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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 12/2561
ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายประสาท
2. นายสุรพล
3. นางวรนุช
4. นายศักดิ์ชัย
5. นายสวงเดช
6. นายทศพร
7. นายชุมพล
8. นายพงศ์วิชญ์
9. นางสุรนันท์
10. นางบุณฑริกา
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. นางพจนีย์
24. น.ส.อังศุมารินทร์
25. นายศิริชัย
26. น.ส.ลัดดา
27. นางลติยา
28. นายสุริยา
29. นายเพชรโพธิ์ชัย
30. นางวาสนา

ทัศคร

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กรุงเกตุ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
อามาตย์สมบัติ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
แก้วดี
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
ยิ่งล้า
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
เหมะธุลิน
แทน พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
ไชยริบูรณ์
แทน 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
คามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ไชยโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ศรีบุรมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เลียบไธสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จันเกตุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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31. นายภาสวัฒน์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางรัชต์วรรณ
2. นายวิทยา
ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวกุลพิมนต์

บุญสม
ไวยากรณ์
เข็มอุทา
โตมรอุดมทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม ลาพักผ่อน
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
ติดราชการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม
1.1.1 ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายคานวณ สุวรรณดี ตาแหน่ง พาณิชย์จังหวัดนครพนม
จากตาแหน่งเดิม พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
๒) นายอุทัย สอนเทศ ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
จากตาแหน่งเดิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
๓) พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์ ตาแหน่ง นายด่านศุลกากรนครพนม
จากตาแหน่งเดิม นายด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
๔) น.ส.กมลวรรณ นุชัย ตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัดนครพนม
จากตาแหน่งเดิม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
1.1.2 การร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาปีงบประมาณ 2562
ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง หมู่ที่ 8 ตาบลโพนทอง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
โดยได้ลงในเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1 ประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด
ประจาปี 2562
กาหนดแผนดาเนินการ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครพนม จังหวัดจะแจ้งเป็นหนังสือให้อาเภอทราบอีกครั้ง รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 โครงการเชื่อมมาจากองค์ ลงไปที่ผลิตภัณฑ์ 8 พระธาตุ (งบตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัด 2562) โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการภายใต้โครงการฯ ดังนี้
กิจกรรมที่1 ประชุมค้นหาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและของที่ระลึก ๒ วัน และการติดตามประเมินผล
ฯ กาหนดแผนดาเนินการ 17 – 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (รอหนังสือแจ้งอาเภออีกครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 การอบรมปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 3 วัน กาหนด
แผนดาเนินการ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม (รอหนังสือแจ้งอาเภออีกครั้ง)
กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาจัดทาและผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์/ตราสินค้าฯ 50 ผลิตภัณฑ์ กาหนด
แผนประกาศประกวดราคา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกิจกรรมที่ 1 ได้แจกในที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การบันทึกผลการดาเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในระบบรายงาน
ผลการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)
ให้ดาเนินการภายใน 7 วันหลังดาเนินการแล้วเสร็จ โดยระบุถึงพื้นที่ดาเนินการให้ครบถ้วน
(รายละเอียดตามหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ) ซึ่งปัจจุบันยังมีหลายอาเภอที่ดาเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นไป
แล้วหลายโครงการ แต่ยังไม่เข้าไปรายงานผลดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา
กิจกรรมประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา (งบกลุ่มจังหวัด2560)
ติดตามการส่งเสริมครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับสนับสนุนอาชีพด้านประมง ซึ่งทางตรวจสอบภายใน
แจ้งประสานว่าจะลงพื้นที่ภายในเดือนมกราคม 2562 โดยกาลังทาหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
คณะทางานออกติดตามและกาหนดแผนการออกติดตาม ซึ่งได้รับแจ้งว่าจะให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดออกติดตามด้วย ทั้งนี้ให้อาเภอเตรียมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมเพื่อรอรับการตรวจติดตามต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.5 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.5.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี พ.ศ. 2562
ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ผลกำรเบิกจ่ำยงบบริหำร
เงินทุนหมุนเวียน
เงินอุดหนุน
รวมจำนวนเงิน รวมจานวน คิดเป็น
จำนวนเงิน(บำท) เบิกแล้ว(บำท) จำนวนเงิน(บำท) เบิกแล้ว(บำท) จำนวนเงิน(บำท) เบิกแล้ว(บำท) ทีไ่ ด้รับ (บำท)
ทีเ่ บิก(บาท) ร้อยละ
จังหวัด
1,770,970.00 699,024.62
400,000.00
1,770,970.00 699,024.62 39.47
เมืองนครพนม 202,800.00 1,510,800.00 3,100,000.00 1,459,800.00 390,000.00
3,692,800.00 2,970,600.00 40.37
ปลำปำก
166,800.00
1,840,000.00
302,000.00
2,308,800.00
ท่ำอุเทน
166,800.00
22,800.00 1,500,000.00
330,000.00
1,996,800.00
22,800.00
1.14
บ้ำนแพง
142,800.00 437,900.00 1,030,000.00 400,000.00 217,000.00
1,389,800.00 837,900.00 60.29
ธำตุพนม
189,600.00
30,000.00 2,300,000.00
375,000.00
2,864,600.00
30,000.00
1.05
เรณูนคร
166,800.00 920,000.00 1,490,000.00 920,000.00 301,000.00
1,957,800.00 1,840,000.00 93.98
นำแก
196,400.00
1,800,000.00
389,000.00
2,385,400.00
ศรีสงครำม
175,500.00 102,200.00 1,900,000.00
327,000.00
2,402,500.00 102,200.00
4.25
นำหว้ำ
150,400.00
79,000.00 1,610,000.00
288,000.00
2,048,400.00
79,000.00
3.86
โพนสวรรค์
158,900.00 278,400.00 1,500,000.00 200,000.00 204,000.00
1,862,900.00 478,400.00 25.68
นำทม
124,000.00
12,400.00 1,010,000.00
246,000.00
1,380,000.00
12,400.00
0.90
วังยำง
124,000.00 383,975.00
920,000.00 301,000.00 231,000.00
1,275,000.00 684,975.00 53.72
รวม
3,735,770.00 4,476,499.62 20,000,000.00 3,280,800.00 4,000,000.00
27,335,770.00 7,757,299.62 28.38
อำเภอ

