รายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 11 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ณ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้มาประชุม
๑ . นายประดิษฐ หลวงจอก

ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

๒ . นายทวีสันต์

ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

สุขเจริญ

๓ . นายคนอง ส่งช่วย

ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

๔ นางสาวเมตตา แสนอินอานาจ

ตาแหน่ง หนัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

๕ . นางสาวกานดา พงษ์ไพจิตร

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

๖ . นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอวังโป่งให้รักษาราชการแทน
พัฒนาการอาเภอเมืองเพชรบูรณ์

7. นางอรทัย จันทร์ผ่อง

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอหล่มสัก

8. นางธนพร ศรีบุญเรือง

ตาแหน่ง รกท.พัฒนาการอาเภอเขาค้อ

9. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอหล่มเก่า

10. นายนฤทธิ์ สุวรรณรัตน์

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอหนองไผ่

11. นางหทัยรัตน์ ฝ่ายหินร่อง

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
ให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอวิเชียรบุรี

12. นางสาวนฤมล กฤติวาณิชย์

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอบึงสามพัน

13. นายฐานุพงศ์ พัชรเรืองวงศ์

ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเหนองบัวลาภู ให้รักษาราชการแทน
พัฒนาการอาเภอศรีเทพ

๑4. นางสาวฐิติพรรณ โปร่งฟ้า

ตาแหน่ง รกท.พัฒนาการอาเภอชนแดน

๑5. นายปริญญา ขจรไพร

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอวังโป่ง

๑6. นางสาวภัชรี บุญม่วง

ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอนาหนาว

17. นางกิตติมา

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ

ตังตระกูล

๑8. นางสาววีรกานต์ บัวทุม

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๑9. สิบเอกขจร เบ้าศรี

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

20. นางกฤษณา

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

อธิบดี

21. นางสาวมานิดา จุลชีพ

ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

22. นางสาวธนานุช แสวงผล

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

23. นางสาวจารุวรรณ พุทธหะ

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

24. นางสาวอัจฉรา คะสีทอง

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒5. นางสาวสุภาวดี หมู่ใหญ่

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๒6. นางอาไพ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

บารุงคีรี

๒7. นางสาวบุษยมาศ

พิณเทพ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๒8. นางสาวจิตตราภรณ์ ทักคุ้ม

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๒9. นางภาวฎี เวียงนนท์

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

30. นางสาวพิไลพร พึ่งไพฑูรย์

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

31. นางสาวสุนิสา สิงห์วี

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

32. นางสาววรรณา ท่อพัฒนาถาวร

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. สิบเอกกาจร ขาสว่าง

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

2. นางสาวพิมลลักษณ์ บุญมีวิเศษ

ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. การจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่ 19- 27 มกราคม
2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตังสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และนิทรรศการของส่วนราชการ
ไม่มีการตักมัจฉากาชาด ไม่มีการมอบของจากหน่วยงานราชการ จะมีเป็นฉลากกาชาดอย่างเดียว
2. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 5 ธันวาคม
2561
3. จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครังที่ 13 ประจาปี
2562 ในระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2562 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
มอบหมายกิจกรรมจาหน่ายสินค้า OTOP
4. การแยกขยะลดปริมาณขยะในหน่วยงานราชการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมพัฒนาการอาเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนครังที่ 10/2561 ประจาปีงบประมาณ
2561 วั น อั ง คารที่ 30 ตุ ล าคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม 3 ชั น 3 ศาลากลางจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
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

6 เรื่อง)

