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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 3/2562
ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายประสาท
2. นายสุรพล
3. นายศักดิ์ชัย
4. นายสวงเดช
5. นายทศพร
6. นายชุมพล
7. นายพงศ์วิชญ์
8. นางรัชต์วรรณ
9. นางบุณฑริกา
10. น.ส.สุริยาวดี
11. นายธวัช
12. น.ส.จันทวรรณ
13. น.ส.วีรธิดา
14. นายสมิง
15. น.ส.จุฬาภรณ์
16. นางปรมาภรณ์
17. นายชัยพร
18. น.ส.ณิชาทิพย์
19. น.ส.พชรพร
20. นายศิริชัย
21. น.ส.ลัดดา
22. นางลติยา
23. นางพจนีย์
24. นายวรพจน์
25. นางชลธิชา
26. น.ส.อังศุมารินทร์
27. นายสุริยา
28. นางกฤษฏาพร
29. นายเพชรโพธิ์ชัย
30. น.ส.ขนิษฐา

ทัศคร

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อามาตย์สมบัติ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
แก้วดี
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
ยิ่งล้า
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
ไวยากรณ์
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
อุบลบาลไชโรจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
จันทะเล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ศรีบุรมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
คามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ตงศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
มาตรรักษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
ไชยโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บุญมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เลียบไธสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ชัยบิล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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31. นายภาสวัฒน์
32. นายเพียว
33. น.ส.การะเกด

