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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 5/2561
ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายสุรพล
2. นายอดุลย์
3. นายวิทยา
4. นายสวงเดช
5. นายบุญปลื้ม
6. นายชุมพล
7. นายพงศ์วิชญ์
8. น.ส.อัศนีย์
9. นายธวัช
10. นายศักดิ์ชัย
11. นางสาวโอรินทร์
12. น.ส.จันทวรรณ
13. น.ส.วีรธิดา
14. น.ส.สุริยาวดี
15. นางปรมาภรณ์
16. น.ส.งามตา
17. น.ส.จุฬาภรณ์
18. นายสุริยันต์
19. นายชัยพร
20. นายพีรกานต์
21. นางสาววิมลรัตน์
22. น.ส.พชรพร
23. นางสุกใส
24. นายศิริพันธ์
25. นางบุณฑริกา
26. นางพจนีย์
27. น.ส.ณปภัช
28. น.ส.อังศุมารินทร์
29. นายศิริชัย
30. น.ส.ลัดดา
31. นางชลธิชา

แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประธาน
อินทรพาณิชย์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
เข็มอุทา
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
แก้วประเสริฐ
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
ยิ่งล้า
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
ภักดี
พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
อามาตย์สมบัติ
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
ศรีจันทร์
แทน พัฒนาการอาเภอปลาปาก
อินทรไชยา
พัฒนาการอาเภอวังยาง
วงศ์มหาชัย
พัฒนาการอาเภอนาทม
ภิรมย์
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
วิวัฒนะ
ผู้ช่วยหน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ยืนยง
ผู้ช่วยหน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ธิรัตยา
ผู้ช่วยหน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
วารี
ผู้ช่วยหน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ศศินราเศรษฐ์
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โคตรโยธา
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
อุบลบาล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
จันทะเล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เข็มอุทา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตรีจิตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ไชยริบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
คามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ทรงบัณฑิตย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ไชยโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ศรีบุรมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
มาตรรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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32. น.ส.กันยนา
33. นายสุริยา
34. นางลติยา
35. นายขจร
36. นายประโมทย์
37. น.ส.มณฑิรา
38. นายเพียว

ตงศิริ
สุคนธชาติ
สุทธิผาย
คงอ่อน
รูปคม
ดวงดีแก้ว
ศิริวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายทศพร
แก้วดี
พอ.ปลาปาก
ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวกุลพิมนต์โตมรอุดมทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ติดราชการ

