รายงานการประชุมประจาเดือนมีนาคม 2564

รายงานการประชุมผู้อานวยการกลุ่มงาน,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 3/2564 ประจาเดือนมีนาคม 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอนาหว้า ชั้น 2 อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
********************************
1. นายสุรพล
2. นายประสาท
3. นางวรนุช
4. นายหาญ
5. นางอัจฉรา
6. นายสวงเดช
7. นายทศพร
8. นายพงศ์วิชญ์
9. นางสาวจงรักษ์
10. นางรัชต์วรรณ
11. นายธวัช
12. นางสาวงามตา
13. นายประโมทย์
14. นางสาวรจนา
15. นายชัยพร
16. นางสาวณิชาทิพย์
17. นางสาวขนิษฐา
18. นางบุณฑริกกา
19. นายบัญชา
20. นายชนาภัทร
21. นายศิริชัย
22. นายวรพจน์
23. นางพัชราวรรณ
24. นางลติยา
25. นางชลธิชา
26. นางพจนีย์
27. นายภาสวัฒน์
28. นายสุริยา
29. นายเพชรโพธิ์ชัย
30. นางสาวศริณพรรณ
31. นางสาวพนมพร

แก้วอินธิ
ทัศคร
กรุงเกตุ
ศรีหาวงษ์
รัตนนิคม
ธรรมชัย
แก้วดี
เขียวมณีรัตน์
โมยะ
ไวยากรณ์
ภักดี
ยืนยง
รูปคม
ทัพศรี
ศศินราเศรษฐ์
อุบลบาลไชโรจน์
เปรี่ยมดี
ไชยริบูรณ์
มาตนาคุณ
สอนซ้าย
ธนะอุตร
ตงศิริ
พจนา
สุทธิผาย
มาตรรักษ์
คามุงคุณ
บุญสม
สุคนธชาติ
เลียบไธสง
ชาวันดี
โคตรลือไชย

พัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมทชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
แทน พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
แทน พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
พัฒนาการอาเภอปลาปาก
พัฒนาการอาเภอนาแก
แทน พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
พัฒนาการอาเภอวังยาง
พัฒนาการอาเภอนาทม
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

1

รายงานการประชุมประจาเดือนมีนาคม 2564

32. นางสาวกุลพิมนต์

โตมรอุดมทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชุมพล
2. นายวิทยา
3. นายศักดิ์ชัย
4. นางปรมาภรณ์
5. นางมลิวัลย์
6. นางสาวลัดดา

ยิ่งล้า
เข็มอุทา
อามาตย์สมบัติ
วิวัฒนะ
ปูคะธรรม
ศรีบุรมย์

พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานฯ
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอรธิดา
2. นางสาวเพียรวี
3. นางสาวปิยาพัชร
4. นางสาวรัตติภรณ์
5. นางสาวพรรณวลี

จันทร์กง
สายสุพันธุ์
แสนอุบล
ทุมเที่ยง
อภิวิมลลักษณ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อาสาพัฒนา (อสพ.)
อาสาพัฒนา (อสพ.)

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาพักผ่อน
ติดราชการ
ติดราชการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายไกรสร กองฉลาด) ได้แจ้งในที่ประชุมกรมการจังหวัดให้เฝ้าระวังผู้เดินทาง
มาจากจังหวัดสมุทรสาคร และเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง รณรงค์ดาเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่าง
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และให้งดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วม
จานวนมาก ซึ่งผู้ว่าฯ จะดาเนินการแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 2/2564 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอท่าอุเทน ชั้น 2
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
- ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
โดยได้ลงในเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1 การดาเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์
1) การดาเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 – 2
- สรุปผลการบันทึก BPM นาเสนอโดยเอกสารเรียบร้อยแล้ว
2) การดาเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์ ไตรมาส 3 -4
กรมฯอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ จานวน 6 โครงการ 11 กิจกรรม งบประมาณ
3,312,700 บาท(สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาท) (อยู่ระหว่างการจัดทารายละเอียด
หมวด 300)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
การรั บ พระราชทานเงิน ขวัญถุง จากสมเด็จพระเจ้าลู กยาเธอ เจ้า ฟ้าพัช รกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี โดยมีประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของ
แผ่ น ดิ น ระดั บ จั ง หวั ด เป็ น ผู้ แ ทนเข้ า รั บ มอบ ณ อาคารศู น ย์ ป ระชุ ม เมื อ งทอง อิ ม แพคฟอ รั่ ม เมื อ งทองธานี
จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 4 เมษายน 2564 จานวน 14 กองทุน ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินงบยุทธศาสตร์
ปี 2563 จานวน 12 กองทุนและงบของ กอ.รมน. จานวน 2 กองทุน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4. 3 การดาเนินงานโครงการ To BE NUMBER ONE
ผลการนาเสนอผลการดาเนินงาน To BE NUMBER ONE ประเภทชมรม จานวน 8 ชมรม ในวันที่
17 มีนาคม 2564 ซึ่งจะมีการมอบโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินสด ในวันประชุมกรมการจังหวัดประจาเดือน
เมษายน 2564 ประกอบด้วย
1) รางวัลชนะเลิศ ชมรม To BE NUMBER ONE บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ 1 ต.เรณูนคร อ.เรณูนคร
2) รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับที่ 1 ชมรม To BE NUMBER ONE บ้านนาโพธิ์ หมู่ 13 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง
นครพนม
3) รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับที่ 2 ชมรม To BE NUMBER ONE บ้านไชยบุรี หมู่ 7 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน
4) รางวัลชมเชย ชมรม To BE NUMBER ONE บ้านหนองเบ็ญ หมู่ 9 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
5) รางวัลชมเชย ชมรม To BE NUMBER ONE บ้านกุตาไก้ หมู่ 4 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก
6) รางวัลชมเชย ชมรม To BE NUMBER ONE บ้านหนองสะโนว์ หมู่ 3 ต.วังยาง อ.วังยาง
7) รางวัลชมเชย ชมรม To BE NUMBER ONE บ้านท่าเรือ หมู่ 2 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า
8) รางวัลชมเชย ชมรม To BE NUMBER ONE บ้านคาพี้น้อย หมู่ 1 ต.คาพี้ อ.นาแก
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.4.1. แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3-4)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้โอนจัดสรรงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 3-4) ให้กับสานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และขอให้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน
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พัฒนาบทบาทสตรีตามที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชนโดยเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละที่กาหนด
ดังนี้
ไตรมาส 1 ร้อยละ 32
ไตรมาส 2 ร้อยละ 54
ไตรมาส 3 ร้อยละ 77
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100
ขอให้อาเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้อาเภอดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาสและส่งหลักฐานการเบิกจ่ายให้จังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี พ.ศ.2564 จังหวัดนครพนม
งบประมาณ
จัดสรร
เบิกจ่ายแล้ว
คงเหลือ
คิดเป็น
ปี 2564
ร้อยละ
บริหาร
3,019,790 1,352,903.51 1,666,886.49 44.80
อุดหนุน
3,000,000
993,000.00 2,007,000.00 33.10
ทุนหมุนเวียน 27,000,000 27,000,000.00
0.00 100.00
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
ผลการเบิกจ่าย