บุญสม
ศิริวงค์
เลื่อมยองใย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางวรนุช กรุงเกตุ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2. นายพีรกานต์ โคตรโยธา ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวกุลพิมนต์
โตมรอุดมทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ติดราชการ
ติดราชการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กาหนดการพิธีจัดทาน้าอภิเษก มีดังนี้
1.1.1 พลีกรรมตักน้า จากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ บ่อน้าพระอินทร์
บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
1.1.2 พิธีทาน้าอภิเษก ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
อ.ธาตุพนม การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก
1.1.3 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้าอภิเษก ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก
จึงแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบและเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 การแต่งตั้งข้าราชการประเภททัว่ ไป
ด้ว ยกรมการพั ฒ นาชุ มชน ได้มีค าสั่ งแต่ งตั้ง ย้ ายให้ น างสาวจุลิ นทิ พย์ พงษ์พิภัท รกุล ต าแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายมาดารงตาแหน่งที่ฝ่ายอานวยการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดยให้
เดิน ทางมารายงานตัว ในวัน ที่ 25 มีน าคม 2562 ตามคาสั่ งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 204/2562 ลงวันที่
7 มีนาคม 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การประชุ ม คณะกรมการจั ง หวั ด นครพนม ในวั น ที่ 27 มี น าคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม
1.1.1 การดาเนินงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 7/2562
ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ตาบล
ยอดชาด อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 5 มีนาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 5 มีนาคม 2562
โดยได้ลงในเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความคืบหน้าการจัดเตรียมงานสงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย-ลาว 2562
ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2562 ณ ลานคนเมือง หน้าตลาดอินโดจีน (แนวทางกิจกรรมได้แจกในที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว)
ขอให้ทุกอาเภอได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว โดยในส่วนที่สานักงานพัฒนาชุมชน
ได้รับผิดชอบในการจัดงานอยู่ในโซนที่ 2 การจาหน่ายสินค้า OTOP เด่นของจังหวัดและถนนคนเดิน “รื่นรมย์ ชม ชิม
ช้อป แชะ & แชร์”
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ เงินทุนหมุนเวียน รายละเอียดได้
แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1 กรมฯ จัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม (แนวทางกิจกรรมนาเสนอทาง Power Point) งบประมาณ 5,00,000 บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน) หมู่บ้าน/ชุมชนละ 100,000 บาท เพื่อดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและของฝาก
ของที่ระลึกหมู่บ้าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดนครพนม ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสใน
ชนบท ให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เจริญเติบโต เป็ นประชากรที่มี
คุณภาพของประเทศ และกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดาเนินการจัดทอดผ้าป่ า ทั้งใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในวันที่ 2 เมษายนเป็นประจาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนา
เด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และน าเงินไปช่ วยเหลื อเด็ กวัยแรกเกิ ดถึงหกปี ที่ ครอบครั วมีฐานะยากจนในชนบท
โดย การให้ทุนอุปการะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่มค่าบารุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาเด็กในส่วนที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่ที่จะดาเนินการเอง การแสวงหาเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธา
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ทั่วไป โดยการเชิญชวนร่วมทาบุญบริจาค และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจังหวัดนครพนมกาหนดดาเนินการในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕62 เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ ศาลาประชามคมยงใจยุ ทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่ว ม
กิจกรรมและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ ฯ (กาหนดการตามเอกสารแนบ)
แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2562 ในปีพ.ศ. 2562 จะใช้เงินเพื่อเป็นทุนอุปการะเด็ก
ยากจน รวมจานวน 168 ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 201,600 บาท (สองแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
โดยแยกเป็น
1) มอบทุนอุปการะเด็กยากจนในวันที่มีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก ประจาปี ๒๕62
ในวันทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.39 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จานวน 80 ทุน ดังนี้
- กองทุนฯ ส่วนกลาง จานวน 35 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
- ขอจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดนครพนม จานวน 45 ทุน ทุนละ 1,200 บาท
เป็นเงิน 54,000 บาท
2) มอบทุนอุปการะเด็กยากจนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จานวน 12 อาเภอ อาเภอละ 7 ทุน
รวม 84 ทุนๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน 100,800 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.3 การเตรียมความพร้อมการจาหน่ายสินค้า ในร้าน 7-ELEVEN (OTOP shop In Shop)
สาขาแลนมาร์ค ในวันที่ 3 เมษายน 2562 รายละเอียดตามกาหนดการได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
จังหวั ดจักได้มีห นังสือเรีย นเชิญนายอาเภอทุกอาเภอเข้าร่วมพิธีเปิด OTOP จังหวัดนครพนม
7-ELEVEN แลนด์มาร์คพญานาค ขอความร่วมมืออาเภอเมืองนครพนมในการแสดงศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิด
และขอความร่วมมือ 5 อาเภอ ได้แก่ อ.ท่าอุเทน, อ.ศรีสงคราม อ.ปลาปาก และอ.นาหว้า ได้นาผลิตภัณฑ์ เด่น OTOP
มาจัดนิทรรศกาลบริเวณหน้า 7-ELEVEN
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยเครื อ ข่ า ยองค์ ค วามรู้
KBO
จั ง หวั ด
โดยเครือข่ายองค์วามรู้ KBO จังหวัด ได้ประชุมเตรียมความพร้อมและกลั่นกรองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคัดเลือก
กลุ่มที่มีความพร้อม พัฒนา นวัตกรรม เป็นตัวแทนร่วมประกวด ผลงาน ปี 2562 ผลการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่
กลุ่มทิวาพัชร ประเภทสมุนไพรหญ้าเอ็นยื ด โดยมีแนวคิด ในการพัฒนาสมุนไพรประเภทยาหม่องให้สามารถใช้
เป็นโลชั่น แก้ปวดเมื่อย ได้ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการทดลองปรับสูตร และจะมีการติดตามลงพื้นที่เพื่อถ่ายทาขั้นตอน
กระบวนการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.5 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D กลุ่มเป้าหมายพัฒนา จานวน 110 ผลิตภัณฑ์
ผู้รับจ้างลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งได้ให้เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่อาเภอ เพื่อสนับสนุนในการร่วมให้ข้อมูลในการพัฒนา
ของกลุ่มด้วยแล้ว จึงขอให้อาเภอ ได้เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มในการนาเสนอความต้องการพัฒนาจริง ๆของกลุ่ม ให้สามารถ
นาผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดยสานักส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ
3 - 5 ดาว จานวน 100 ราย ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานีโดยให้ส่งใบสมัคร ให้นายผลา
โสดาภัก ดิ์ ฝ่ า ยบริ การงานที่ป รึ ก ษา แผนกบริการที่ ปรึก ษาระบบงานอุต สาหกรรม โทรศัพ ท์ 024228688
ต่อ 2105 E mail:plala@nfi.or.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 ผลการติดตามประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามกิจกรรม รักษามาตรฐานการ
ดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มเป้าหมาย จานวน 37 กลุ่ม (กลุ่มออมทรัพย์ที่ยกระดับมาตรฐาน SSG
และกลุ่มออมทรัพย์ฯที่พัฒนาจากระดับ 2-3 ปี 2560 – 2561)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8

