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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 7/2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายสามารถ
โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
2. นายประสาท
ทัศคร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมช
3. นายสุรพล
แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
และรักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายอานวยการ อีกตาแหน่งหนึ่ง
4. นายสุระชาติ
พรหมดิเลก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
5. นายสวงเดช
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
6. นายทศพร
แก้วดี
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
7. นายชุมพล
ยิ่งลา
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
8. นายพงศ์วิชญ์
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
9. นางวรนุช
กรุงเกตุ
พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
10. นายธวัช
ภักดี
พัฒนาการอาเภอปลาปาก
11. นายวิทยา
เข็มอุทา
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
12. นางรัชต์วรรณ
ไวยากรณ์
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
13. นางสาวงามตา
ยืนยง
พัฒนการอาเภอนาแก
14. นายกิจจา
นิรภูมิ
พัฒนาการอาเภอนาทม
15. นางปุญช์กนก
ทองมาก
พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
16. น.ส.ณปภัช
ทรงบัณฑิตย์
รกท. พัฒนาการอาเภอวังยาง
17. นายพีรกานต์
โคตรโยธา
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
18. น.ส.ณิชาทิพย์
อุบลบาลไชโรจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
19. นายศิริชัย
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
20. นางลติยา
สุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
21. นายสุริยา
สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
22. นางพจนีย์
คามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
23. นายวรพจน์
ตงศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
24. น.ส.อังศุมารินทร์
ไชยโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
25. นางกฤษฏาพร
บุญมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
26. นายขจร
คงอ่อน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
27. น.ส.สุพรรณี
คาเพชร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
28. นางสาวสุรนันท์
เหมะธุลิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
29. นายธีรวุฒิ
มานิตย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
30. น.ส.วีระญา
ลุนอุบล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นางปรมาภรณ์
2. นางสาวจุฬาภรณ์
3. นางสาวลัดดา
4. นายเพชรโพธิ์ชัย

วิวัฒนะ
ธิรัตยา
ศรีบุรมย์
เลียบไธสง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกุลพิมนต์
๒. นางสาวศรัญญา
๓. นางสาวจุลินทิพย์
๔. นางสาวอรธิดา

โตมรอุดมทรัพย์
สิทธิ
พงษ์พิภัทรกุล
จันทร์กง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ไปราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ไปราชการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑.๑.๑ แนะนาผู้บริหารย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑) นายพงษ์ภาณุ พิมลภัทรกุล ตาแหน่งจพง.ที่ดินจังหวัดนครพนม ย้ายมาจากตาแหน่ง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลาลูกกา
๒) นายจักรวุธ สอนโกษ ตาแหน่งผอ.สนง.เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
(นครพนม - มุกดาหาร) ย้ายมาจกตาแหน่งรองผอ.สนง.เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น
๓) นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข ตาแหน่งนายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม ย้ายมาจากตาแหน่ง
นายสถานีวิทยุ อสมท.สกลนคร
๑.๑.๒ การเตรียมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจาปี ๒๕๖๒
กาหนดจัดงานประเพณีไหลเรือไฟฯ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอให้อาเภอ
และจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศกาลในงานประเพณีไหลเรือไฟ
๑.๑.๓ การขับเคลื่อนโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจาปี ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ประจาเดือนก.ค. ๒๕๖๒ ช่วยเหลือ
ครัวเรือนเป้าหมายพืนที่ ต.คาเตย อ.เมืองฯ (ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนส.ค. ๒๕๖๒) และสนง.แรงงานจังหวัด
มีบูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย สนับสนุนกิจกรรมก่ออิฐปูน โดยใช้ครัวเรือนเป้าหมายพืนที่ดาเนินการ
จานวน ๒ ครัวเรือน ในพืนที่อาเภอวังยางและอาเภอนาทม ดาเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส
ครั้งที๒่ /๒๕๖๒ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ๑ และตอนบน ๒
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดจัดในระหว่างวันที่ ๗ -๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอให้เตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และอาเภอที่ประสงค์จะ
เดินทางไปพร้อมกับจังหวัดขอได้แจ้งฝ่ายอานวยการทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครังที่ 6/2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดยได้ลงในเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว - ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4. 1 งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2562 โดยกาหนดให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประธานหรือผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 คน เข้า
ร่วมโครงการระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี และเข้าร่วมพิธีมอบเงิน
พระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ บอลรูม
อาคาร
ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ดาเนินการประสานและแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเรียบร้อย
แล้ว จานวน 20 คน ดังนี
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมงำนฯ จำนวน 20 ท่ำน
ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1 นางลติยา สุทธิผาย
เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนจังหวัด
08-66300449
2 นางสาวผกาวัน อุปชา
เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนจังหวัด
06-56862262
3 นายอาพล ไชยต้นเทือก
ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
06-22014399
4 นายณัฐวัตร์ ศรีบัณฑิตย์
วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ฯ
06-38934310
5 มว.ต.สรวิฒย์ มาฒย์แพงส์
จนท.กอ.รมน.
09-56685548
รำยชื่อประธำนหรือแทนหมูบ่ ้ำน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน (หมูบ่ ้ำนต้นกล้ำ ปี 2562) จังหวัดนครพนม 15 แห่งละ 1 ท่ำน รวมจำนวน
ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
นายสมประสงค์ หล้าบา
นายประยงค์ ไวแสน
นายทองมี ด้วงขาว
นายคมสันต์ โยบุตดา
นายประวิน นากวน
นายวัชรพงศ์ ลีหา
นายอิทธิพล สอนลา
นายเอนกพงศ์ เหง่าลา
นายอภิชติ บุญก้อน
นายแสนฮวม ด้วงคาภา
นายโชคทวี นะคะจัด
นายขุนเทือง ชาสงวน
นางดวงตา วรวงศ์
นายทรงศรี เชียงขวาง
นายภูษิต แก้วหนองสังข์