ประเภทงบประมาณ

ที่

อาเภอ

งบบริหาร เงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน

รวม

บริหาร

คิดเป็น

ทุนหมุนเวียน

อุดหนุน

รวม

ร้อยละ

1 เมืองนครพนม

179,650

4,714,200

325,000

5,218,850

119,700.00

3,444,200

-

3,563,900.00

2 ปลาปาก

145,450

2,341,000

219,000

2,705,450

128,550.00

2,645,000

-

2,773,550.00 102.52

3 ท่าอุเทน

145,450

2,587,300

260,000

2,992,750

37,350.00

2,587,300

-

2,624,650.00

4 บ้านแพง

124,950

4,000,000

136,000

4,260,950

72,475.00

4,220,000

-

4,292,475.00 100.74

5 ธาตุพนม

166,150

2,340,000

304,000

2,810,150

86,975.00

2,440,000

-

2,526,975.00

6 เรณูนคร

145,450

1,207,000

225,000

1,577,450

46,775.00

1,587,000

225,000

7 นาแก

172,950

2,324,000

164,000

2,660,950

34,750.00

2,494,000

-

2,528,750.00

95.03

8 ศรีสงคราม

152,350

1,701,000

262,000

2,115,350

77,200.00

1,701,000.00

262,000

2,040,200.00

96.45

9 นาหว้า

131,850

1,267,300

186,000

1,585,150

63,775.00

1,407,500.00

186,000

1,657,275.00 104.55

10 โพนสวรรค์

138,750

2,509,200

199,000

2,846,950

68,035.00

2,359,000

-

2,427,035.00

85.25

11 นาทม

104,600

900,000

162,000

1,166,600

47,450.00

900,000

162,000

1,109,450.00

95.10

12 วังยาง

104,600

1,109,000

158,000

1,371,600

50,425.00

1,215,000

158,000

1,423,425.00 103.78

13 จังหวัด

1,307,590

400,000

1,707,590

519,443.51

รวม

3,019,790

3,000,000

33,019,790

1,352,903.51

มติที่ประชุม

27,000,000

รับทราบ

27,000,000.00

993,000.00

68.29
87.70
89.92

1,858,775.00 117.83

519,443.51

30.42

29,345,903.51

88.87
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4.4.3 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม
เป้ า หมายบริ ห ารจั ด การหนี้ ค้ า งช าระ ให้ ล ดลงเหลื อ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5 ของหนี้ ค งเหลื อ
(ตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด)
- ภายในไตรมาส 2 ไม่เกินร้อยละ 20
- ภายในไตรมาส 3 ไม่เกินร้อยละ 12
- ภายในไตรมาส 4 ไม่เกินร้อยละ 5
สรุปข้อมูลลูกหนี้เกินกาหนดชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
รายละเอียดโครงการทีก่ องทุนฯ อนุมัติ

วิเคราะห์ทะเบียนลูกหนี้

จังหวัด จานวนโครงการทีอ่ นุมัติ จานวนโครงการคงเหลือ เงินทีอ่ นุมัติ เงินต้นทีร่ บั ชาระ ณ. 2021-04-01 ลูกหนีค้ งเหลือ ณ. 2021-04-01
นครพนม

3941 โครงการ

929 โครงการ

344,592,066.00

264,195,128.53

80,396,937.47

ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

หนีเ้ กินกาหนด

ร้อยละหนีเ้ กินกาหนดชาระ

(งวดหลัง 2021-04-01) (งวดก่อน 2021-04-01)
63,760,266.79

15,211,672.34

18.92

แยกรายอาเภอ
รายละเอียดโครงการทีก่ องทุนฯ อนุมัติ
อาเภอ

วิเคราะห์ทะเบียนลูกหนี้

จานวนโครงการทีอ่ นุมัติ จานวนโครงการคงเหลือ เงินทีอ่ นุมัติ เงินต้นทีร่ บั ชาระ ณ. 2021-04-01 ลูกหนี้คงเหลือ ณ. 2021-04-01

ที่

ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

หนี้เกินกาหนด

ร้อยละหนี้เกินกาหนดชาระ

(งวดหลัง 2021-04-01) (งวดก่อน 2021-04-01)