4.5.2 ด้วยจังหวัดนครพนม โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้รับการประสานจาก
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าจะเข้าตรวจเอกสารทางบัญชี และหลักฐานการเบิ กจ่ายเงินทุกประเภทของสานักงาน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่
วัน ที่ 9 ตุล าคม 2561 ถึงวัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 จึงขอให้ อาเภอที่ยังไม่ส่ งหลักฐานการใช้คืนเงินอุดหนุน
รวบรวมหลักฐานส่งจังหวัดภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 รายละเอียดได้แจกในทีป่ ระชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจาปี 2562
กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทาชุดแก้วกาแฟ และชุดแก้วเก็บความเย็น เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 จังหวัดได้ดาเนินการจัดส่ง
แก้วให้อาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อจาหน่ายชุดแก้วเก็บความเย็น และชุดแก้วกาแฟ เพื่อนารายได้สมทบ
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
ทั้งนี้ให้อาเภอรวบรวมเงินจัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 30มกราคม ๒๕62 รายละเอียดได้แจกในที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
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กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.7 การดาเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินงานของแต่ละอาเภอและการรายงานสัมมาชีพชุมชน ตามแบบรายงานทุกวันที่
๒๐ ของเดือน - แบบบันทึกครัวเรือนสัมมาชีพ – แบบบันทึกทีมวิทยากรสัมมาชีพ – แบบบันทึกหมู่บ้านเป้าหมาย –
แบบบันทึกกลุ่มอาชีพสัมมาชีพ
จังหวัดจักได้มีหนังสือแจ้งให้อาเภอรายงานทุกวันที่ 20 ของเดือนเริ่มวันที่ 20 มกราคม 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 การดาเนินงานขับเคลือ่ นโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมของอาเภอ และจังหวัด ไตรมาส ๑ – ๒ ขอให้อาเภอที่ยังดาเนินการไม่เสร็จเร่งดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.9 การดาเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง
กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จมีดังนี้ การปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน, กิจกรรมสื่อเล่าเรื่องชุมชน,
แผนพับหมู่บ้าน, แผ่นพับอาหารพื้นถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