ตำแหน่ง หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

หมูท่ ี่

ตำบล

ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน

7
5
8
11
7
5
11
11
6
1
6
1
8
2
9

ขามเฒ่า
วังตามัว
นามะเขือ
ท่าจาปา
พนอม
นาเข
ดอนนางหงส์
นากา
นางาม
หนองสังข์
สามผง
ท่าเรือ
นาใน
หนองซน
วังยาง

บ้านกล้วย
บ้านคาสว่างน้อย
หนองบัวคา
ท่าแต้
เหล่าศรี
โคกสายทอง
นวลพัฒนา
โนนสังข์
นายอ
หนองสังข์
ศรีเวินชัย
ท่าเรือ
โชคชัย
บ้านคาแม่นาง
ใหม่ไทยเจริญ

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

เบอร์โทร
08-98059268
08-70572151
08-72161598
06-11217158
08-11103955
09-6935389
09-28674758
08-01781898
09-04512892
06-30014174
08-4787347
09-86300049
08-68568253
09-86327943
09-36751362

4
มติที่ประชุม

รับทราบ

4. 2 โครงการเวที เ สริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง การด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี แก่
คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและติ ด ตามการด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี อ าเภอ (อกส.อ.)
กาหนดดาเนินการในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมหนองบึก 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ซึ่งจังหวัดได้
ทาหนังสือแจ้งอาเภอให้ประสานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อ าเภอ (อกส.อ.) อ าเภอละ 5 คน รวม 60 คน เข้ า ร่ ว มโครงการดั ง กล่ า ว และให้ ส่ ง แบบตอบรั บ ในวั น ที่
1 ส.ค.2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.๓ โครงการงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินเหลือจ่าย)
ตามโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มนาโขง (ธรรมะ ธรรมชาติวัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรม
หลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจชุมชนท่องเที่ยวและกลุ่มผู้ประกอบกำร
Value Chain ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ (กลุม่ ต้นน้ำ/กลุม่ กลำงน้ำ/กลุม่ ปลำยน้ำ)
ที่