1 เมืองนครพนม

602 โครงการ

135 โครงการ

52,389,535.00

40,710,153.63

11,679,381.37

7,470,629.23

3,110,761.14

26.63

2 ปลาปาก

357 โครงการ

65 โครงการ

28,987,464.00

23,820,101.84

5,167,362.16

4,166,606.32

930,755.84

18.01

3 ท่าอุเทน

345 โครงการ

79 โครงการ

30,767,175.00

24,926,901.33

5,840,273.67

4,919,018.49

952,170.18

16.3

4 บ้านแพง

175 โครงการ

97 โครงการ

17,852,580.00

9,168,112.34

8,684,467.66

6,262,248.51

2,354,494.15

27.11

5 ธาตุพนม

490 โครงการ

99 โครงการ

39,059,024.00

30,677,764.30

8,381,259.70

5,878,284.29

2,506,026.62

29.9

6 เรณูนคร

367 โครงการ

79 โครงการ

28,468,300.00

22,284,661.72

6,183,638.28

4,737,680.60

1,395,957.68

22.58

7 นาแก

418 โครงการ

82 โครงการ

37,526,721.00

29,143,291.46

8,383,429.54

6,578,283.26

1,605,146.28

19.15

8 ศรีสงคราม

282 โครงการ

74 โครงการ

32,282,175.00

25,181,313.98

7,100,861.02

6,964,320.02

151,541.00

2.13

9 นาหว้า

312 โครงการ

53 โครงการ

26,778,932.00

20,956,515.03

5,822,416.97

5,129,096.76

693,320.21

11.91

10 โพนสวรรค์

329 โครงการ

91 โครงการ

28,842,610.00

21,223,720.10

7,618,889.90

6,283,241.33

1,347,430.02

17.69

11 นาทม

144 โครงการ

42 โครงการ

12,242,950.00

8,838,708.03

3,404,241.97

3,331,318.22

72,923.75

2.14

12 วังยาง

118 โครงการ

33 โครงการ

9,394,600.00

7,263,884.77

2,130,715.23

2,039,539.76

91,145.47

4.28

สรุปข้อมูลลูกหนี้ที่ยื่นแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดและพักชาระหนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
ที่

อาเภอ

ลดอัต ราดอกเบีย
้ เงินกูแ
้ ละ
อัต ราดอกเบีย
้ ผิ ด นัด
(ภายในวันที่ 26 มี.ค.64)
จานวน
โครงการ

เงินต้ นคงเหลือ

พั กชาระหนี้
(ภายในวันที่ 1 พ.ค.64)
จานวน
โครงการ

1

เมืองนครพนม

4

250,204.88

2

ปลาปาก

3

132,778.00

3

258,615.00

3

ท่าอุเทน

1

67,744.18

21

2,082,525.00

4

บ้านแพง

18

2,062,326.00

5

ธาตุพนม

4

148,511.53

-

6

เรณู น คร

10

643,533.02

31

2,686,995.49

7

นาแก

18

1,246,943.46

14

1,471,235.75

8

ศรีสงคราม

3

181,325.70

2

150,120.89

9

นาหว้า

5

527,278.00

-

10

โพนสวรรค์

15

1,516,477.18

42

11

นาทม

2

111,753.22

12

วังยาง

2

62,346.76

รวมทัง้ สิน
้

67

-

-

4,888,895.93

5

เงินต้ นคงเหลือ
512,638.88

2
138

-

4,323,945.31
62,369.00
13,610,771.32

หมายเหตุ
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มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.4
แนวทางในการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่ านความเห็ น ชอบการประชุมคณะอนุกรรมการบริห ารกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
ระยะเวลา มี.ค.64 ที่ มาตรการ
แนวทางปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบงาน
ก.ย.64
1 ตรวจสอบ 1. จัดทาฐานทะเบียนข้อมูลสมาชิกผู้กู้แยก
ตามปี พ.ศ. ที่ปล่อยกู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการ
จะลงไปติดตามกลุ่มสมาชิก

ทุกเดือน

อาเภอ และ จังหวัด

ทุกเดือน

อาเภอ

2. จั ดหมวดหมู่ประเภทของลูกหนี้ จัดชั้น
ความเสี่ยงเป็นดังนี้
- ลู กหนี้ ป กติคื อลู กหนี้ ที่ช าระได้ ตรงก าหนด
- ลูกหนี้เสี่ยง คือลูกหนี้ที่มีการผิดนั ดชาระหนี้
1 งวด หรื อไม่ส ามารถติดต่อได้เมื่อลงไป
ติดตามถึงกลุ่ม
- ลู กหนี้ เสี่ ย งมาก คื อลู กหนี้ที่ไม่ช าระหนี้
ติดต่อกัน 2 งวด
3. ตรวจสอบสั ญ ญาการกู้ ยื ม เงิ น และความ
ครบถ้ ว นของโครงการ รวมถึ ง การจั ด เก็ บ
เอกสาร
2

ติดตาม

- เมื่อโอนเงินกู้ลงกลุ่ มภายใน 7 วัน จนท.
ผู้รับผิดชอบในตาบลนั้นๆ ลงไปติดตามผลการ
เบิ ก จ่ า ยและการน าเงิ น ไปใช้ ว่ า ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กู้หรือไม่พร้อมรายงานผล
- จังหวัดแจ้งเตือนสมาชิกให้ชาระหนี้กองทุนฯ
ก่อนครบรอบงวดชาระ 1 เดือน
- คณะทางานขับ เคลื่อนฯ ตาบล/เทศบาล
และอาเภอติดตามผลการดาเนิ นงานหลังโอน
เงินลงกลุ่มทุกรอบ 3 เดือนพร้อมรายงานผลที่พบ
(ตามงบแผนการไปราชการเพื่ อ ติ ด ตามงาน
กองทุนสตรีระดับอาเภอ)
- คณะทางานขับ เคลื่อนฯ ตาบล/เทศบาล
และอาเภอนาผลการติดตามเสนอเข้าที่ประชุม
ตามกรอบแผนงานเพื่ อ หารื อ แนวทางแก้ ไ ข
ปัญหา

จังหวัด
อาเภอ
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- อกส.อ. นาผลจากการติดตามงานกลุ่ มเสนอ
เข้าที่ประชุมทุกเดือนพร้อมรายงาน อกส.จ.