4.1.1 อนุมัติโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ไตรมาส 1 – 2 )
- ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช0019/ว5362 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
จังหวัดเพชรบูรณ์อนุมัติโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ไตรมาส 1 – 2 ) ให้กลุ่ม ฝ่าย และอาเภอเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดาเนินโครงการกิจกรรมให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด และสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตามขันตอน/แนวทางที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกาหนด พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม และสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางของกรมการ
พัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดส่งให้จังหวัดในรูปแบบเอกสารเป็นรายไตรมาส (ทุก
วันที่ 25 ของเดือนสินไตรมาส) พร้อมทาการบันทึกข้อมูลลงในระบบการรายงานผลการบริหารงบประมาณ
และการบริหารกิจกรรม(โครงการ) แบบมุ่งเน้นผลงาน หรือโปรแกรม BPM (Budget and Project
Management)
4.1.2 แผนปฏิ บัติ การสานักงานพัฒนาชุม ชนจัง หวัด เพชรบูร ณ์ ป ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไตรมาส 1 – 2
4.1.3 โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
- จังหวัดฯ กาหนดออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิมให้ประชาชน ครังที่ 2/2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา หมู่ที่ 13
ตาบลวังโป่ง อาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อเสนอ ขอให้อาเภอเตรียม
1. คัดเลือกเด็กรับทุน จานวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท
2. จัดแสดงและจาหน่ายสินค้าโอทอป/สัมมาชีพ ในส่วนจังหวัด จะได้จัดกิจกรรมไปร่วมงาน คือ
- นิทรรศการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- คลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
มติที่ประชุม .....รับทราบและปฏิบัติ...
4.1.4 สรุปคะแนนส่งงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
4.1.5 กาหนดส่งงานประจาเดือนธันวาคม 2561
4.1.6 สรุปผลการวิเคราะห์สมุดตรวจการของผู้บังคับบัญชาและผู้ติดตามผลงาน (พช.6)
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม .....รับทราบและปฏิบัติ...

4.2 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(จานวน 4 เรื่อง)

4.2.1 การดาเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สรุ ป ผลการฝึ ก อบรมโครงการสร้ า งสั ม มาชี พ และพั ฒ นาผู้ น าสั ม มาชี พ ชุ ม ชน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ผู้นาปราชญ์สัมมาชีพ จานวน ๒๗๗ คน อบรม
รุ่นที่ ๓-๕ รุ่น ผู้นาเข้าร่วมอบรมครบทัง ๒๗๗ คน ทัง ๕ รุ่น
การเตรียมความพร้อมการดาเนินการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน มีแนวทางดังนี
1) หมู่บ้าน ชุมชนเป้าหมายต้องมีการสารวจข้อมูล จปฐ. เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการ
เปรียบเทียบรายได้ ซึ่งขณะนีได้มีการส่งรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงไม่
สามารถเปลี่ยนหมู่บ้านเป้าหมายได้
2) จัดเวทีคัดเลือกปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ และครัวเรือนเป้าหมาย โดยปราชญ์ชุมชนที่จะ
เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ต้องไม่เป็นครัวเรือนเดียวกัน และ
อาชีพที่เลือกต้องผ่านการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับศักยภาพชุมชน ทุนชุมชน และการตลาด
3) วัสดุฝึกอาชีพ จานวน ๘๐๐ บาท/ครัวเรือน จานวนหมู่บ้านละ ๒๐ ครัวเรือน ต้องไม่
เป็นการซือแจกให้สมาชิก โดยไม่มีการให้ความรู้ด้านอาชีพ และให้จัดทาทะเบียนวัสดุของแต่ละหมู่บ้าน
4) สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้ประกอบอาชีพตามแนวทางการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนอย่างต่อเนื่องให้มีรายได้ และบันทึกรายได้ตามแบบบันทึกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
5) ติ ด ตามสนั บ สนุ น ครั ว เรื อ นสั ม มาชี พ ชุ มชนที่ ป ระกอบอาชี พ เดี ย วกั น หรื อ ประเภท
เดียวกันมารวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน และช่องทางการตลาด
6) บันทึกข้อมูลปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
บั น ทึกข้อมูล ครั ว เรื อ นสั มมาชีพชุมชนให้ แ ล้ ว เสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 บันทึกข้อมูล รายได้
ครัวเรือนสัมมาชีพทุกวันที่ 25 ของเดือนที่เริ่มมีรายได้ และบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพให้แล้วเสร็จภายในวันที่
20 มิถุนายน 2562 และครังที่ 2 ในวันที่ 20 กันยายน 2562
ข้อเสนอ : พัฒนาการอาเภอศรีเทพ ในเรื่องวัสดุฝึกอาชีพให้มีการจัดทาใบส่งมอบและใบตรวจรับ
พัสดุฝึกอาชีพพร้อมรูปถ่ายให้เป็นหลักฐานในการจัดซือจัดจ้างให้ถูกตามระเบียบพัสดุ

