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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 10/2561
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายประสาท
2. นายสุรพล
3. นางวรนุช
4. นายศักดิ์ชัย
5. นายสวงเดช
6. นายทศพร
7. นายชุมพล
8. นายพงศ์วิชญ์
9. นางรัชต์วรรณ
10. นายวิทยา
11. น.ส.สุริยาวดี
12. นายธวัช
13. น.ส.จันทวรรณ
14. น.ส.วีรธิดา
15. นายสมิง
16. น.ส.จุฬาภรณ์
17. นางปรมาภรณ์
18. นายชัยพร
19. นายพีรกานต์
20. น.ส.พชรพร
21. น.ส.ณิชาทิพย์
22. นางสุกใส
23. นางบุณฑริกา
24. นางพจนีย์
25. น.ส.กันยนา
26. นายสุริยา
27. นางลติยา
28. นายขจร
29. นายภาสวัฒน์
30. น.ส.สุขใจ

ทัศคร

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม ประธาน
แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กรุงเกตุ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
อามาตย์สมบัติ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
แก้วดี
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
ยิ่งลา
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
ไวยากรณ์
พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
เข็มอุทา
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
ภิรมย์
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
ภักดี
พัฒนาการอาเภอปลาปาก
อินทรไชยา
พัฒนาการอาเภอวังยาง
วงศ์มหาชัย
พัฒนาการอาเภอนาทม
วงค์หลวงอุด
รกท.พัฒนาการอาเภอนาแก
ธิรัตยา
รกท.พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
วิวัฒนะ
ผู้ช่วยหน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ศศินราเศรษฐ์
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โคตรโยธา
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
จันทะเล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
อุบลบาลไชโรจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เข็มอุทา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ไชยริบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
คามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ตงศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
คงอ่อน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บุญสม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ชมเชย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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31. น.ส.วีระญา
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวกุลพิมนต์

ลุนอุบล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โตมรอุดมทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จังหวัดกาหนดการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชัน 5 โดยให้กลุ่มงาน
ยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน , กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ
ฝ่ายอานวยการนาเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 ในวันที่ 28 กันยายน 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครังที่ 9 /2561 ในวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยได้ลงในเว็บไซต์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นนาเสนอ (นาเสนอโดย Power Point) ตามหัวข้อดังนี
1. งบประมาณกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 – 2
ครังที่ 1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จานวน 35,401,600 บาท
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวนชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด
จานวน 313 ชุมชน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
4. งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชื่อมโยง 3 ยุทธศาสตร์ 3 โครงการ งบประมาณ
รวม จานวน 7,813,000 บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 (การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ) โครงการเชื่อมมาจากองค์
ลงไปที่ผลิตภัณฑ์ 8 พระธาตุ จานวน 2,913,000 บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การพัฒนาการค้าและการลงทุน) โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
สู่ OTOP Premium จานวน 3,000,000 บาท
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- ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน) โครงการขยายผลการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 1,900,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.2 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน นาเสนอทาง Power Point ตามหัวข้อดังนี
1. OTOP TO The tourist AND Festival งบประมาณ จานวน 700,000 บาท ดาเนินการในไตรมาส 1
(23 – 27 ธันวาคม 2561) ครังละ 5 วัน
2. จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน งบประมาณ จานวน 1,100,000
บาท ดาเนินการไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) ครังละ 5 วัน
3. ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ งบประมาณ 490,000 บาท ดาเนินการไตรมาส 1 (พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2561) ดาเนินการไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา งบประมาณ 2,530,000 บาท
ดาเนินการในไตรมาส 1 – 3 (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด งบประมาณ 140,000 บาท ดาเนินการ
ในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowladge – Besed OTOP :KBO) งบประมาณ
320,000 บาท ดาเนินการในไตรมาส 1 – 3 (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)
4. สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) งบประมาณ 77,000 บาท
ดาเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)
5. การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP Product Champion : OPC ดาเนินการใน
ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ปี 2562 นาเสนอทาง Power Point
สรุปตามหัวข้อดังนี
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลา และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานพืนฐาน : ด้านการแกไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลา และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
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กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครพนม มีตัวชีวัดเชิงปริมาณ ดังนี
1. จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูล จปฐ. จานวน 166,818 ครัวเรือน
2. จานวนหมู่บ้านที่มีข้อมูล กชช. 2ค จานวน 1,061 หมู่บ้าน
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ ดังนี
1. ร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีข้อมูล จปฐ. ที่เชื่อถือได้
2. ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่มีข้อมูล กชช. 2ค ที่เชื่อได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายอานวยการ
4.5 กองทุนสวัสดิการจังหวัดนครพนม ประจาเดือนตุลาคม 2561
1.
2.
3.
4.

เงินหุ้นสะสมทังหมด
ลูกหนีเงินกู้สามัญและฉุกเฉินคงเหลือ
เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี (เงินให้กู้)
การกู้เงินยืมเดือนนี
4.1 กู้สามัญ จานวน 2 คน
4.2 กู้ฉุกเฉิน จานวน 2 คน

มติที่ประชุม

4,147,400.00 บาท
3,658,200.00 บาท
489,200.00 บาท
33,000.00
14,000.00

บาท
บาท

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ) ศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