ทุกวันที่ 10 ของ
เดือน

อาเภอ

- อกส.จ. นาข้อเสนอมติรายงานผลของ อกส.อ.
เข้าที่ประชุม อกส.จ. เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขทุกเดือน
- อกส.จ. ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ออกติ ด ตามผล สรุ ป
ปัญหาตามข้อมูลที่ อกส.อ. นาเสนอมาพร้อม
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ข้ า ที่ ป ระชุ ม อกส.จ. หารื อ
แนวทางต่อไปและแจ้งไปยังส่วนกลางเพื่อให้
ทราบปัญหาและหารือแนวทางแก้ไขต่อไป
(อกส.จ. มอบหมายตัวแทนคณะทางานออกไป
ติดตามงาน เช่น โครงการฯจังหวัดเคลื่อนที่ให้
มีการติดตามผลการสตรี)
3

ต่อเติม

- อกส.อ. คั ดเลื อกกลุ่ ม ที่ ด้อ ย (มี ความเสี่ ย ง
เรื่ องการส่ งใช้ห นี้ เข้ารั บ การพัฒ นาฝึ กอาชี พ
หรือช่องทางการตลาดให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มสามารถสร้างรายได้เพื่อใช้หนี้ได้
- อกส.อ. คัดเลือกกลุ่มที่ดี (มีความคล่องตัวใน
การดาเนิ น งานของกลุ่มและมีการบริห ารจัด
การเงินในการทาโครงการที่ดี) เป็นกลุ่มนาร่อง
ต่อยอดเข้ารับการอบรมเพิ่มขีดความสามารถ
เพื่อต่อยอดเป็นกลุ่ม OTOP หรือเข้าประกวด
เป็ น ตั ว แทนอ าเภอเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ก ลุ่ ม
อื่นๆ ใช้เป็นแนวทางต่อไป
- หากพบกลุ่มใดมีปัญหาการส่งใช้หนี้ให้ทาการ
รับสภาพหนี้เพื่อยืนยันความเป็นตัวตนกลุ่ม
(ตามแนวทางที่กรมฯ กาหนดมาตรการ)
-กลุ่มใดมีคุณสมบัติสามารถปรับโครงการหนี้ได้ก็
ให้ ด าเนิ น การตามแนวทางที่ ก รมฯก าหนด
เพื่อให้กลุ่มสามารถลดภาระการเสี่ยงต่อการไม่
สามารถส่งใช้หนี้ได้
-กลุ่มที่สามารถชาระหนี้ได้ก่อนกาหนดแนะนา

จังหวัด
ทุกเดือน

อกส.อ.
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เร่ งรัดให้ช าระก่อนกาหนดเพื่อเปิดโอกาสให้
ได้รับการสนับสนุนต่อยอดงบประมาณใหม่ได้
และยังทาให้ยอดการชาระหนี้ในภาพรวมดีขึ้น
ส่งผลให้การบริหารจัดการหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
-เปิดโอกาสในการ สร้างงาน สร้างการตลาด
กลุ่มสมาชิกได้นาผลผลิตออกมาจาหน่าย เพื่อ
ต่อยอดรายได้ และสร้างแรงจูงใจในการทางาน
โดยทาง อกส.อ.และ อกส.จ. มี ก ารจั ด
นิทรรศการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย
4

ตักเตือน

- จั ด ส่ ง หนั ง สื อ ทวงถามสมาชิ ก ให้ ช าระหนี้
กองทุนฯ ของงวดที่ผิดนัดชาระ ภายใน 1 เดือน

ทุกเดือน

อาเภอ+จังหวัด

ทุกเดือน

อาเภอ+จังหวัด

- กรณีที่กลุ่มไม่ชาระหนี้ตามกาหนด จนท. ที่
รับผิดชอบต้องลงไปกากับติดตาม ตักเตือนการ
ส่งใช้เงินคืน ครั้งที่ 2
-หากดาเนินการติดตามการดาเนินงานของกลุ่ม
สมาชิก พบการทุจริต เช่น ไม่นาเงินไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ พบการยักยอกหรือมีเจตนาสื่อถึง
ความทุจริตให้นาเรื่องเข้าที่ประชุม อกส.อ.เพื่อ
ขอมติดาเนินการและรายงานยัง อกส.จ. ทราบ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
5

ตี

- หากพบกลุ่มสมาชิกผู้กู้ใดที่กองทุนเปิดโอกาส
ตามข้อข้างต้นแล้วยังแสดงเจตนาไม่ส่งใช้หนี้
จนท. ที่รับผิดชอบสรุปข้อมูลนาเรื่องเสนอเข้า
ที่ประชุม อกส.อ. เพื่อหารือมติดาเนินการตาม
กฎหมาย และรายงานไปยัง อกส.จ. เพื่อมีมติ
ที่ประชุมว่าจะดาเนินการตามมาตรการอย่างไร
- หากมีการดาเนิ น คดีให้ รายงานไปยังกรมฯ
เพื่อทราบ และ จนท. ที่รับผิดชอบจัดเตรียม
เอกสาร เพื่อประกอบการดาเนินคดีพร้อมแจ้ง
ไ ป ยั ง ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ข อ
งบประมาณในการดาเนินคดีจาก กรมฯ
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มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.5 เป้าหมายการเพิ่มสมาชิก ปี 2564
1) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมายร้อยละ 8 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564)
ฐานข้ อมูลสตรีอายุ
15 ปี ขึ้นไป

