รายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 10 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 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 . นางสาวกานดา พงษ์ไพจิตร

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

๕ . นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอวังโป่งให้รักษาราชการแทน
พัฒนาการอาเภอเมืองเพชรบูรณ์

6. นางอรทัย จันทร์ผ่อง

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอหล่มสัก

7. นางธนพร ศรีบุญเรือง

ตาแหน่ง รกท.พัฒนาการอาเภอเขาค้อ

8. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอหล่มเก่า

9. นายนฤทธิ์ สุวรรณรัตน์

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอหนองไผ่

10. นางหทัยรัตน์ ฝ่ายหินร่อง

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอวิเชียรบุรี

11. นางสาวนฤมล กฤติวาณิชย์

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอบึงสามพัน

12. นายฐานุพงศ์ พัชรเรืองวงศ์

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเหนองบัวลาภู ให้รักษาราชการแทน
พัฒนาการอาเภอศรีเทพ

๑3. นางสาวฐิติพรรณ โปร่งฟ้า

ตาแหน่ง รกท.พัฒนาการอาเภอชนแดน

๑4. นายปริญญา ขจรไพร

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอวังโป่ง

๑5. นางสาวภัชรี บุญม่วง

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอนาหนาว

๑6. สิบเอกกาจร ขาสว่าง

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๑7. สิบเอกขจร เบ้าศรี

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๑8. นางสาวพิมลลักษณ์ บุญมีวิเศษ

ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

๑9. นางสาวธนานุช แสวงผล

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

20. นางสาวจารุวรรณ พุทธหะ

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

21. นางสาวมานิดา จุลชีพ

ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

22. นางสาวสุภาวดี หมู่ใหญ่

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๒3. นางอาไพ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

บารุงคีรี

๒4. นางสาวบุษยมาศ

พิณเทพ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๒5. นางสาวจิตตราภรณ์ ทักคุ้ม

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๒6. นางภาวฎี เวียงนนท์

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๒7. นางสาวพิไลพร พึ่งไพฑูรย์

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๒8. นางสาวสุนิสา สิงห์วี

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๒9. นางสาววรรณา ท่อพัฒนาถาวร

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเมตตา แสนอินอานาจ

ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

2. นางสาวอัจฉรา คะสีทอง

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

3. นางสาววีรกานต์ บัวทุม

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

4. นางกฤษณา

อธิบดี

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

5. นางกิตติมา

ตังตระกูล

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมพัฒนาการอาเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนครังที่ 12/2561 ประจาปีงบประมาณ
2561 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชัน 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดได้แจ้งหนังสือและแจ้งทางเว็ บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์/ OA / E-mail / line ให้ทุก สพอ. ได้รับทราบแล้ว)
มติที่ประชุม รับรองการประชุม และที่ประชุมมีมติกาหนดครังที่ ให้ลงครังที่ ที่ประชุม โดยเริ่มครังแรกจาก
เลข 1 เรียงเป็นลาดับไปจนสินปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึนปีปฏิทินใหม่ให้เริ่มครังที่ 1
ใหม่ ให้ดาเนินการแก้ไขการประชุมครังต่อไป ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526

ระเบียบวาระที่3 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (จานวน

7 เรื่อง)

4.1.1 กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ 4 แผนงาน 1 ผลผลิต 9 โครงการ
เป็นจานวนเงิน 25,721,100 บาท
4.1.2 การจัดทาแผนการปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อเสนอ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดาเนินการ
จัดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจาปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 6
พฤศจิกายน 2561 กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ที่โรงแรมบูรพา ห้องลักษมี ชัน 4
4.1.3 โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
- แผนปฏิบัติการโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิมให้ประชาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- จั ง หวั ดฯ ก าหนดออกหน่ ว ยให้ บริ ก ารประชาชน ตามโครงการหน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข
สร้างรอยยิมให้ประชาชน ครังที่ 1/2562 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
วังกวาง หมู่ที่ 1 ตาบลนาหนาว อาเภอนาหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอเตรียม
1. คัดเลือกเด็กรับทุน จานวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท
2. จัดแสดงและจาหน่ายสินค้าโอท็อป/สัมมาชีพ ในส่วนจังหวัด จะได้จัดกิจกรรมไปร่วมงาน คือ
- นิทรรศการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
มติที่ประชุม .....รับทราบและปฏิบัติ...
4.1.4 การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- กรณีมีข้อร้องเรียน
ข้อเสนอ : พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายพัฒนาการอาเภอทุกอาเภอ ให้กาชับไม่ให้พัฒนากรและ
เจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนได้ส่วนเสีย ในการเตรียมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
หมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ ตามแนวทางประชารัฐ โดยกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง “กองทุนละไม่เกิน 300,000 บาท” 2561
4.1.5 สรุปคะแนนส่งงานประจาเดือนตุลาคม 2561
4.1.6 กาหนดส่งงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
4.1.7 สรุปผลการวิเคราะห์สมุดตรวจการผู้บังคับบัญชา (พช.6) ประจาเดือน ตุลาคม 2561
ข้อเสนอ สมุดตรวจการผู้บังคับบัญชาและผู้ติดตามผลงาน (พช.6) พัฒนาการอาเภอ และนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ให้สามารถบันทึกลงสมุดตรวจการ ผู้บังคับบัญชาและผู้ติดตามผลงาน (พช.6) อย่างเดียว
มติที่ประชุม .....รับทราบและปฏิบัติ...