การด าเนิน กิจกรรมเวทีส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จั ง หวั ด ให้ อ าเภอด าเนิ น การตรวจสุ ข ภาพทางการเงิ น กลุ่ มออมทรั พย์ เ พื่ อ การผลิ ต ตั้ งแต่ เ ดื อ น
ธันวาคม 2561 โดยจังหวัดให้อาเภอส่งหลักฐานการเงิน ประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าร่ว มเวที/คณะทางานตรวจ
สุขภาพฯ ใบสาคัญรับเงินค่าอาหาร ผู้เข้าร่วมเวที และแบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เป้าหมาย ให้จังหวัด
ภายในวั น ที่ 4 มกราคม 2562 บั ด นี้ ไ ด้ ล่ ว งเลยก าหนดส่ ง ใช้ คื น เงิ น ยื ม มานานแล้ ว ขอให้ อ าเภอที่ ยั ง ไม่ ส่ ง
ดาเนินการจัดส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.9 การดาเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.9.1 การรายงานตามแบบรายงาน (เอกสารแนบ)
4.9.2 การสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม (หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบตัวชี้วัด)
4.9.3 การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง (เลื่อนกาหนดส่งรูปเล่มสรุป จาก วันที่ ๒๖ มีนาคม
เป็นไม่เกินวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๒) ดาเนินการตามแนวทางที่แจ้งลงอาเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.10 การดาเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
การดาเนินการหมู่บ้าน OTOP Village ๘ เส้นทาง งบปี (๖๑) (OTOP Village ปี ๖๑)
- การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านให้ต่อเนื่อง
- การบริหารจัดการหมู่บ้านในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอิน ฐานเรียนรู้ กิจกรรม
สื่อเล่าเรื่องต่างๆที่หมู่บ้านได้รับ ขอความร่วมอาเภอในการกากับดูแลและส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.11 การดาเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (OTOP Village ปี ๖๒)
4.11.1 ขอความร่ ว มมื อ อ าเภอประสานโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนของปราชญ์ ด้ า นต่ า งๆ
จานวน บ้านละ ไม่น้อยกว่า ๒๕ โปรแกรม เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทาแคตตล๊อกการท่องเที่ยวชุมชน ๔ หมู่บ้าน
4.11.2 เตรี ย มค้ น หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ พั ฒ นายกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ของฝากของที่ ร ะลึ ก
จานวนบ้านละ ๓ ผลิตภัณฑ์ เพื่อดาเนินการตามกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ผู้ว่าจ้างลงไปดาเนินการในพื้นที่
4.11.3 เตรี ย มความพร้ อ มชุ ม ชนเพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมการจั ด นิ ท รรศการหมู่ บ้ า น OTOP
เพื่อ การท่องเที่ ย ว ในระดับ จั ง หวัด และลงพื้น ที่พาสื่ อมวลชนและนั กท่อ งเที่ ยวลงไป เที่ยว และร่ ว มโปรแกรม
ในระดับหมู่บ้าน (ดาเนินการ ไตรมาส ๓)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.12 การมอบรางวัลการประกวดการจัดตกแต่งบูธแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/OTOP
นวัตวิถี ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจาปี ๒๕๖๒ ดาเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
(มอบใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จานวน ๔ รางวัล)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.13 การรายงานยอดจาหน่ายและรับรองยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจาไตรมาส ๑-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ซึ่งมียอดรวมทั้งสิ้น 783,816,039 บาท
รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.14 การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จั ง หวั ดนครพนมคัด เลื อกกลุ่ ม เป้ าหมายขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารั ฐ
ด้า นการเกษตร ๑ แห่ ง ด้า นการแปรรู ป ๕ แห่ ง และด้ านการท่ องเที่ ย วโดยชุ มชน ๕ แห่ ง คัด เลื อ กจาก
กลุ่มเป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ จานวน ๔๘ กลุ่ม มีกลุ่มใหม่เพิ่มเติม ๒ กลุ่ม คือ ด้านแปรรูป กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้าน
นาทม กระเป๋าผ้าแฮนด์เมด (Quit) by แก้วกิริยา (เอกสารแนบ) เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงาน
ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จากัด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมช่องทางการ
จาหน่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจุดดาเนินการที่ร้านนาคราช บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ต.ในเมือง
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.15 การรายงานการดาเนินงานตลาดประชารัฐ คลินิกประชารัฐ ตป.๐๔ SE
ให้รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน ให้จัดส่งหนังสือด้วย และ การรายงานบันทึกข้อมูลยอดจาหน่ายจากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รายงานทุกวันที่ ๒๕ ของเดือนคงเดิม
มติที่ประชุม
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