พิธีการก่อนการประชุม
การมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ปีงบประมาณ 256๑
- ผลการประกวดเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ปีงบประมาณ 256๑ จังหวัดได้ดาเนินการ
คัดเลือกเว็บไซต์ฯ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทจี่ ังหวัดกาหนด โดยมอบใบประกาศพร้อมเงินรางวัล
ผลปรากฏดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอปลาปาก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอธาตุพนม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีสงคราม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
จังหวัดนครพนม มีข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
รายนายประสาท ทัศคร ตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
ย้ายมาดารงตาแหน่งหัวหน้ากลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ตามคาสัง่
กรมฯ ที่ 470/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยกรมฯ ให้เดินทางมาปฏิบัตริ าชการตามคาสัง่ ในวันที่
4 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 กาหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายอาจณรงค์ สัตยพานิช)
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
ในระหว่างวันที่ 3 - 12 มิถุนายน 2561
กาหนดตรวจราชการจังหวัดนครพนม ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียม
ข้อมูลในการรับตรวจให้พร้อม ดังนี้
1) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 กาหนดประเมินพัฒนากรขวัญใจชุมชน รายนางสุภาพร ศรีประทุม
ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมทชนชานาญงาน ณ บ้านดอนมะจ่าง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าบ่อสงคราม อาเภอ
ศรีสงคราม
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2) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ตรวจประเมินข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจาปี 2561 ประกอบด้วย
ประเภทหัวหน้ากลุม่ งาน (นายวิทยา เข็มอุทา) ,ประเภทพัฒนาการอาเภอ (นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา
ณ สกลนคร),ประเภทวิชาการ (นางลติยา สุทธิผาย) และประเภทสนับสนุน (นางพจนีย์ คามุงคุณ) ,
นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น (น.ส.ลัดดา ศรีบรุ มย์) และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดต้นแบบ ณ
ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยได้ลงในเว็บไซต์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ฝ่ายอานวยการ
3.1 การส่งหลักฐานส่งใช้เงินยืม ประจาปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดได้แจกในทีป่ ระชุมเรียบร้อยแล้ว
ขอให้อาเภอดาเนินการส่งหลักฐานส่งใช้เงินยืมให้ครบตามทีก่ าหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 ผลการเบิกจ่ายงบฯ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 (ไตรมาส 3 – 4 )
ระดับอาเภอ รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1 แนวทางการส่งมอบรายการวัสดุสนับสนุนอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย โครงการตามแนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
ขอให้อาเภอได้ศึกษาแนวทางการส่งมอบรายการวัสดุสนับสนุนอาชีพครัวเรือนเป้าหมายโครงการดังกล่าว
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการส่งมอบ หากมีการปรับ/เพิ่มเติมให้อาเภอพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนและระเบียบของทางราชการเป็นสาคัญ โดยคานึงถึง “มาตรฐานราชการ มาตรฐานผู้รบั งานจ้าง และ
มาตรฐานของผู้รบั ประโยชน์ (ประชาชน) ต้องตรงกัน”
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 กระบวนงานการขับเคลื่อนโครงการชุมชนการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รายละเอียดได้แจกในทีป่ ระชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.3 การดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน (งบพัฒนาจังหวัด) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดนครพนม ได้จัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน (งบพัฒนาจังหวัด) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมดาเนินงานตามโครงการ พัฒนาและยกระดับการพัฒนากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ระดับ B C ซึ่งกาหนดดาเนินการใน 2 กิจกรรมย่อย คือ
- กิจกรรมที่ 1 ประชุม/อบรมและศึกษาดูงาน
- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกวด /เชิดชูเกียรติกองทุนแม่ฯ ระดับ B C ดีเด่นระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 ประชุม/อบรมและศึกษาดูงาน
กาหนดการ ระหว่างวันที่ 12 – 24 มิถุนายน 2561 โดยศึกษาดูงานกองทุนแม่ฯ
บ้านเสียว หมู่ที่ 13 ต.วังชัย อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ทีม่ ีผลตรวจสุขภาพกองทุนแม่ฯ
ปี 2561 ระดับ B หรือระดับ C ,กรรมการเครือข่ายฯ อาเภอ และ
จนท.พช. อาเภอละ 1 คน
ขอความร่วมมืออาเภอได้แจ้งกลุ่มเป้าหมายทราบ และเข้าร่วมการอบรม/ศึกษาดูงานตามโครงการและ
กาหนดการดังกล่าว โดยให้รายงานตัวในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ การคัดเลือกกองทุนแม่
เป้าหมายทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการ ขอให้อาเภอคัดเลือกกองทุนแม่ฯ ระดับ BC ที่คาดว่าจะเป็นกองทุนที่จะส่งเข้า
ประกวดในกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกวด /เชิดชูเกียรติกองทุนแม่ฯ
เบื้องต้น กาหนดจะบูรณาการร่วมกับการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนาจังหวัด) ระหว่างวันที่
19 -23 มิถุนายน 2561 แต่เนื่องจากในห้วงดังกล่าว จังหวัด/อาเภอ มีภารกิจงาน/โครงการทีเ่ ร่งด่วน จึงขอแจ้ง
เลื่อนไปก่อน กาหนดการแน่นอนจะแจ้งให้อาเภอทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.4 โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
ด้วยจังหวัดนครพนม กาหนดดาเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
8 เส้นทาง กิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
จานวน 2 รุ่น ๆ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 4- 8 มิถุนายน 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2561
เพื่อให้การดาเนินโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์และ
สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายโครงการฯ จึงให้อาเภอ
ดาเนินการ ดังนี้
1. คัดเลือกกลุม่ เป้าหมายฝึกอบรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และผู้นากลุ่ม องค์กร ในหมู่บ้านเป้าหมายฯ จานวนหมู่บ้านละ 45 คน