ที่

อาเภอ

จานวนสมาชิก คิดเป็น จานวนสมาชิก เป้าหมายทีต่ ้ องเพิ่ม จานวนสมาชิก คิดเป็น
ทีส่ มัครแล้ว

จังหวัด นครพนม (คน)

ร้อยละ ทีย่ งั ไม่สมัคร

(ณ 30/9/63)

ร้อยละ 8

ทีส่ มัครเพิ่ม

ร้อยละ

(ณ 30/9/63)

(ณ 5/4/64)
72

1 เมืองนครพนม

61,972

36,494

58.89

25,478

2,039

3.53

2 ปลาปาก

21,681

17,409

80.30

4,272

342

360 105.26

3 ท่าอุเทน

23,949

14,857

62.04

9,092

728

1,661 228.16

4 บ้านแพง

14,206

8,707

61.29

5,499

440

74 16.82

5 ธาตุพนม

34,635

24,810

71.63

9,825

786

843 107.25

6 เรณูนคร

19,229

14,926

77.62

4,303

345

423 122.61

7 นาแก

32,030

19,615

61.24

12,415

994

8 ศรีสงคราม

28,135

19,556

69.51

8,579

687

9 นาหว้า

21,159

14,785

69.88

6,374

510

10 โพนสวรรค์

22,834

15,313

67.06

7,521

602

11 นาทม

9,211

7,495

81.37

1,716

138

12 วังยาง

6,217

4,796

77.14

1,421

114

รวม

295,258

198,763

67.32

96,495

7,725

61

6.14

357 51.97
16

3.14

539 89.53
5

3.62

136 119.30
4,547

58.86

2) สมาชิกประเภทองค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564)
สมัครแล้ว

ฐานข้อมูลองค์ กรสตรี

ที่

อาเภอ

ระดับหมูบ่ ้าน ระดับตาบล ระดับอาเภอ

รวม

กพสม.

กพสต.

กพสอ.

