหาร
จานวน 3,474,984 บาท
เบิกจ่าย 3,160,216 บาท
คงเหลือ
314,768 บาท
คิดเป็นร้อยละ 90.94
- งบหมุนเวียน จานวน 20,000,000 บาท
เบิกจ่าย 20,000,000 บาท
คงเหลือ
บาท
คิดเป็นร้อยละ 100
- งบอุดหนุน จานวน 4,000,000 บาท
เบิกจ่าย 4,000,000 บาท

คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ 100

บาท

1.3 การอนุมัติโครงการงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน
1) เงินทุนหมุนเวียน จานวน 124 โครงการ เป็นเงิน 20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุน
จานวน 31 โครงการ เป็นเงิน 4,000,000 บาท
1.4 การรายงานหนี้ค้างชาระกองทุนเดิม (ปี 2556 - 2559) และกองทุนใหม่
(ปี 2560 - 2561 )
ประจาเดือนกันยายน 2561
- กองทุนเดิม ( ปี 2556 - 2559 )
หนี้ค้างชาระ
2,262,414.47 บาท
บริหารจัดการได้
506,258.50 บาท ร้อยละ 22.38 %
คงเหลือ
1,756,155.97 บาท ร้อยละ 77.62 %
(ข้อมูล ณ 24 ก.ย. 61)
- กองทุนใหม่ ( ปี 2560 - 2561 )
หนี้ค้างชาระ ปี 2560-2561 58,600,634.00 บาท
ชาระคืน
25,798,095.91 บาท ร้อยละ 44.02 %
คงเหลือหนี้ค้างชาระ
32,802,538.09 บาท
หนี้ที่ต้องติดตาม
5,705,854.21 บาท ร้อยละ 9.73 %
(ข้อมูล ณ 24 ก.ย. 61)
มติที่ประชุม .....รับทราบและปฏิบัติ...

4.3 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

( จานวน 1 เรื่อง )

4.3.1. สรุปผลรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน กันยายน 2561
มติที่ประชุม .....รับทราบและปฏิบัติ...

4.4 ฝ่ายอานวยการ
4.4.1 งานบุคคล
1. การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
1.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคาสั่งฯ ที่ 868/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561
แต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 30 ราย โดยมีข้าราชการในสังกัด
จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 1 ราย คือ นางสาวรัตนา ทองอ่อน ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชานาญการพิเศษ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายไปดารงตาแหน่ง
พัฒ นาการอาเภอ(นั กวิช าการพัฒ นาชุมชนช านาญการพิเศษ) ส านักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ โดยให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคาสั่งฯ ในวันที่ 17 กันยายน 2561
1.2 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคาสั่งฯ ที่ 905/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561
แต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการระดับชานาญการ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ

(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) เพื่อจัดทาเอกสารผลงานประเมินเลื่อนฯ จานวน 105 ราย โดย
มีข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 4 ราย คือ
1) นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอ(นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2) นางหทัยรัตน์ ฝ่ายหินร่อง ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคาตากล้ า จังหวัดสกลนคร ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการ
อาเภอ(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
3) นายฐานุพงศ์ พัชรเรืองวงศ์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักจัดการงาน
ทั่ว ไปช านาญการ) ฝ่ ายอานวยการ ส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดเหนองบัว ล าภู ให้ รักษาราชการแทน
พัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์
4) นายนฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้ รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยข้าราชการ ทั้ง 4 ราย ดังกล่าว ได้เดินทางมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามคาสั่งฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.3 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ก าหนดด าเนิ น โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รข้ า ราชการ
ระดั บ ช านาญการพิ เศษ ปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่ า งวั น ที่ 28 กั น ยายน – 4 ตุ ล าคม 2561
ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการตามข้อ 1.2)
1.4 กรมการพัฒ นาชุมชน ได้มีคาสั่ งฯ ที่ 937/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
แต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการระดับชานาญการ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) เพื่อจัดทาเอกสารผลงานประเมินเลื่อนฯ จานวน 148 ราย โดย
มีข้าราชการในสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 3 ราย คือ
1) นางสาวอุ ด มศรี สุ ว รรณรั ต น์ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้รักษาราชการแทน
พัฒ นาการอาเภอ (นั กวิ ชาการพัฒ นาชุมชนช านาญการพิเศษ) ส านักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคลองขลุ ง
จังหวัดกาแพงเพชร
2) นางอัมพร กุล วงศ์ ตาแหน่ง นั กวิชาการพัฒ นาชุ มชนช านาญการ(ผู้ ช่ว ยหั วหน้า
กลุ่มงาน) สานักงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดเพชรบูรณ์ ให้ รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ(นักวิ ชาการ
พัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
3) จ่ า สิ บ เอกสุ ร ชั ย ไข่ สิ ง ห์ ท อง ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้รักษาราชการแทน
พัฒ นาการอ าเภอ (นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุม ชนช านาญการพิ เศษ) ส านัก งานพั ฒ นาชุม ชนอาเภอหล่ ม เก่ า
จังหวัดเพชรบูรณ์
1.5 กรมการพัฒ นาชุมชน ได้มีคาสั่ งฯ ที่ 937/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ) จานวน 76
ราย โดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 1 ราย คือ

4) นายปริ ญ ญา ขจรไพร ต าแหน่ ง พั ฒ นาการอ าเภอ (นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน
ชานาญการ) ส านักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการ
อาเภอ(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
มติที่ประชุม .....รับทราบ...
4.4.2 งานการเงินและบัญชี (1 เรื่อง)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
ยุทธศาสตร์กรมฯ

ยอดจัดสรรฯ
ยอดการเบิกจ่าย
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ

82,650,272.19 บาท
56,333,383.33 บาท
26,316,888.86 บาท
68.16 %

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยอดจัดสรรฯ
ยอดการเบิกจ่าย
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ

63,203,420.00 บาท
38,467,040.00 บาท
24,736,380.00 บาท
60.86 %

มติที่ประชุม ...รับทราบและปฏิบัติ...

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
......ไม่มี........

ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งอื่นๆ
โดยให้เดินทางไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคาสั่งฯ ในวันที่ 28 กันยายน 2561
6.1 การดาเนินโครงการการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถี และศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดตาก สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์
ดาเนินการ ระหว่างในวันที่ 17 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมในพื้นที่อาเภอเมืองตาก และพื้นที่
ต้นแบบ จังหวัดตาก
6.2 พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้พัฒนาการอาเภอแต่ละอาเภอเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการ
จัดทาโครงการ งบประมาณประจาปี 2562
เลิกประชุมเวลา 16.30.... น.
ภาวฎี เวียงนนท์

ผู้จดบันทึก

กานดา พงษ์ไพจิตร ผู้ตรวจบันทึก