อำเภอ/จังหวัด

กลุม่ ผูผ้ ลิต

กลุม่ แปรรูป

กลุม่ กำรตลำด

กลุม่ ที่ปรึกษำ/
จนท./ผูเ้ กี่ยวข้อง

รวมกลุ่มเป้ำหมำย
กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมและกำรแปรรูป

กลุม่
คน
กลุม่
คน
กลุม่
คน
คน
กลุม่
คน
1 อาเภอเมืองนครพนม
2
6
2
2
1
1
1
5
10 รุน่ ที 1 กลุ่มเป้าหมายพืนที อ.เมืองฯ/อ.ปลาปาก
2 อาเภอปลาปาก
1
2
1
2
1
1
1
3
6 จานวน 40 คน
3 อาเภอท่าอุเทน
1
2
1
2
1
1
1
3
6 รุน่ ที 2 กลุ่มเป้าหมายพืนที อ.นาหว้า
4 อาเภอโพนสวรรค์
1
4
1
2
1
1
1
3
8 จานวน 40 คน
5 อาเภอธาตุพนม
1
4
1
2
1
1
1
3
8 รุน่ ที 3 กลุ่มเป้าหมายพืนที อ.ศรีสงคราม/อ.บ้านแพง/อ.นาทม
6 อาเภอเรณูนคร
1
4
1
1
1
1
1
3
7 จานวน 40 คน
7 อาเภอศรีสงคราม
1
3
1
2
1
1
1
3
7 รุน่ ที 4 กลุ่มเป้าหมายพืนที อ.เรณูนคร/อ.ธาตุพนม
8 อาเภอบ้านแพง
1
2
1
2
1
1
1
3
6 จานวน 40 คน
9
อ
าเภอนาทม
1
2
1
2
1
1
1
3
6 รุน่ ที 5 กลุ่มเป้าหมายพืนที อ.นาแก/อ.วังยาง
มติ10ที่ประชุม.........................................................................................................................................................
2
6
2
2
1
1
1
5
10 จานวน 40 คน
อาเภอนาหว้า
4.4 โครงการตามแผนปฏิ
2562
่ม
11 อาเภอนาแก
2
4
2บัติราชการประจ
2
1 าปี1ของจังหวั
1 ด ประจ
5 าปีง8บประมาณ
รุน่ ที 6 กลุ่มเป้
าหมายพืนทีโครงการเพิ
อ.ท่าอุเทน/อ.โพนสวรรค์
12
อ
าเภอวั
ง
ยาง
1
2
1
2
1
1
1
3
6
จ
านวน
40
คน
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมสนับสนุนการแปรรูปสับประรด GI เพื่อเพิ่มมูลค่าโดย
13 นครพนม
0
0
0
0
0
0
14
0
14 คณะกก.ฯ ส่งเสริมและขับเคลือนผ้ามุกฯ
ใช้14นวัสกลนคร
ตกรรมและเทคโนโลยี
ใ6นการแปรรู
ปผลิ
าหมายที
งานเกษตร
3
0
0 ตภัณ
0 ฑ์ให้ก0ับกลุ่มเกษตรกร
0
3 โดยมี6 กลุ่ม
ให้เป้
จงั หวั
ดคัดเลือกหมู่สบ่ านั
้าน ก
CBT/กลุ
่มผู้ผลิตฯ
15
มุ
ก
ดาหาร
2
4
0
0
0
0
0
2
4
ให้
จ
ง
ั
หวั
ด
คั
ด
เลื
อ
กหมู
บ
่
้
า
น
CBT/กลุ
่มผู้ผลิตฯ
จังหวัดนครพนมแจ้งไว้ตามข้อมูลด้านล่าง (กลุ่มเป้าหมายสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสม)
รวมทัง้ สิน้ (คน)

มติที่ประชุม

20

51

15

23

12

12

26

47

112

รับทราบ

4.4 โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมสนับสนุนการแปรรูปสับประรด GI เพื่อ
เพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่
สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนมแจ้งไว้ตามข้อมูลด้านล่าง (กลุ่มเป้าหมายสามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสม)