รวม

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

กพสจ. อืน่ ๆ รวมทั้งสิ้น

14

1

205

133

70.00

13

92.86

1

100.00

147

71.71

2 ปลาปาก
3 ท่าอุเทน

85

8

1

94

66

77.65

8

100.00

1

100.00

75

79.79

75

111

9

1

121

100

90.09

9

100.00

1

100.00

110

90.91

110

4 บ้านแพง

66

6

1

73

0.00

4

66.67

1

100.00

5

6.85

5

5 ธาตุพนม
6 เรณูนคร

136

12

1

149

119

87.50

10

83.33

1

100.00

130

87.25

130

92

8

1

101

71

77.17

8

100.00

1

100.00

80

79.21

80

7 นาแก

153

12

1

166

68

44.44

12

100.00

1

100.00

81

48.80

81

8 ศรีสงคราม
9 นาหว้า

109

9

1

119

84

77.06

9

100.00

1

100.00

94

78.99

94

68

6

1

75

41

60.29

5

83.33

1

100.00

47

62.67

47

10 โพนสวรรค์

90

7

1

98

50

55.56

7

100.00

1

100.00

58

59.18

58

11 นาทม
12 วังยาง

37

3

1

41

31

83.78

3

100.00

1

100.00

35

85.37

35

27

4

1

32

27

100.00

4

100.00

1

100.00

32

100.00

32

1,164

98

12

1,274

790

67.87

92

93.88

12

100.00

894

70.17

รวม

1

1

1

149

1 เมืองนครพนม 190

1

896
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หมายเหตุ : กาหนดเป้าหมายการสมัครองค์กร กพสม. จะต้องสมัคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.5 ผลการดาเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราช
กัญญา และการส่งเสริมแบบลายผ้ามัดหมี่พระราชทาน ชื่อลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"
จั ง หวั ด นครพนม มี ห นั ง สื อ แจ้ ง อ าเภอให้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ "ผ้ า ไทยใส่ ใ ห้ ส นุ ก " ตามพระด าริ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมทั้งจัดทาพิธีมอบแบบลายผ้ามั ดหมี่พระราชทาน
ชื่อลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ" แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดโดยพระองค์ได้ประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอ
ผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนาไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ทุกสี ทุกเทคนิค โดยเน้นการใช้ สีธรรมชาติ ตลอดจนนาไปใช้
เป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจาถิ่น
ทั้งนี้ ขอให้ อาเภอได้นาลายผ้าพระราชทานไปขยายผลส่งมอบให้กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ทุกกลุ่มในอาเภอ
รวมทั้งกลุ่ มผลิ ตภัณฑ์ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึ ก เพื่ อไปเป็ นต้ นแบบในการทอผ้ าและการพัฒ นาต่อ ยอดพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 การประกวดลายผ้าพระราชทาน ”ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ“
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดดาเนินการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ”
แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับภาค และระดับประเทศ โดยจัง หวัดนครพนมได้จัดทาประกาศ เรื่อง ประกวดผ้าลาย
พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ชื่อลาย “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ”
พร้อมแจ้งอาเภอประชาสัมพันธ์การประกวดลายผ้าพระราชทาน และรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดฯ ตั้งแต่
บัดนี้ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และให้รวบรวมผ้าลายพระราชทานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัคร ส่งให้
จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 – 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อจังหวัดจะได้ส่งให้กรมฯ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ประเภทผ้าลายพระราชทานที่ส่งเข้าประกวด 15 ประเภท กลุ่ม/ผู้ประกอบการสามารถส่งผ้าเข้าประกวดได้มากกว่า
1 ประเภท กรณีกลุ่มทอผ้ามีสมาชิกทอผ้าลายขอหลายคนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ชิ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.7 โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด นครพนม ได้ ด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยองค์ ค วามรู้ KBO
(Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยได้จัดจ้าง
บริษัทพฤกษาพรรณวดี จากัด โดยมี ว่าที่ ร.อ.วิเชียร สีขาว ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 089 1420101 เป็นผูป้ ระสานงานการดาเนินงานตามโครงการฯ และได้กาหนดแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO(Knowledge-Based OTOP) ในวันจันทร์ที่
19 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม (ชั้น 2) ตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ทั้งนี้ จังหวัดได้ทาหนังสือแจ้งอาเภอมอบหมายให้พัฒนาการอาเภอหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมให้ ประสานกลุ่มเป้าหมายกลุ่ มละ 1 คน เข้าร่ว มประชุม ฯในวันจันทร์ที่ 19
เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม (ชั้น 2) ตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.8 การทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ประจาปี 2564
จังหวัดนครพนมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลาง
จังหวัดนครพนม โดยให้จัดร่วมกับงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2564ยอดสมทบผ้าป้า ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 รวม
จานวน 154,126.25 บาท
ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด จะด าเนิ น การขออนุ มั ติ เ งิ น กองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบท ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2564 เพื่อให้อาเภอนาไปมอบให้แก่ เด็กในครอบครัวของครัวเรือน
ยากจนและครอบครัวครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดนครพนมประจาปี 2564
ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.9 โครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินโครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทา
ผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยการเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
เพื่อ เพิ่มช่อ งทางการตลาดให้กับ OTOP และสร้า งรายได้ใ ห้กับ ชุม ชน และเพื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ การ
ดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 24 เมายน – 2 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จั งหวัดนนทบุรี จังหวัดนครพนม มีผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าในงานฯ จานวนทั้งสิ้น 19 ราย 1 ชุมชน ประกอบด้วย
1. ประเภท อาหาร
จานวน 3 ราย
2. ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย
จานวน 14 ราย
3. ประเภท ของใช้ฯ
จานวน 2 ราย
4. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จานวน 1 ชุมชน
-บ้านนาแก หมู่ 3 ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.10 การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ในงานประเพณีสงกรานต์
การจัด แสดงและจาหน่า ยสิน ค้า ชุม ชน และสิน ค้า OTOP ในงานประเพณีส งกรานต์ “วิถีช นเผ่า
ดอกกันเกราบาน สงกรานต์ New Normal” ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2564 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้าโขง (หลังโรงแรมฟอร์จูนวิวโขง) ในเขตเทศบาลเมือง
นครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
จานวน
ผู้สมัคร

