รายงานการประชุมประจาเดือนธันวาคม 2563

รายงานการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 9/2563 ประจาเดือนธันวาคม 2563
ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายสุรพล
2. นายประสาท
3. นางวรนุช
4. นายหาญ
5. นางปรมาภรณ์
6. นายชุมพล
7. นายสวงเดช
8. นายทศพร
9. นายพงศ์วิชญ์
10. นายวิทยา
11. นางรัชต์วรรณ
12. นายธวัช
13. นางสาวงามตา
14. นายศักดิ์ชัย
15. นางสาวรจนา
16. นางมลิวลั ย์
17. นางสาวณิชาทิพย์
18. น.ส.บุณญ์พัตรา
19. นางบุณฑริกกา
20. น.ส.วิมล
21. นายวรพจน์
22. นางพัชราวรรณ
23. นายศิริชัย
24. นางลติยา
25. นางสาวกันยนา
26. นางพจนีย์
27. นายสุริยา
28. นางกฤษฎาพร
29. นายเพชรโพธิ์ชัย

แก้วอินธิ
พัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
ทัศคร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมทชน
กรุงเกตุ
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ศรีหาวงษ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
วิวัฒนะ ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ยิ่งล้า
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
แก้วดี
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
เข็มอุทา
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
ไวยากรณ์
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
ภักดี
พัฒนาการอาเภอปลาปาก
ยืนยง
พัฒนาการอาเภอนาแก
อามาตย์สมบัติ
พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
ทัพศรี
พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
ปูคะธรรม
พัฒนาการอาเภอวังยาง
อุบลบาลไชโรจน์
พัฒนาการอาเภอนาทม
โคตรสงครามสิน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ไชยริบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
มุ่งกลาง
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ตงศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
พจนา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตงศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
คามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บุญมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เลียบไธสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอรธิดา
2. นางสาวเพียงรวี