5

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 การดาเนินงานกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจาปี 2562
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจาปี 2562
ระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี และอาคารรัฐ
ประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กทม. รายละเอียดตามกาหนดการที่แนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.5 ผลการเบิกจ่ายประมาณ ประจาปีบัญชี 2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ที

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ผลการเบิกจ่ายงบบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน
เงินอุดหนุน
รวมจานวนเงิน
รวมจำนวน
จัดสรร(บาท) เบิกแล้ว(บาท)
จัดสรร(บาท)
เบิกแล้ว(บาท)
จัดสรร(บาท) เบิกแล้ว(บาท) ทีได้รับจัดสรร (บาท)
ทีเ่ บิก(บำท)
2,072,090.00 1,946,161.27
400,000.00 250,000.00
2,472,090.00 2,196,161.27
202,800.00
87,600.00 3,100,000.00 2,804,800.00 390,000.00 290,000.00
3,692,800.00 3,182,400.00
166,800.00 111,300.00 1,840,000.00 2,290,000.00 302,000.00 302,000.00
2,308,800.00 2,703,300.00
166,800.00
79,200.00 1,500,000.00 1,060,000.00 330,000.00 180,000.00
1,996,800.00 1,319,200.00
142,800.00 128,600.00 1,030,000.00
945,200.00 217,000.00 217,000.00
1,389,800.00 1,290,800.00
189,600.00 166,160.00 2,300,000.00 1,090,000.00 375,000.00 375,000.00
2,864,600.00 1,631,160.00
166,800.00
72,970.00 1,490,000.00 2,090,000.00 301,000.00 301,000.00
1,957,800.00 2,463,970.00
196,400.00 108,500.00 1,800,000.00 1,380,000.00 389,000.00 340,000.00
2,385,400.00 1,828,500.00
175,500.00 171,000.00 1,900,000.00 2,150,000.00 327,000.00 327,000.00
2,402,500.00 2,648,000.00
150,400.00 103,500.00 1,610,000.00 1,950,000.00 288,000.00 288,000.00
2,048,400.00 2,341,500.00
158,900.00 145,100.00 1,500,000.00 2,119,000.00 204,000.00
1,862,900.00 2,264,100.00
124,000.00 124,390.00 1,010,000.00 1,110,000.00 246,000.00 246,000.00
1,380,000.00 1,480,390.00
124,000.00 110,970.00
920,000.00 1,011,000.00 231,000.00 231,000.00
1,275,000.00 1,352,970.00
4,036,890.00 3,355,451.27 20,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00 3,347,000.00
28,036,890.00 26,702,451.27
83.12
100.00
83.68
95.24

หมายเหตุ:
1. งบทุนหมุนเวียนที่อนุมัติครังที่ 5/2562เดือนมีนาคม 2562 จานวน 15 โครงการเป็นเงิน
1,750,500 บาท อยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรรงบจากส่วนกลาง
2. งบทุนหมุนเวียนที่อนุมัติครังที่ 6/2562 เดือนมิถุนายน 2562 จานวน 13 โครงการเป็นเงิน
1,450,000 บาท อยู่ระหว่างรอการโอนจัดสรรงบจากส่วนกลาง
3. งบอุดหนุนงบประมาณพ.ศ. 2562 คงเหลือ 653,000 บาท อยู่ระหว่างเร่งการขอรับการจัดสรร
งบประมาณมายังจังหวัด
ขอให้อาเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขอให้อาเภอดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จและส่งหลักฐานการเบิกจ่ายให้จังหวัด ภายในวันที่
15 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 การติดตามหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ขอความร่ ว มมื อ ในการเร่ ง รั ด และตรวจสอบในการส่ ง คื น เงิ น กู้ ยื ม กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
(รายละเอียดทะเบียนคุมลูกหนีตามเอกสารแนบ) โดยให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ติดตามให้กลุ่มที่ครบรอบงวด
ชาระและเร่งรัดกลุ่มให้กลุ่มที่ผิดนัดชาระ ดาเนินการส่งคืนเงินกู้ ยืมพร้อมดอกเบียและเบียผิดนัดชาระให้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และทบทวน ตรวจสอบกลุ่มที่ส่งคืนเงินกู้ ยืมให้จังหวัดฯ ส่งหลักฐานการส่งคืนเงินให้ สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมทันทีเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการคืนเงินกู้ของกลุ่ม ในการนี ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
อาเภอทุกคนร่วมติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานข้างต้นอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