4.10 การประชุมพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP: KBO)
จังหวัดกาหนดดาเนินการในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2562 มีกลุ่มเป้าหมาย 10 กลุ่มๆละ 2 คน
ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่อาเภอๆละ 1 คน ณ โรงแรมไอโฮเทล อ.เมืองนครพนม จะแจ้งให้อาเภอทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.11 การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Star OTOP : PSO)
จังหวัดกาหนดดาเนินการในวันที่ 10 , 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมไอโฮเทล อ.เมืองนครพนม
ให้อาเภอพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นมาเข้าสู่การคัดเลือก จะแจ้งให้อาเภอทราบอีกครั้งหนึ่งในการพิจารณา
คัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่การคัดสรรฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.12 โครงการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2562
จังหวัดกาหนดจัดในระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2562 ณ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) สาหรับสถานที่ในการจัดงานนั้น จะแจ้งให้อาเภอทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.13 การพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
ดาเนินการในระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร กลุม่ เป้าหมาย จานวน 50 คน เป็นหมูบ่ ้าน OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านละ 1 คน ให้เตรียมความพร้อม
สัมภาระค้างคืน ให้อาเภอกาชับผู้นาหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมพร้อมนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไปด้วย จังหวัดจักได้มีหนังสือ
แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.14 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2562
4.14.1 ผลความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ( ณ 4 มกราคม 2562 )

ที่

ความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2562 จังหวัดนครพนม
ห้วงเวลาการจัดเก็บระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 (รวมจานวน 7 วัน)
เรียงลาดับข้อมูลจากร้อยละของอาเภอทีม่ ีการจัดเก็บจากมากทีส่ ดุ ไปหาน้อยทีส่ ดุ
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.
ผลการจัดเก็บ จปฐ. 2562
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ ยการจัดเก็บ (เล่ม/วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ (วัน)
อาเภอ
จัดเก็บแล้ว
คงเหลือ (7 วัน ( 20 - 26 ธ.ค. 61))
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
(นับจากวันที่ 26 ธ.ค. 61)
(ครัวเรือน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นาทม
เรณูนคร
ปลาปาก
ธาตุพนม
นาหว้า
ท่าอุเทน
โพนสวรรค์
วังยาง
เมืองนครพนม
ศรีสงคราม
บ้านแพง
นาแก
รวม

5,338
5,340
10,468 10,470
12,492 12,494
19,063 19,065
11,555 11,555
12,942 12,916
13,074 12,547
3,423
3,247
37,791 35,292
15,661 14,370
8,410
7,604
16,611 14,124
166,828 159,024

(ครัวเรือน)

100.04
100.02
100.02
100.01
100.00
99.80
95.97
94.86
93.39
91.76
90.42
85.03
95.32