จันทร์กง
สายสุพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ (ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการตามคาสัง่ กรมฯ ที่ 1637 – 1638/2563 ลงวันที่
23 ธันวาคม 2563 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปรายงานตัวในวันที่ 11 มกราคม 2564 ดังนี้
1. นายชัยพร ศศินราเศษฐ์ พอ.เฉลิมพรเกียรติ จ.น่าน รกท. พอ.วังยาง จ.นครพนม
2. น.ส.รจนา ทัพศรี ผอ.กง.ประสานฯ จ.นครพนม รกท.พอ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
3. น.ส.ณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ ผช.ผอ.กง.ยุทธฯ จ.นครพนม รกท. พอ. นาทม จ.นครพนม
4. นางปรมาภรณ์ วิวัฒนะ พอ.นาทม จ.นครพนม รกน.ผอ.กง.ประสานฯ
5. น.ส.ขนิษฐา เปรี่ยมดี พอ.กุดบาก จ.สกลนคร รกน. ผู้ชว่ ยผอ.กง.ยุทธศาตร์ จ.นครพนม
1.2 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/ 2563 ธันวาคม 29 ในวันที่ 2563เวลา 09.ณ ห้อง .น 30
5 ชั้น) ประชุมพระธาตุพนม) สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
1.2.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID –19)
สถานการณ์ในประเทศไทย สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในประเทศไทย วันที่ ราย 427 กระทรวงสาธารณสุขแถลงพบผู้ปสวยยืนยันเพิ่ม 2563 ธันวาคม 22 รวมยอดสะสม
ทั้งหมด 5,4 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 716,ราย ผู้ปสวยยืนยันที่เสียชีวิต 078 ราย 60
ขอให้ทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวังไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ งาน
สังสรรค์ปีใหม่ กีฬาต่างๆ ขอให้งด การอวยพรปีใหม่งด ไม่จาเป็นอย่าจัดประชุมบ่อย
1.2.2 สถานการณ์สภาพอากาศ
สรุปลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 27–29 ธ.ค.63 อากาศเย็นกับมีหมอก
ในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้ นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 อากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมี
ลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด 7-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศา
เซลเซียส
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563
โดยได้ลงในเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พจิ ารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1การจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ2564 .ศ.
กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดนครพนม เพื่อดาเนินกิจกรรมภายใต้ 4 แผน
17 กิจกรรม ในไตรมาส 1 – 2 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 12,509,800 บาท
ขอให้อาเภอได้ดาเนินการเร่งรัดดาเนินการเป็นไปตามไตรมาส
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหมู่บ้า นต้นกล้า กองทุนแม่ข องแผ่นดิน ในการเข้ารับ
พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธ.ค. 63 (เลื่อนโดยไม่มี
กาหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) จะคลี่คลายไปในทาง
ที่ปลอดภัย)
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.3 สรุปผลการดาเนินงาน OTOP City 2020
กรมฯ ได้ดาเนินการจัดงาน OTOP City 2020 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 27
ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนครพนมเข้าร่วม จานวน 30 บูธ
ยอดรวมจาหน่ายทั้งสิ้น จานวน 9,272,832 บาท สินค้าที่มีมลู ค่าการจาหน่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1. กรรณิการ์ไหมไทย (ผ้าไหม) ยอดจาหน่าย 2,002,500 บาท
2. กุสุมาไหมไทย (ผ้าไทย)
ยอดจาหน่าย 1,581,100 บาท
3. กลุ่มอาชีพทอผ้าไทยบ้านท่าเรือหมู่ 2 (ผ้าไหม) ยอดจาหน่าย 1,112,800 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/สินค้าชุมชนในงาน “นครพนม Winter Festival 2021”
ตอน “สีสันแห่งสายลม”
ขอให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่เข้าร่วมงานดังกล่าวสวมใส่หน้า กากอนามัย
และสวมใส่ผ้าไทย ในบูธสินค้ามีเจลล้างมือ ขอเรียนเชิญพัฒนาการอาเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมพิธีเปิด
งานและเยี่ยมชมบูธสินค้า OTOP เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ประกอบการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 การดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- กาหนดดาเนินงาน
- แนวทาง / หลักสูตรการดาเนินการ
รายละเอียดได้แจกในทีป่ ระชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.6 การดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง
นา โมเดล” (นาเสนอโดยเอกสาร)
ขอให้ทุกอาเภอได้จัดทาผังแปลงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.7 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2564 (นาเสนอโดยเอกสาร)
ขอให้อาเภอได้ดาเนินการตามที่จงั หวัดได้มีหนังสือแจ้งอาเภอไปแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.8 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอให้อาเภอได้ดาเนินการตามทีจ่ ังหวัดได้มีหนังสือแจ้งอาเภอไปแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.9 ทิศทางการดาเนินงานทุนชุมชน ประจาปี 2564 (นาเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.10 รายงานความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2563
4.10.๑ ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลจาก www.cddsmartdata.com
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ประเทศ
จังหวัดนครพนม
เมืองนครพนม
ปลาปาก
ท่าอุเทน
บ้านแพง
ธาตุพนม
เรณูนคร
นาแก
ศรีสงคราม
นาหว้า
โพนสวรรค์
นาทม
วังยาง

ยอดเป้าหมาย
(ครัวเรือน)
1,290,000
167,354
27,878
12,498
13,022
8,461
9,443
10,491
7,670
15,700
1,021
13,088
5,358
3,453

จานวนที่จัดเก็บได้
(ครัวเรือน)
12,797,530
164,743
27,235
12,391
12,884
8,292
9,257
10,254
7,561
15,351
929
12,862
5,169
3,315