5
2. แจ้งกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 1 เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
1) บ้านอาสามารถ หมู่ที่ 5,6 ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2) บ้านนาจอก หมู่ที่ 5 ตาบลหนองญาติ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
3) บ้านไชยบุรี หมู่ที่ 7,1,3 ตาบลไชยบุรี อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
4) บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1,2,8 ตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
5) บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 6 ตาบลโพนทอง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
โดยให้ไปรายงานตัวในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครพนม
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมตาฮักยายรีสอร์ท อาเภอธาตุพนม
ประกอบด้วย
1) บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 12 1,2,14 ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
2) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 6 ตาบลดอนนาหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
3) บ้านนาบัว หมู่ที่ 5 ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
4) บ้านหนองสังข์ หมูท่ ี่ 1,2,7,8,10,11 ตาบลหนองสังข์ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
โดยให้ไปรายงานตัวในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-09.00 น. ณ โรงแรมตาฮักยายรีสอร์ท
อาเภอธาตุพนม
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทีร่ ับผิดชอบหมูบ่ ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเข้าร่วม
ฝึกอบรมตามโครงการฯ ตามกาหนดทัง้ 2 รุ่น
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 โครงการจัดทาตัวชี้วัด (KPI) และติดตามประเมินผลสาเร็จโครงการตลาดประชารัฐ
ด้วยกรมการพั ฒนาชุม ชน ได้ดาเนินการโครงการจัดทาตัวชี้วัด (KPI) และติดตามประเมิ นผลสาเร็จ
โครงการตลาดประชารัฐ โดยการจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาผลการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม และจัดทาข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพั ฒนาโครงการตลาดประชารัฐ โดยในกระบวนการศึกษามีความจาเป็นต้องเก็บ ข้อมูลเชิงปริมาณ
เพื่อจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตสาหรับประเมินผลโครงการตลาดประชารัฐ (รอบเดือนเมษายน 2561)
เพื่อให้การดาเนินการโครงการจัดทาตัวชี้วัด (KPI) และติดตามประเมินผลสาเร็จ โครงการตลาด
ประชารัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลในการจัดทาดัชนีคุณภาพชีวิตสาหรับประเมินผลโครงการตลาดประชา
รัฐ จึงให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1. มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลโครงการประเมินผลตลาดประชารัฐของอาเภอศึกษาคู่มือ
การบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ การสารวจเพื่อจัดทาดัชนีคุณภาพชีวิตสาหรับประเมินผลโครงการตลาด
ประชารัฐ (รอบเมษายน 2561) และตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์การสารวจ เพื่อจัดทาดั ชนีคุณภาพชีวิต
2. ดาเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์การสารวจเพื่อจัดทาดัชนี
คุณภาพชีวิตสาหรับ ประเมิ นผลโครงการตลาดประชารัฐ โดยมี กลุ่ม เป้าหมายในการจัดเก็บ คือ ผู้มีสิทธิขายของ
ที่ลงทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐ 10 ประเภทครอบคลุม 12 อาเภอ รายละเอียดตามแผนการเก็บข้อมูล
การส ารวจเพื่ อ จั ด ท าดั ช นี คุ ณ ภาพชี วิ ต ส าหรั บ ประเมิ น ผลโครงการตลาดประชารั ฐ (รอบเมษายน 2561)
ทั้งนี้ กาหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
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3. เร่งรัดการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล การสารวจข้อมูลเพื่อติดตามผลประกอบการ และ
ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย โครงการตลาดประชารัฐผ่านแบบสอบถามออนไลน์
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 การขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม และเป้าหมายใน
ปี 2561 รายละเอียดได้แจกในทีป่ ระชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 สรุปบทเรียนสัมมาชีพ
จังหวัดได้ดาเนินการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างดีเด่นจานวน 11 ครัวเรือน และครัวเรือนสัมมาชีพ
ตัวอย่างดีเด่น จานวน 1 ครัวเรือนเป็นตัวแทนของจังหวัดไปคัดเลือกระดับภาค ได้แก่ครัวเรือนนายอานาจ เมืองโคตร
ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร ทัง้ นี้จงั หวัดจะได้มีการมอบรางวัลในวันประชุมกรมการจังหวัดประจาเดือนมิถุนายน
2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.8 การสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน (เฉพาะที่พัฒนาได้) ประจาปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดได้แจกในทีป่ ระชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.9 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัตจิ ัดสรร
งบประมาณให้จงั หวัดนครพนมดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จานวนงบประมาณทั้งสิ้น27,391,598.00
บาท โดยกาหนดเป้าหมาย/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561
งบประมาณที่
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงบประมาณ
ได้รับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จัดสรร (บาท)
1. งบบริหารจัดการกองทุน
3,391,598.00
1,290,538 1,022,220
567,220 511,620
2. งบทุนหมุนเวียน
20,000,000.00
6,000,000 8,000,000 1,200,000
3. งบอุดหนุน
4,000,000.00
1,200,000 1,600,000 1,200,000
งบประมาณรวม
27,391,598.00
8,490,538 10,622,220 7,767,220 511,620
2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ
แผนงบประมาณ
จัดสรร (บาท)
เบิกจ่าย (บาท)
ร้อยละ (บาท)
1. งบบริหารจัดการกองทุน
3,391,598.00
2,091,497.50
61.64
1,300,100.00
2. งบทุนหมุนเวียน
20,000,000.00
20,000,000.00 100.00
0.00
3. งบอุดหนุน
4,000,000.00
3,651,500.00
91.28
348,500.00
งบประมาณรวม
27,391,598.00
25,742,997.50
93.98
1,648,600.50
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3) การบริหารหนี้ค้างชาระหนี้เดิม ปี 56 – 59 ณ 31 พ.ค.2561
ฐานข้อมูล
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(หนี้ค้างชาระ) ปี 2560
ชาระคืนเงินต้น
เงินรอ
รับสภาพหนี้
เงินต้น (บาท) เงินต้น (บาท)
(บาท)
ตรวจสอบ
(บาท)
ยกมาช่วงควบ คงเหลือ
(บาท)
รวม
69,412,550
13,985,620.75
55,426,929.25 235,353.30 12,254,060.75