คิดเป็น
ร้อยละ
88.84
86.18
117.09
66.07
92.88
56.94
125.85
76.65
110.22
114.31
121.54
107.27
106.12
95.24
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4.7 การจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามโครงการและรายงานผลการดาเนินงานโครงการประเภทเงิน
อุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2562
ขอให้อาเภอประสานองค์กรสตรีที่ได้รับการสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ ที่ยังไม่ได้
จัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามโครงการและรายงานผลการดาเนินงานโครงการประเภทเงินอุดหนุนให้สานักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.8 การประกวดเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2562
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0019/ว 10014 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
จังหวัดฯ ได้แจ้งกาหนดการติดตามประเมินผลและประกวดเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒนาจังหวัด)
ปี 2562ซึ่งจังหวัดนครพนมได้ดาเนิ น การประกวดฯ ตามแผนฯ แล้ว จานวน 6 อาเภอ ระหว่ างวันที่ 23-26
กรกฎาคม 2562
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
รายไตรมาส ครังที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 11-13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตอนบน 2
และตอนล่าง 1 รวม 11 จังหวัด ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเจริ ญธานี อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และพัฒนาการอาเภอทุกคน จะต้องเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว จังหวัดฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการประกวดฯ ตามกาหนดการใหม่ ดังนี
วัน เดือน ปี
เวลา
อาเภอ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ตาบล
หมายเหตุ
14 ส.ค. 2562
15 ส.ค. 2562
16 ส.ค. 2562

มติที่ประชุม

09.00–12.00 น.
13.30–16.30 น.
09.00–12.00 น.
13.30–16.30 น.
09.00–12.00 น.
13.30–16.30 น.