ประเภทผลิตภัณฑ์
ลาดับ

อาเภอ
อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ฯ ผ้า เครื่องแต่งกาย

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

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

2
3

1
1
1

สมุนไพรที่
ไม่อาหาร

2
3
1
1
1

2
1
1

1

1

2
1
1

3

6

1
10

4
2
3
4
1
1
2
24

1
1

3

รวมทั้งสิ้น
5
3
5
2
1
6
4
4
7
4
3
2
46

หมาย
เหตุ

0

มติที่ประชุม
รับทราบ
4.11 การดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัดทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก
หนอง นา โมเดล”
4.11.1 ระบบรายงานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กรมการพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดฯ มอบหมายพัฒนาการจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่จังหวัด/อาเภอ ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล ผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าของกรรมสิทธิ์ หมู่ที่
ตาบล อาเภอ ขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ระดับ HLM หรือ CLM ประเภทกรรมสิทธิ์ เลขที่โฉนด หน่วยงานที่กากับ
ดูแลที่ดิน และให้ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน ผ่านทางระบบรายงานโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ "โคก หนอง นา” http:/reporto.cdd.go.th/khoknongna/rdPage.aspxโดยกาหนดให้ดาเนินการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่๙ เมษายน ๒๕๖๔
.
2. กรณีที่พื้นที่เป้าหมายมีการสละสิทธิ์ หรือมีเหตุจาเป็นให้ต้องถอนตัวออกจากโครงการ ขอให้
พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ขึ้น ทะเบี ยนไว้ในระยะ ๒ มาทดแทนเป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาเป้าหมายอื่น ทั้งนี้ ให้
พิจารณาจาก ๑) เป็นพื้นที่ตาบลที่อยู่ภายใต้ ๓,๒๔๖ ตาบล ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
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2) เป็นพื้นที่ที่สามารถดาเนินการได้ทันทีโดยไม่ติดเงื่อนไข เช่น โฉนด นส.๓ นส.๔ เป็นต้น ๓) ขนาดของพื้นที่ที่นามา
ทดแทนต้องเท่ากัน หากจังหวัดไม่มีครัวเรือนเป้าหมายที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชน
ภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๔
4.11.2 การดาเนิน การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การใช้แผนที่ เ ครื่ องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อ
การสารวจและจัดทาข้อมูลกายภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม " ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
ส านั กงานพั ฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ ส ารสนทศ (องค์การมหาชน) กาหนดดาเนินการจั ด
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การใช้แผนที่เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสารวจและจัดทาข้อมูลกายภาพเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม" ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
"โคก หนอง นา โมเดล" ณ โรงแรมพาราไดซ์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 26 – 29
เมษายน 2564โดยจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดเป้าหมายการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น จานวน 14 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2564 จานวน 7 คน
รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2564 จานวน 7 คน
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น และสามารถ
สื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ประกอบด้วย ๑) ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ๒) นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ๓) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ในการนี้เพื่อการดาเนิน โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัด ให้อาเภอมอบหมาย
ดาเนินการ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เรียนคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)
ระดับครัวเรือน หรือมอบหมายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) หรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาเภอละ 1 คน เข้าร่วม
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การใช้แผนที่เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสารวจและจัดทาข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม" ตามแผนการดาเนินงานและกาหนดการจัดฝึกอบรมฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.12 การดาเนินงานโครงการ “นครพนมสร้างสุข บาบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น”
จังหวัดนครพนม ได้จัดทาโครงการรูแบบบูรณาการกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและงานของหน่วยงานภาคีใน
ระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้าน/ชุมชน และสามารถขับเคลื่อน
นโยบายสาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แนวทางการทางาน พร้อมการรายงาน ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน ซึ่งมีโครงการ
ส าคั ญ ได้ แ ก่ การปลู ก ผั ก สวนครั ว เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงทางอาหาร โครงการอาสาสมั ค รท้ อ งถิ่ น รั ก ษ์ โ ลก,
โครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข,และโครงการอื่นตามนโยบายของทั้งจังหวัด และกรมในระดับพื้นที่ ตามหนังสือ
ที่ นพ ๐๐๙/ว๔๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.13 โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร รอบ ๒
-แนวทางการขับเคลื่อน
-การคั ดเลื อกบุ คคลต้ นแบบและเชิ ดชุ เกี ยรติ การน้ อมน าแนวพระราชด าริ ของสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผัก
สวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.14 การดาเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
-การขับเคลื่อนตามแนวทางอย่างต่อเนื่อง
-การคัดเลือกชุมชน/ตาบลต้นแบบเพื่อคัดเลือกในระดับเขตตรวจ (เพิ่ม) ข้อ ๕-๗
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.15 การดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึง
แหล่งทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว1081 ลว 5 มีนาคม
2564)
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด ขอให้อาเภอดาเนินการดังนี้
1. ทบทวนกองทุนเป้าหมายฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
คือ 1) เป็นกองทุนที่ไม่ซ้ากับกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.)เป็นกองทุนที่
มีผลการประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนอยู่ในระดับ 1 หรือ 2 ที่อยู่ในหมู่บ้านที่ดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล 3.)หากไม่มี ตามข้อ 2) ให้
คัดเลือกกองทุนชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพกองทุนชุมชน(กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ที่มีผลการประเมินการจัดระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ 1 หรือ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ทั้งนี้หากมีการแก้ไขกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ให้ส่งรายการแก้ไขให้จังหวัด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
2. คัดเลือกประชาชนเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1) คัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่ตั้งกองทุนชุมชนที่มีงบประมาณสนับสนุน หมู่บ้านละ 25 คน
เป็นประชาชนที่ยังไม่กู้ยืมเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
2) ประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่ตั้งกองทุน ตามข้อ 1) ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและ
ครัวเรือนต้นแบบ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (HLM)
และส่งรายชื่อให้จังหวัด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.16 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้โอนจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้จังหวัดดาเนินการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 – 2
เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาส 2 เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯกาหนด จึงขอให้อาเภอดาเนินการจัดประชุมผู้นา อช. เมื่อสิ้นงวดการ
ปฏิบัติงาน เพื่อดาเนินการจัดทาแผนและสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้นา อช. ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)
ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 (ยกเว้น อาเภอนาหว้า และอาเภอวังยาง)
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.17
การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ”
ประจาปี 2564
1.1 ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว 1160 ลงวันที่ 10 มีนาคม 256๔ เรื่อง การดาเนินงาน
โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนจั ง หวั ด นครพนม ประจ าปี 2564 “นครพนม สร้ า งสั ง คมอุ ด มสุ ข ”
จังหวัดแจ้งอาเภอดาเนินการ ดังนี้
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1) จัดทาฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย (ข้อมูล ทั่วไปของครัวเรือนและข้อมูลเด็กยากจนในครัวเรือน
เป้าหมาย อายุแรกเกิด – 6 ปีเต็ม) แยกสถานะครัวเรือน โดยบันทึกข้อมูลครัวเรือน ในระบบออนไลน์ Google Drive
และจัดทาข้อมูลครัวเรือนลงในสมุดบัน ทึกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัว เรือน
เป้าหมาย (Family Folder) ทุกครัวเรือน โดยบูรณาการข้อมูลครัวเรือนและรูปแบบ (Family Folder) ร่วมกับที่ทา
การปกครองอาเภอ และให้สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ส่งจังหวัดภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564
2) บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายให้ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ทาให้
ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3) บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตามข้อ 2) ในระบบออนไลน์ TPMAP Logbook
เลือกบันทึกหัวข้อโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข 64” ให้ครบถ้วนทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 24 มีนาคม
2564 โดยให้ดาเนินการ ดังนี้ (๑) การปักหมุดครัวเรือน (๒) การถ่ายภาพครัวเรือน (๓) ปัญหาความต้องการของ
ครัวเรือน (ตามปัญหา 5 มิติ) (๔) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ (ตามกิจกรรม 5 มิติ) และ (๕) ข้อมูลการพัฒนา
อาชีพและคุณภาพชีวิตฯ
4) รายงานข้อมูลการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายให้จังหวัดทราบ ทุกวันที่ 20 ของเดือน
ขณะนี้ อาเภอยังดาเนินการไม่ครบถ้วนตามหนังสือสั่งการดังกล่ าว จึงขอให้อาเภอเร่งรัดการดาเนินการ
จัดทาฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายและจัดทาข้อมูลครัวเรือนลงในสมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของครัว เรือนเป้าหมาย (Family Folder) ทุกครัวเรือน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 เมษายน
๒๕๖๔
1.2 ด้วยจังหวัดนครพนมกาหนดจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้ างรอยยิ้ มให้ ประชาชนจั งหวัดนครพนม” ประจาเดือนเมษายน 2564 จานวน ๒ ครั้ง คือ ครั้ งที่ 1 วันที่ 9
เมษายน ๒๕64 ณ โรงเรียนบ้านคาผาสุก หมู่ที่ 10 ตาบลเรณูนคร อาเภอเรณูนคร และครั้งที่ ๒ วันที่ 22 เมษายน
๒๕64 ณ โรงเรี ย น ตชด.ช่ า งกลปทุ ม วั น อนุ ส รณ์ 8 หมู่ ที่ 6 ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม รายละเอี ย ดตาม
กาหนดการฯ
ในการนี้ จังหวัดฯ ได้กาหนดบูรณาการการดาเนินโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ร่วมกับกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนทีฯ่ ดังกล่าว เพื่อให้คณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน
เป้าหมาย จึงขอให้อาเภอเรณูนครและอาเภอนาทม ดาเนินการ ดังนี้
1) คั ด เลื อ กครั ว เรื อ นยากจนในพื้ น ที่ จ ากฐานข้ อ มู ล ของจั ง หวั ด ถ้ า ไม่ มี ค รั ว เรื อ นในเป้ า หมาย
ให้คัดเลือกครัวเรือนยากจนประเภทพัฒนาได้ ส่งให้จังหวัด เพื่อประสานขอรับการสนับสนุน/ช่วยเหลือวัสดุ/อุปกรณ์/
เงินทุนด้านอาชีพ
2) ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนราชการของอาเภอ ดาเนินการช่วยเหลือด้านอาชีพเบื้องต้น
3) ส่งแบบรายงานครัวเรือนเป้าหมายพร้อมการช่วยเหลือ (ตามแบบฟอร์มของจังหวัด) ให้จังหวัดทราบ
ก่อนวันจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่ อจังหวัดจะได้นาเสนอข้อมูลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.18 การดาเนินโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564
ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0๔๐๖.๔/ว 6๗๖ ลงวันที่ 1๒ มีนาคม 256๔ เรื่อง โครงการตลาด
นัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดาเนินโครงการ
ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการเป็น
นักจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน จัดการความรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
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ใหม่ป ระยุ กต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และสร้างคลั งความรู้ในงานพั ฒ นาชุมชนโดยดาเนินกิจกรรม จานวน
๓ กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน (Care & Share)ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ เรียนรู้กระบวนการถอดองค์ความรู้ชุมชนและสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับภูมิ
สังคม และกิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน (อบรมแบบออนไลน์)
๒) กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ (Capture & Learn)
ประกอบด้วย กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ การจัดการความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู้ “โคก หนอง นา โมเดล” (KM สัญจร) กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ เวทีชุมชนนักปฏิบัติระดับภาค
จานวน ๔ ภาค และกิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ กิจกรรมตลาดนัดความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
๓) กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาคลังความรู้ของกรมการพัฒนาชุมชน (Create & Apply) ประกอบด้วย กิจกรรม
ย่อยที่ ๓.๑ จัดทาและเผยแพร่องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยจัดทาหนังสือองค์
ความรู้งานพัฒนาชุมชนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market Online) โดยใช้
ช่องทาง cdddata.cdd.go.th/apps/knn/ และ FB Fanpage และกิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาช่องทางการจัดเก็บ
คลังความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ จานวน ๑ ช่องทาง
ในการนี้ กรมฯ ได้ดาเนิน กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน (อบรมแบบ
ออนไลน์) เสร็จเรียบร้อย เมื่อระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดการ
ความรู้จังหวัด ๑ คน (กลุ่มงานสารสนเทศฯ) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดการความรู้อาเภอ ๓ คน (ท่าอุเทน
ปลาปากและนาแก) เข้ารั บ การอบรม ในเนื้อหาหลั ก สู ตร ได้แ ก่ กระบวนการจัดการความรู้ใ นองค์ กร แนวคิ ด
เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารการจั ด การความรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ ภู มิ สั ง คม การผลิ ต สื่ อ น าเสนอองค์ ค วามรู้ ใ นรู ป แบบ
Infographic Clip VDO เป็นต้น ลาดับต่อไป กลุ่มงานสารสนเทศฯ จะได้แจ้งให้อาเภอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้/งานประชาสัมพันธ์ เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ในงานพัฒนา
ชุมชน ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และหากกรมฯ มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง จักได้แจ้งให้อาเภอต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.11 กองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจาเดือน มีนาคม 2564
รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมนาเสนอโดยเอกสาร
1. เงินหุ้นสะสมทั้งหมด
4,541,300.00 บาท
2. ลูกหนี้เงินกู้สามัญและฉุกเฉินคงเหลือ 4,167,400.00 บาท
3. เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี้ (เงินให้กู้) 373,900.00 บาท
4. ยอดเงินในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 132,019.89 บาท
5. ลูกหนี้ค้างชาระที่ยังไม่เรียกเก็บเงิน
314,373.04 บาท (จานวน 87 ราย)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีมติที่ประชุม
รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
( นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ )
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ)

ปรมาภรณ์ วิวัฒนะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปรมาภรณ์ วิวัฒนะ)
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
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