ฟ้อง ยอดหนี้ไม่ปรับ
ร้อง โครงสร้าง
(บาท (บาท)
)
- 2,339,227.63

4) การบริหารหนี้ค้างชาระหนี้ใหม่ ปี 60
เป้าหมายการชาระเงินกู้
ผลการดาเนินงาน
คงเหลือ
ตามสัญญา ปี 60
ร้อยละ
ชาระคืน
(บาท)
ร้อยละ
ที่มีงวดชาระ ในปี 60
(บาท)
2,126,571.00
2,107,271.00
99.09
19,300.00
0.91
5) ติดตามการชาระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่จะหมดอายุความในปี 2561
ฐานข้อมูล
ผลการดาเนินงาน
(หนี้ค้างชาระ)
ชาระคืนเงิน เงินรอ
รับสภาพหนี้ ฟ้องร้อง รวมเป็นเงิน
เงินต้น (บาท)
(บาท)
ต้น
ตรวจสอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
มติที่ประชุม

-

รับทราบ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.10 สรุปรายงานผลการจัดเก็บและการรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ประจาปี 2561 (รายละเอียดได้นาเสนอ
ทาง Power Point)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.11 รายงานผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชน เดือน พฤษภาคม 2561 รายละเอียดได้แจกในที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ฝ่ายอานวยการ
4.12 กองทุนสวัสดิการจังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
1. เงินหุ้นสะสมทั้งหมด
2. ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญและฉุกเฉินคงเหลือ
3. เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี้
4. การกู้เงินยืมเดือนนี้
4.1 กู้สามัญ จานวน 2 คน
4.2 กู้ฉุกเฉิน จานวน 1 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ

4,002,100.00 บาท
3,388,500.00 บาท
613,600.00 บาท
28,000.00 บาท
10,000.00 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ) วิทยา เข็มอุทา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิทยา เข็มอุทา)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