มติที่ประชุม .....รับทราบและปฏิบัติ...
4.2.2 การดาเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
๑.๑ กิจกรรมที่ดาเนินการโดยกรมฯ
๑) โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP
(ตามหนังสือที่ พช ๐๐๑๕/ว ๕๖๑๕ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๑)
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการดั งกล่าว ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ รร.แกรนด์ฮิลล์ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ ๕๐ ราย
ดาเนินการดังนี
- คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและ
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ย วเป็นลาดับแรก หากมีไม่เพียงพอหรือไม่มีความพร้อมในการพัฒ นาให้
พิจารณาผู้ผลิตชุมชนรายอื่นทดแทน แจ้งผู้ประกอบการนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเข้าร่วมประชุมรายละ ๓ ชิน
เพื่อประกอบการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา
- แจ้ ง กลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ในวั น ที่ ๓-๔ ธั น วาคม ๒๕๖๑
ณ รร. แกรนด์ฮิลล์ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้เดินทางรายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ ๐๙.๐๐ น.

๒) กิจ กรรมที่ ๘ อาหารถิ่นรสไทยแท้ ภายใต้โ ครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดดาเนินโครงการดังกล่าว ดาเนินการในวันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอัมรินทร์รากูล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก จานวนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ ๑๔ ราย (นาเมนูอาหารหรือผลิตภัณฑ์ มาด้วย ๑ เมนู และทาแบบประเมินตนเองส่งในวันมา
ลงทะเบียน) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ๑ คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ จานวน ๗ คน
๑.๒ กิจกรรมที่ดาเนินการโดยจังหวัด
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์
ความรู้ KBO จังหวัด ขอความร่ วมมือสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน และมีผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ที่มี
ศักยภาพ หรือผลิตภัณฑ์ระดับ ๑ – ๓ ดาว ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
จานวน ๒ กลุ่ม พร้อมทังจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณา และจัดส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายพร้อมเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน ให้จังหวัด
ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant
D) ขอความร่วมมือสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการคัดเลือกเป้าหมายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ที่อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมใน
การเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาดได้ และต้อง
ไม่ซากับโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และไม่ซากับโครงการอื่นๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทาทะเบียน
เป้าหมายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยจัดส่งรายงานผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้ จังหวัด
ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nuynuijaru@hotmail.com
ข้อเสนอ : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในการประชุมเครือข่าย OTOP ขอความคัดเลือกร่วมมือ
ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นๆแต่ละอาเภอๆ ละ 1 ชุด เพื่อมานาเสนอสินค้า
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4.2.3 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. การแจ้งอนุมัติแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย จานวน 44 คน ประกอบด้วย คณะทางานเครือข่ายอาชีพระดับอาเภอ และ
เจ้าหน้าที่โครงการ ดาเนินงานในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3. การรายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วย
3.1 การเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ฐานข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เป้าหมาย
การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ จานวน 23,855 คน สมัครเป็นสมาชิกแล้ว จานวนทังสิน 13,330
คน คงเหลือสมาชิกเป้าหมาย ปี 2562 จานวน 10,525 คน
2) สมาชิกประเภทองค์กรสตรี ฐานข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เป้าหมายการ
สมัคร เป็นสมาชิกกองทุนฯ จานวน 1,213 องค์กร สมัครเป็นสมาชิ กแล้ว จานวนทังสิ น 209 องค์กร
คงเหลือสมาชิกเป้าหมาย ปี 2562 จานวน 1,004 องค์กร