นาแก
วังยาง
บ้านแพง
นาทม
นาหว้า
ศรีสงคราม

นามน
หนองสะโน
ท่าลาด
นาทม
นาคูณน้อย
สามผง

3
3
9
10
4
1

นาเลียง
วังยาง
บ้านแพง
นาทม
นาคูณใหญ่
สามผง

รับทราบ

4.9 ตัวชี้วัดผลความสาเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว 4875 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 จังหวัดฯ ได้แจ้ง
รายละเอียดตัวชีวัดผลความสาเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้
อาเภอดาเนินการขับเคลื่ อนการพัฒนาหมู่บ้ านเศรษฐกิจพอเพียง (งบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (120 หมู่บ้าน) ตามตัวชีวัดฯ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (13 ตัวชีวัด) พร้อมให้อาเภอ
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชีวัด ฯ และบันทึกผลการประเมิน GVH ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนา
ชุมชน นัน
เพื่อเป็นการสรุปผลการดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบกรมฯ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จึงให้อาเภอดาเนินการ ดังนี
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1. รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2562 ทัง 120 หมู่บ้าน
ตามแบบรายงาน (เอกสารแนบ) ส่งจังหวัดฯ เป็นไฟล์เอกสาร ทาง Line : ม.เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครพนม
ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
2. ดาเนินการประเมินผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครังที่ 2 และบันทึกผลประเมินใน
ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 พร้อมแนบรายงานสรุปผลการประเมิน
ความสุขมวลรวม (GVH) ตามเอกสารแนบ ในระบบ BPM ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.10 การดาเนินกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
จังหวัด ขอให้อาเภอดาเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
งบประมาณเบิกจ่ายที่จังหวัด จังหวัดจะโอนเงินเข้าบัญชีให้อาเภอวันนี อาเภอละ 6,560 บาท ค่าใช้จ่าย ดังนี
1) ค่าใช้สอยพัฒนากร (เบียเลียง 120 บาท/วัน และค่าพาหนะ) 1 คน 4 วัน
อาเภอ ละ 800 บาท
2) ค่าพาหนะสาหรับปราชญ์ คณะทางานฯ 3 คนๆละ 200 บาท จานวน 4 วัน
เป็นเงิน 2,400 บาท
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้เข้าร่วมเวที อาเภอละ 8 กองทุนๆละ 12 คน
รวม 96 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 3,360 บาท รวมทังสิน อาเภอละ 6,560 บาท (หกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
สาหรับค่าวัสดุ จังหวัดดาเนินการให้ มีป้ายโครงการ ปากกา ซองใส่เอกสาร ทังนี จังหวัดขอให้อาเภอส่งหลักฐาน
การเงิน ตามข้อ 1) – 3) ให้จังหวัด ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.11 จากการประชุม คสป. เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมให้มีการปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้มีความชัดเจนมากขึน จานวน ๕๑ กลุ่ม และกาหนด
กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก จานวน ๑๗ กลุ่ม ดังนี
๑) ด้านการเกษตร
๒ กลุ่ม
๒) ด้านการแปรรูป
๖ กลุ่ม
๓) ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๙ กลุ่ม
จังหวัดฯ แจ้งแผนปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ แต่ละโซน ห้วงระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดฯส่งหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมายและ
แผนออกติดตามฯให้อาเภอแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.12 ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมการพัฒนาชุมชนได้ประกาศผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยซึ่งทาง
กรมฯ จะได้ส่งเป็นหนังสือมาถึงสานักงานฯ โดยตรง ไม่ได้ส่งผ่านระบบสารบัญสานักงาน เมื่อได้รับหนังสือแล้ว
จังหวัดฯ จะดาเนินการแจ้งอาเภอให้ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.13 การจั ด งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้า วไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘
สิ งหาคม ๒๕๖๒ จั งหวัดฯ ได้ดาเนิ น การประชุ มกลุ่ ม ที่มีผ ลการคั ดสรร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับ ๓ – ๕ ดาว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จานวนตามโควตากรมฯ ๑๘ ราย และได้แจ้งรายชื่อ
ให้กรมฯ แล้ว อยู่ระหว่างกรมฯ แจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการลงทะเบียนรายงานตัวกลุ่มที่เข้าร่วมงานฯ
ให้จังหวัดฯ ทราบ และเมื่อกรมฯ แจ้งกาหนดการมา จังหวัดฯจะรีบแจ้งให้อาเภอทราบทันที
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.14 โครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
1. จังหวัดเคลื่อนที่เดือนสิงหาคม 2562 (22 สิงหาคม 2562) ดาเนินการพืนที่ตาบลคาเตย
อาเภอเมืองนครพนม (โรงเรียนคาเตยอุปถัมภ์ บ้านคาเตย หมู่ที่ 5 ) ให้อาเภอดาเนินการดังนี
- คัดเลื อกครั ว เรื อ นยากจนในพื นที่ ประเภทพัฒ นาได้ เพื่อสนับสนุน/ช่ว ยเหลื อ วั ส ดุ /
อุปกรณ์/เงินทุนด้านอาชีพ