รับทราบ

7
4.16 การดาเนินงานโครงการ นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข
สรุปผลการดาเนินงานโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2562
ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 370 ครัวเรือน แยกเป็นครัวเรือนจาก จปฐ.ปี 2561 จานวน
339 ครัวเรือน และครัวเรือนจากเวทีฯ จานวน 31 ครัวเรือน รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.17 การติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส ESET Endpoint
ตามที่อาเภอรายงานทะเบียนข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint
เวอร์ชั่น 6.6.2089.2 ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และโน้ตบุค ครบทุกอาเภอนั้น จากการตรวจสอบพบว่า
4.17.1 ไม่ติดตั้งโปรแกรมครบทุกเครื่อง
4.17.2 รายงานข้อมูลการติดตั้งไม่ตรงกับความจริง
4.17.3 ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.18 บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล นาเสนอโดยเอกสารได้ดาเนินการแจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.19 รายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจาปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 23.00 น. ในภาพรวมของจังหวัดเป้าหมายจัดเก็บฯ ตามที่อาเภอรายงาน
จานวน 166,849 ครัวเรือน บันทึกแล้ว 44,825 ครัวเรือน คงเหลือ 122,024 ครัวเรือน คิดเป็น 26.87 %
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.20 การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และการพัฒนา
สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจาปี พ.ศ. 2562
จังหวัดให้อาเภอดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
(Village for Life Quality Development : VLD) อาเภอละ 1 หมู่บ้าน และสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Tambon for Life Quality Development : TLD) และส่งรายชื่อหมู่บ้าน/ตาบล เป้าหมาย ให้จังหวัด
ทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 นั้น
เพื่อให้ การดาเนิ นงานดังกล่ าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ วั ตถุประสงค์ จังหวัดให้ อาเภอ
ดาเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต ระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับอาเภอ)
2. แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศตาบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ
ตาบล (สารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ระดับอาเภอ)
3. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาสารสนเทศตาบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
และจัดส่งรายงานฯ เป็นรูปเล่ม พร้อมไฟล์ Word ให้จังหวัดภาย ในวันที่ 31 มีนาคม 2562
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มติที่ประชุม

รับทราบ

4.21 การรายงานการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
4.21.1 ผลการส่งรายงานการดาเนินงานพัฒนาชุมชน ประจาเดือนมีนาคม 2562 นาเสนอโดย
เอกสารรายละเอียดได้แจกในที่ประชุมแล้ว
4.21.2 แผนการส่งรายงานการดาเนินงานพัฒนาชุมชน ประจาเดือนเมษายน 2562 นาเสนอโดย
เอกสารรายละเอียดได้แจกในที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายอานวยการ
4.22 สรุปผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562
นาเสนอโดยเอกสารรายละเอียดได้แจกในที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.23 สรุปลูกหนี้คงเหลือ ณ เดือนมีนาคม 2562
นาเสนอโดยเอกสารรายละเอียดได้แจกในที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.24 กองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมีนาคม 2562
1. เงินหุ้นสะสมทั้งหมด
4,364,900.00 บาท
2. ลูกหนี้เงินกู้สามัญและฉุกเฉินคงเหลือ 3,343,400.00 บาท
3. เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี้ (เงินให้กู้) 1,021,500.00 บาท
4. การกู้เงินยืมเดือนนี้
4.1 กู้สามัญ จานวน - คน
บาท
4.2 กู้ฉุกเฉิน จานวน - คน
บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ) ศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
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