3.2 การเบิ กจ่ ายงบประมาณตามแผนการดาเนิ นงานและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี
- ไตรมาส 1 ร้อยละ 32
- ไตรมาส 2 ร้อยละ 70
- ไตรมาส 3 ร้อยละ 98
- ไตรมาส 2 ร้อยละ 100
3.3 การอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุนตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ..ศ.2562
3.4 จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ (อาเภอละ
4 โครงการ)
3.5 จานวนกลุ่มอาชีพสตรีที่ได้รับการพัฒนา (อาเภอละ 2-3 กลุ่ม)
3.6 จานวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP (อาเภอละ 1 ผลิตภัณฑ์)
3.7 จานวนผู้นาสตรี/องค์กรสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง (อาเภอละ 200 คน)
3.8 จานวนกลุ่มของสมาชิกกองทุนที่มีภาคีเครือข่ายในพืนที่ให้การสนับสนุน (อาเภอละ 1 กลุ่ม)
3.9 จ านวนกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยอาชี พ สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี มี ค วามเข้ ม แข็ ง
(อาเภอละ 1 เครือข่าย)
3.10 ร้อยละของสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึน (ร้อยละ 3)
4. การรายงานหนีค้างชาระ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
- หนีค้างชาระเงินทุนหมุนเวียน (หนีเดิม) ปีงบประมาณ 2556-2559 จานวน 3 โครงการ
เป็นเงิน 1,827,755.39 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)
ที่

อาเภอ

จานวนโครงการที่
ค้างชาระ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เมืองเพชรบูรณ์
หล่มสัก
หล่มเก่า
วิเชียรบุรี
ชนแดน
หนองไผ่
ศรีเทพ
บึงสามพัน
นาหนาว
วังโป่ง
เขาค้อ
รวม

9
7
1
15
1
5
38

เงินต้นคงค้าง

ดอกเบี้ยคงค้าง
ร้อยละ7.5

เบี้ยปรับคงค้าง

รวมค้างชาระ

398,208
475,590.71
23,564
561,837.97
2,919
224,452
1,686,571.68

6,427
19,440
19,367
8,027.00
53,261

11,596
38,678.71
194
25,229
29
12,196
87,922.71

416,231
533,709.42
23,758
606,433.97
2,948
244,675
1,827,755.39

- หนีค้างชาระเงินทุนหมุนเวียน (หนีใหม่) ปีงบประมาณ 2560-2561 จานวน 259
โครงการ เป็นเงิน 29,394,990.09 บาท (ยีส่ ิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)
ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เมืองเพชรบูรณ์
หล่มสัก
หล่มเก่า
วิเชียรบุรี
ชนแดน
หนองไผ่
ศรีเทพ
บึงสามพัน
นาหนาว
วังโป่ง
เขาค้อ
รวม

จานวนโครงการที่
ค้างชาระ
13
64
13
25
21
21
16
23
16
14
33
259

เงินต้นคงค้าง
1,916,797.00
6,743,175.00
1,209,586.35
2,401,885.00
2,508,636.31
2,113,422.31
1,908,007.00
2,262,139.00
2,265,393.00
2,292,900.00
2,985,844.12
28,607,785.09

ดอกเบี้ยคงค้าง
ร้อยละ7.5
57,576.40
181,024.50
32,011.00
46,134.00
57,510.60
31,965.00
51,720.30
58,423.00
65,576.90
66,130.70
79,143.60
727,216.00

เบี้ยปรับคงค้าง

รวมค้างชาระ

960.00
273.00
3,861.00
12,096.00
4,411.00
2,496.00
2,287.00
3,794.00
0.00
0.00
29,811.00
59,989.00

1,975,333.40
6,924,472.50
1,245,458.35
2,460,115.00
2,570,557.91
2,147,883.31
1,962,014.30
2,324,356.00
2,330,969.90
2,359,030.70
3,094,798.72
29,394,990.09

หมายเหตุ : รายละเอียด จังหวัดจัดส่งเข้าเมล์อาเภอ ทุกอาเภอ
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4.3 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

( จานวน 3 เรื่อง )