- อาเภอร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนราชการของอาเภอ ดาเนินการช่วยเหลือด้าน
อาชีพในเบืองต้น
- ส่งแบบรายงานครัวเรือนเป้าหมายพร้อมการช่วยเหลือให้จังหวัดทราบภายในวันพุธที่
7 สิงหาคม 2562 เพื่อจังหวัดจะได้นาเสนอข้อมูลให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
2. การยื่นแบบคาขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการนครพนม สร้างสังคม
อุดมสุข (แบบฟอร์ม พมจ.) ให้ใช้แบบฟอร์มล่าสุด (แขวนไว้ในเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
http://nakhonphanom.cdd.go.th/ เมนู แบบฟอร์ม แบบคาขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม) ปิด
การยื่นรับคาขอในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
3. การนาเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงาน ค้นหาแนวทางวิธีปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนงาน (จังหวัดดาเนินการประชุมในวันที่ 12 ก.ค.2562 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ชัน 5 แล้ว) ให้อาเภอส่งไฟล์และรูปเล่มการนาเสนอโครงการ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดังนี
-ทีมสร้างสุขอาเภอ (ภาพรวมของอาเภอ) อาเภอละ 1 ไฟล์ข้อมูล และเอกสาร 1 เล่ม
-ทีมสร้างสุขตาบล (พัฒนากรทุกคน) คนละ 1ไฟล์ข้อมูล และเอกสารคนละ 1 เล่ม
4. การรายงานผลการดาเนินงานโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข (ทุกวันที่ 20 ของเดือน)
ให้อาเภอรายงานข้อมูล พร้อมภาพถ่ายการช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือ/สนับสนุนเรื่องอาชีพแก่ครัวเรือนที่พัฒนาได้
อาเภอสามารถนาภาพการสนับสนุน ช่วยเหลือวัสดุ/อุปกรณ์ของผู้นา อช. มารายงานได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.15 โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจาหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce
กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการ ส่งเสริม
การเชื่อมโยงการจาหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce เว็บไซต์ www.otoptoday.com เพื่อเปิดโอกาส
ให้กับทุกจังหวัดได้มีสินค้า OTOP จาหน่ายผ่านระบบ E-Commerce อย่างกว้างขวาง
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จังหวัดโดยกลุ่มงานสารสนเทศฯ และกลุ่มงานส่งเสริมฯ ลงพืนที่เพื่อติดตามและถ่ายภาพสินค้า
OTOP เพื่อนาภาพประชาสัมพันธ์และขึนสู่ www.otoptoday.com และระบบ E-Commerce (อยู่ระหว่างการลง
พืนที่)
ให้อาเภอดาเนินการดังนี้
- เลือกสินค้าที่ได้คุณภาพ/มาตรฐานและมีกาลังการผลิตเมื่อมีการสั่งซือ ให้ได้จานวนสินค้าตามที่
จังหวัดกาหนด
- ให้อาเภอตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดสินค้า OTOP (รูป/ชื่อผลิตภัณฑ์/ชื่อผู้ประกอบการ/
ที่อยู่/เบอร์โทร/ขนาดของสินค้า/ราคาที่จาหน่าย) ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องขอให้แจ้งจนท.กลุ่มงานสารสนเทศฯ
(นส.ลัดดา ศรีบุรมย์) เพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
สามารถตรวจสอบสินค้า OTOP ได้ที่
1. www.otoptoday.com เลือก->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือก->จังหวัดนครพนม
2. http://nakhonphanom-shopping62.lnwshop.com
หมายเหตุ เว็บไซต์ทัง 2 เว็บดังกล่าวข้างต้น กาลังอยู่ในช่วงดาเนินการจัดทาข้อมูลสินค้า OTOP ซึ่งยังไม่
เสร็จสมบูรณ์ สามารถแจ้งจนท.ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.16 ผลการส่งรายงานประจาเดือนกรกฎาคม 2562 และแผนการส่งรายงาน
รายละเอียดนาเสนอโดยเอกสารในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ฝ่ายอานวยการ
4.17 การตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมฯ (DPIS)
ตามที่ จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้อาเภอดาเนินการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมฯ (DPIS) และส่งเอกสารหลักฐานในการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่งให้จังหวัดภายใน
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นัน
ในการนี จึงขอให้อาเภอที่ยังไม่ได้ดาเนินการฯ ขอให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลพร้อมส่งเอกสาร
หลักฐานให้จังหวัดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อที่จังหวัดจักได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.18 สรุปผลการเบิกจ่ายประจาเดือนกรกฎาคม 2562 (เอกสารแนบ)
รายละเอียดนาเสนอโดยเอกสารในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.19 กองทุนสวัสดิการจังหวัดนครพนม ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
1. เงินหุ้นสะสมทังหมด
4,๓๗๑,๙00.00 บาท
2. ลูกหนีเงินกู้สามัญและฉุกเฉินคงเหลือ 3,๖๗๔,๗๐๐.00 บาท
3. เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี (เงินให้กู้) ๖๙๗,๒๐๐.00 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา - ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ)

สุรพล แก้วอินธิ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรพลล แก้วอินธิ)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