ร้อยละที่จัดเก็บได้
99.21
98.44
97.69
99.14
98.94**
98.00
98.03**
97.74
98.58
97.78**
90.99**
98.27
96.47
96.00
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4.10.2 ผลการจัดเวทีตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ประจาปี 2563 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกอาเภอดาเนินการจัดเวที ตรวจสอบและรับ รองคุณภาพการจัดเก็ บข้อมู ลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ประจาปี 2563 ระดับองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น ครบแล้ว รายละเอียดการจัดเวที เอกสารได้แจกในที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.11 การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดนครพนมกาหนดบูรณาการการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดนครพนม
ประจาปี 2564 ร่วมกับโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้
ประชาชน” เพื่อให้คณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ซึ่ง
กาหนดจัดกิจ กรรมประจ าเดือ นมกราคม 2563 ในพื้นที่ ของอาเภอท่ าอุเ ทน ในวันที่ 21 มกราคม ๒๕64 ณ
โรงเรียนบ้านหนองเทา หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา ตาบลหนองเทา จึงขอให้อาเภอ ดาเนินการ ดังนี้
1) คัดเลือกครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายของโครงการฯ
ในพื้นที่ ประเภทพัฒนาได้ และสภาพบ้านพักอาศัยของครัวเรือนต้องบ่งบอกถึงฐานะยากจน เพื่อประสานขอรับการ
สนับสนุน/ช่วยเหลือวัสดุ/อุปกรณ์/เงินทุนด้านอาชีพ เป็นต้น
2) ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนราชการของอาเภอ ดาเนินการช่วยเหลือด้านอาชีพเบื้องต้น
3) ส่งแบบรายงานครัวเรือนเป้าหมายพร้อมการช่วยเหลือ (ตามแบบฟอร์มของจังหวัด) ให้จังหวัด
ทราบก่อนวันจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อจังหวัดจะได้นาเสนอข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.12 การจัดทาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0019/ว 1560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง การ
จัดทาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 จังหวัดฯ ให้อาเภอพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน
ดีเด่นฯ อาเภอละ 1 หมู่บ้าน และสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ อาเภอละ 1 ตาบล ระดับอาเภอ ประจาปี 2564
พร้อมส่งรายชื่อหมู่บ้านและตาบลสารสนเทศฯ ให้จังหวัดฯ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นั้น
ขณะนี้ ทุกอาเภอ ได้ดาเนินการส่งรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ และสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ
ระดับอาเภอ ประจาปี 2564 ให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)
ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 1 ตาบล งบประมาณ 17,700 บาท(หนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดาเนินการในระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 1 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563) และจังหวัดฯ
กาหนดดาเนินการจัดท าสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิต ปี 2564 จานวน 1 ตาบล ในเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะได้ประสานอาเภอที่เป็นเป้าหมายต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.13 ผลการส่งรายงานประจาเดือนธันวาคม 2563 นาเสนอโดยเอกสาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.14 แผนการส่งรายงานประจาเดือนมกราคม 2564 นาเสนอโดยเอกสาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
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กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.15 กองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจาเดือน ธันวาคม 2563
นาเสนอโดยเอกสาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.16 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นาเสนอโดยเอกสาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
โครงการเยือนถิ่นกินนอน เล่าขานตานานพัฒนาชุมชน Season 2
จังหวัดได้กาหนดดาเนินการโครงการดังกล่าวในพื้นที่ 12 อาเภอ ดังนี้
1. เดือนมกราคม อาเภอบ้านแพง
2. เดือนกุมภาพันธ์ อาเภอท่านอุเทน
3. เดือนมีนาคม อาเภอนาหว้า
4. เดือนเมษายน อาเภอเมืองนครพนม
5. เดือนพฤษภาคม อาเภอนาแก
6. เดือนมิถุนายน อาเภอธาตุพนม
7. เดือนกรกฎาคม อาเภอศรีสงคราม
8. เดือนสิงหาคม อาเภอโพนสวรรค์
9. เดือนกันยายน อาเภอปลาปาก
10. เดือนตุลาคม อาเภอนาทม
11. เดือนพฤศจิกายน อาเภอวังยาง
12. เดือนธันวาคม อาเภอเรณูนคร
ขอให้อาเภอบ้านแพงได้ดาเนินการจัดทากาหนดการในประชุมเยือนถิ่นกินนอนฯ ในเดือนมกราคม ส่งให้
จังหวัดภายในวันที่ 10 มกราคม 2564
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
( นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ )
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ)

ปรมาภรณ์ วิวัฒนะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปรมาภรณ์ วิวัฒนะ)
ผู้อานวยการกลุม่ งานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
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