4.3.1 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
ปี 2562
1.1 ในปี 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีเป้าหมายการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จานวน
238,860 ครัวเรือน และจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค จานวน 1,424 หมู่บ้าน ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่
พช 0019/ว 4598 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) และ
ข้อมูลพืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2562 โดยให้ทุกอาเภอเตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลฯ
ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และห้วงเวลาที่กาหนด
1.2 การรายงานความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 กาหนดให้ทุกอาเภอ
รายงาน ดังนี
1) รายงานแบบ Online ที่ http://phetchabun.cdd.go.th เว็บไซต์สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกวันพุธ โดยเริ่มตังแต่วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
2) รายงานตามแบบที่กาหนด ทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยเริ่มตังแต่วันพุธที่ 5 ธันวาคม
2561 ทางระบบ E-mail : kit.atipbordee@gmail.com และทางกลุ่มไลน์ จปฐ.
1.3 การอัปโหลดข้อมูล จปฐ. ปี 2562 จานวน 5 รอบ ดังนี
1) รอบที่ 1 วันที่ 10, 11, 12 มกราคม 2562
2) รอบที่ 2 วันที่ 24, 25, 26 มกราคม 2562
3) รอบที่ 3 วันที่ 7, 8, 9 กุมภาพันธ์ 2562
4) รอบที่ 4 วันที่ 21, 22, 23 กุมภาพันธ์ 2562
5) รอบที่ 5 วันที่ 7, 8, 9 มีนาคม 2562

1.4 การอัปโหลดข้อมูล กชช. 2ค ปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
4.3.2 การขอรับบริการในการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล
กชช. 2ค)
4.3.3 สรุปผลรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
4.3.4 แผนการดาเนินงาน ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
๒.๑ การฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจาปี ๒๕๖๒ เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข้อมูล จปฐ. วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องลักษมี ชัน 4 โรงแรมบูรพา อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับจังหวัด วันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ ห้องไพลิน ชัน 1 โรงแรมบูรพา อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
๒.๓ การจัดทาแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจาปี
๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องลักษมี ชัน 4 โรงแรมบูรพา อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
มติที่ประชุม .....รับทราบและปฏิบัติ...

4.4 ฝ่ายอานวยการ
4.4.1 งานบุคคล
1. นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดตามหนังสือ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0410/ว 2511 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2562
มติที่ประชุม .....รับทราบ...
4.4.2 งานการเงินและบัญชี (1 เรื่อง)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ยุทธศาสตร์กรมฯ

ยอดจัดสรรฯ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ

27,359,520.00 บาท
1,779,486.09 บาท
25,580,033.91 บาท
6.50

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ยอดกันเงิน
เบิกจ่าย
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ

19,457,880.00 บาท
9,052,880.00 บาท
10,405,000.00 บาท
46.52

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
(กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ยอดกันเงิน
เบิกจ่าย
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ

22,279,000.00 บาท
14,398,800.00 บาท
12,679,600.00 บาท
64.62

มติที่ประชุม ...รับทราบ...

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

ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งอื่นๆ
6.1 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีเผาข้าวหลาม ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 ในวันพิธี
เปิดในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ประธานในพิธีเปิดทุกปีคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และจะมีการ
เผาข้าวหลามยักษ์ การประกวดข้าวหลามยักษ์ และพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหลาม
6.2 พิธีการเปิ ดศูน ย์ จ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์สิ นค้ า OTOP อาเภอเขาค้อ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2561 เวลา 16.00 น.
6.3 จังหวัดนครปฐม จะมาศึกษาดูงาน ตาบลสารสนเทศดีเด่นระดับ จังหวัด ประจาปี 2561 ที่
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ 8 ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ยังไม่กาหนดวัน
6.4 ในงานการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจาปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดาเนินการจัดกิจกรรมเดินแบบการกุศลเพื่อสมทบทุน
ของแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ยากไร้ ให้ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย
ทังภาครัฐและเอกชน
6.5 ในงานการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจาปี 2562 ให้สานักงานพัฒนา
อาเภอจัดตกแต่งบูธและจัดจาหน่ายสินค้าฟรีจานวนอาเภอละหนึ่งบูธ
6.6 การจัดงานปีใหม่ มติในที่ประชุมลงคะแนนจัดในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
6.7 เสือทีมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดและไซส์ เสือสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ที่ฝ่ายอานวยการ
โดยเร็วภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
เลิกประชุมเวลา 16.30.... น.
ภาวฎี เวียงนนท์

ผู้จดบันทึก

กานดา พงษ์ไพจิตร ผู้ตรวจบันทึก