4.2 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(จานวน 4 เรื่อง)

4.2.1 การกาหนดเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ 2562 จังหวัด
เพชรบูรณ์มีพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 110 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ 11 อาเภอ
4.2.2 การฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2562
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ผู้นาปราชญ์สัมมาชีพ จานวน 277 คน อบรมรุ่นที่ 3 – 5
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 จานวน 100 คน
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ 40 คน
- อาเภอหล่มสัก 60 คน
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 จานวน 97 คน
- อาเภอหล่มเก่า 15 คน
- อาเภอนาหนาว 6 คน
- อาเภอเขาค้อ 15 คน
- อาเภอหนองไผ่ 23 คน
- อาเภอบึงสามพัน 30 คน
- อาเภอวังโป่ง 8 คน
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 จานวน 80 คน
- อาเภอวิเชียรบุรี 40 คน
- อาเภอศรีเทพ 20 คน
- อาเภอชนแดน 20 คน
4.2.3 การคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
อ้างถึงหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช0019/ว4272 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตังอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
โดยมีกาหนดส่งตังแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 ดังนี
- รายงานฐานข้อมูลผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
- คาสั่งแต่งตังอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
- สรุปฐานข้อมูลอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
4.2.4 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. แผนการด าเนิน งานและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- งบบริหารจัดการกองทุน ได้รับการจัดสรร จานวน 3,815,930 บาท
- เงินทุนหมุนเวียน ได้รับการจัดสรร จานวน 20,000,000 บาท
- เงินอุดหนุน ได้รับการจัดสรร จานวน 4,000,000 บาท
2. การรายงานผลการช าระหนี้ ค้ า งช าระกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ประจ าเดื อ น
พฤศจิกายน 2561
- ทะเบียนคุมโครงการเงินทุนหมุนเวียนหนีค้างชาระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561
กรณีหนีค้างชาระและเกินกาหนด ให้มีการติดตามให้สมาชิกส่งใช้คืนเงินกู้โดยใช้ระบบ
Bill Payment และติดตามลูกหนีอย่างใกล้ชิด โดยการจาแนกลูกหนีออกเป็น 2 ประเภท
(1) ลูกหนีที่สามารถชาระหนีได้ ให้มีการเจรจา พูดคุย ทาหนังสือรับสภาพหนี

(2) ลูกหนีประเภทไม่ยอมชาระหนี ให้มีการเจรจา พูดคุย หากไม่ยอมชาระหนีและอาจ
เกิดความเสียหายกับกองทุน ให้อาเภอสรุปผล รายงานจังหวัดเพื่อรายงานกรมการพัฒนาชุมชน ในการมอบ
อานาจแจ้งความดาเนินคดีต่อไป
ข้อเสนอ : ในการแจ้งการชาระหนีของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครังต่อไปให้ทาการแจ้งการชาระ
หนีของสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีนันให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแจ้งไปยังสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีและ
แจ้งไปยังสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแต่ละอาเภอด้วย
3. การเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส านั กงานการตรวจเงินแผ่ นดิน แจ้งกาหนดเข้า ทาการตรวจสอบรายงานการเงิ น
สาหรับ ปีสินสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2561 การตรวจสอบการบริหารพัสดุ การ
ตรวจสอบงาน ลักษณะอื่น เช่น ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้ข้อสังเกต
และข้ อ เสนอแนะที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจั ด การของกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง มี ช่ ว งเวลาในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตั งแต่ วั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2561 ถึ ง วั น ที่
30 กันยายน 2562
ขอให้สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ แจ้งผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารหลักฐานทางการเงิน และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อรอรับการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ต่อไป
มติที่ประชุม .....รับทราบและปฏิบัติ...

4.3 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

( จานวน 2 เรื่อง )

4.3.1 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช.2ค) ปี 2562
- ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ พช 0019/ว 4598 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่องการ
จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2562 โดยให้ทุก
อาเภอเตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลฯ ดังนี
1) สารวจและกาหนดครัวเรือนเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และหมู่บ้านเขตชนบท
(เขตองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล และเทศบาลตาบลที่ยกฐานะจาก อบต.) ในการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค
ตรวจสอบความพร้อมของแบบสอบถามข้อมูลฯ จัดทาคาสั่งคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับ
อาเภอ, ตาบล คาสั่ งแต่ งตังผู้ จั ด เก็ บ ข้อ มูล จปฐ. และค าสั่ ง แต่ง ตังผู้ บัน ทึกข้ อมูล ฯ ระดับ ตาบ ล พร้อ ม
ลงทะเบี ย นผู้ ใ ช้ งานโปรแกรมบั น ทึ ก และประมวลผลข้อ มู ล ฯ ที่เ ว็บ ไซต์ ebmn.cdd.go.th และแจ้ ง
รายละเอียดผู้ที่ลงทะเบียนใหม่และผู้ใช้งานเดิมที่ไม่ประสงค์บันทึกข้อมูลฯ ปี 2562 ให้จังหวัดทราบ ภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2561
2) รวบรวมคาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ปี 2562 ที่ลงนามใน
คาสั่งแล้ว และเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลฯ เป็นไฟล์ PDF ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
3) คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอาเภอ/ตาบล วางแผนการบริห ารการ
จัดเก็บข้อมูล

4) ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. จัดทาแผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอาเภอ/ตาบล และส่งแผนปฏิบัติการให้
จังหวัดภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
5) จั ดเตรี ย มอาสาสมั ค รผู้ จั ด เก็ บ ข้ อ มูล จปฐ. ในอั ต ราส่ ว น 1 คน ต่ อ 40 ครัว เรื อ น
(ตามคาสั่งแต่งตังฯ) เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดยใช้งบประมาณจากกรมการ
พัฒนาชุมชน
4.3.2 สรุปผลรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม .....รับทราบและปฏิบัติ...

4.4 ฝ่ายอานวยการ
4.4.1 งานบุคคล
1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่และให้ข้าราชการรักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ
1) จังหวัดฯได้มีคาสั่ง ที่ 2797/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลตังแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 จานวน 8 ราย ดังนี
1.1 นางสาวพิ มลลั กษณ์ บุ ญ มีวิ เศษ ต าแหน่ งนั กจั ด การงานทั่ว ไปช านาญการ
ฝ่ายอานวยการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัดกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
1.2 สิ บ เอกก าจร ข าสว่ า ง ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ น าชุ ม ชนช านาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอชนแดน ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองไผ่ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
1.3 นางสาวธนานุ ช แสวงผล ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวิเชียรบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
1.4 นางสาวจารุว รรณ พุทธหะ ตาแหน่งนักวิช าการพัฒ นาชุมชนช านาญการ
ส านั ก งานพัฒ นาชุ มชนอ าเภอเขาค้ อ ให้ ป ฏิบั ติ ห น้ าที่ ราชการ สั งกั ดกลุ่ มงานส่ งเสริ ม การพั ฒ นาชุม ชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
1.5 นางกฤษณา อธิบ ดี ต าแหน่ง นัก วิช าการพัฒ นาชุม ชนช านาญการ
กลุ่ม งานส่ง เสริม การพัฒ นาชุม ชน ให้ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สัง กัด กลุ่ม งานสารสนเทศการพัฒ นาชุม ชน
สานั กงานพัฒ นาชุมชนจั ง หวัดเพชรบู ร ณ์
1.6 นางสาวมานิ ด า จุ ล ชี พ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองไผ่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัดฝ่ายอานวยการ สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์
1.7 นางสาวอรพรรณ ทองช่ ว ง ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนปฏิ บั ติ ก าร
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวิเชียรบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองไผ่
1.8 นายอาพร คณเกณฑ์ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอศรีเทพ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวิเชียรบุรี
2) จังหวัดฯได้มีคาสั่ง ที่ 2798/2561 ลงวันที่ 22 ตุล าคม 2561 เรื่อง ให้
ข้าราชการรักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ โดยมีผลตังแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 จานวน 2 ราย ดังนี
2.1 นางธนพร ศรีบุญเรือง ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (ผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มงาน) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชานาญการ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเขาค้อ

2.2 นางฐิติพรรณ โปร่งฟ้า ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองไผ่ ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอชนแดน ให้รักษาราชการ
แทนพัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอชนแดน
มติที่ประชุม .....รับทราบ...
4.4.2 งานการเงินและบัญชี (1 เรื่อง)
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยอดจัดสรรฯ
ยอดการเบิกจ่าย
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ

63,203,420.00 บาท
48,899,4.3.00 บาท
14,304,017.00 บาท
77.37 %

- รายงานลูกหนี้ค้างชาระประจาปีงบประมาณ 2561
มติที่ประชุม ...รับทราบ...

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
......ไม่มี........

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
6.1 งบยุ ทธศาสตร์ กรมการพัฒ นาชุมชน เรื่อง ตลาดประชารัฐคนไทยยิมได้ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอทุกอาเภอดาเนินโครงการ และแจ้งให้ทราบว่าอาเภอสามารถเปลี่ยนแปลงพืนที่กลุ่มเป้าหมายได้
โดยแจ้งจังหวัดภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
6.2 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดาเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ อาเภอละ 2 คน ในวันที่
7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชัน 3 ศาลากลางจังหวัด อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
6.3 แจ้งอาเภอไหนที่ยังไม่นาส่งเงินกฐินกรมการพัฒนาชุมชน ให้นาส่งที่ฝ่ายอานวยการ และผู้ใดมี
ความประสงค์เดินทางไปทอดกฐินพระราชทานของกรมการพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดนครราชสีมา แจ้งรายชื่อ
ได้ที่หัวหน้าฝ่ายอานวยการ เดินทางในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เลิกประชุมเวลา 16.30.... น.
ภาวฎี เวียงนนท์

ผู้จดบันทึก

กานดา พงษ์ไพจิตร ผู้ตรวจบันทึก