2
2
2
2
0
-26
-527
-176
-2,499
-1,291
-806
-2,487
-7,804

เกิน
เกิน
เกิน
เกิน

763
1,496
1,785
2,724
1,651
1,845
1,792
464
5,042
2,053
1,086
2,018
22,718

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
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4.14.2 ปัญหา-อุปสรรคในการบริหารจัดการข้อมูล จปฐ. ปี 2562
1) ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กรมฯ ยังไม่ดาเนินการจัดสรรให้จังหวัด
2) โปรแกรม จปฐ. ปี 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
4.14.3 สรุปผลการจัดกิจกรรม Kick off เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
นาเสนอทาง Power Point
4.14.4 กิจกรรม D-Day ระดับอาเภอ (ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2561)
1) รูปแบบการจัดกิจกรรม D-Day ระดับอาเภอ นาเสนอทาง Power Point
ขอขอบคุณทุกอาเภอที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.15 การดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
และการดาเนินงานสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2555 โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้
พึ่งตนเองได้ กลยุทธ์ที่ 1.5 : บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเ พื่อการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นให้ชุมชนใช้
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และในการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 จังหวัดได้แจ้งแนวทางการดาเนินงานเบื้องต้นแล้วนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการในเรื่อง
ดังกล่าว จึงให้อาเภอมอบหมายพัฒนากร/อสพ.ทุกคน ได้คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายฯ คนละ 1 หมู่บ้าน (ที่ไม่ได้เป็น
หมู่บ้านเป้าหมายฯ ปี 2555-2561) และคัดเลือกสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ไม่ซ้ากับ
ตาบลสารสนเทศฯ ปี 2561) อาเภอละ 1 ตาบล ***การวิเคราะห์ข้อมูลชุ มชนด้วยโปรแกรม CIA ให้ใช้ข้อมูล จปฐ.
และ กชช.2ค ปี 2562*** ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อหมู่บ้านฯ/ตาบลฯ ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 15 มกราคม
2562
(แบบฟอร์ม ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.16 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจาปี 2562
ตามที่ จังหวัดได้ดาเนินการอบรมโครงการ จัดทาแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม โดยให้อาเภอดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ การการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประจาปี
2562 รายอาเภอนั้น เพื่อให้การดาเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ ขอให้อาเภอดาเนินการให้เป็นไปตามแผน โดย จังหวัดกาหนดดาเนินการติดตาม/สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นรายอาเภอ (ตามที่อาเภอรายงานให้
จังหวัด) ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.17 การประกวดเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาปี 2562
ด้ ว ยในปี 2562 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง ความสุ ข ของประชาชน
(Happiness Strategy of CDD) ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรดีมีสมรรถนะสูง Project 2 การเป็นองค์กรดิจิทัล 4.0 :
มีฐานข้อมูล Big data และ Project 3 : องค์กรมีภาพลักษณ์ทีดีด้วยการประชาสัมพันธ์องค์กร
จังหวัดนครพนม จึงกาหนดจะดาเนินการประกวดเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาปี
2562 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์อาเภอให้มีรูปแบบ เนื้อหา ข้อมูล องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และประชาสัมพันธ์งาน
พัฒนาชุมชน ให้มีความน่าสนใจ ถูกต้อง ครบถ้วนและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการผ่านเว็บไซต์และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานให้สามารถก้าวไปสู่
จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่สมบูรณ์
**ขอให้อาเภอดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยปรับปรุงข้อมูล เนื้อหาในเว็บไซต์อย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ตามที่จังหวัดกาหนด (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายอานวยการ
4.18 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 รวมจังหวัดและอาเภอ
ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562
4.18.1 งบบริหาร
- งบประมาณได้รับจัดสรร
จานวน 1,824,472.92 บาท
- ผลการเบิกจ่าย
จานวน 1,415,838.57 บาท
- คิดเป็นร้อยละ
77.60
- คงเหลือ
จานวน 408,634.35 บาท
4.18.2 กิจกรรมงบประมาณตามยุทธศาสตร์
- งบประมาณได้รับจัดสรร
จานวน 34,781,110.00 บาท
- ผลการเบิกจ่าย
จานวน 17,760,870.00 บาท
- คิดเป็นร้อยละ
51.06
- คงเหลือ
จานวน 17,020,240.00 บาท
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4.18.3 รวมงบบริหารและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
- งบประมาณได้รับจัดสรร
จานวน 36,605,582.92 บาท
- ผลการเบิกจ่าย
จานวน 19,176,708.57 บาท
- คิดเป็นร้อยละ
52.39
- คงเหลือ
จานวน 17,428,874.35 บาท
ขอให้อาเภอกาชับเจ้าหน้าที่ดาเนินการให้ครบทุกขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการเงิน
ให้ละเอียด รายงานผลการเบิกจ่ายได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจาณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี –

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ) ศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

