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รายงานการประชุมผูอํานวยการกลุมงาน , พัฒนาการอําเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 9/2564 ประจําเดือนตุลาคม 2564
ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
1. นายสุรพล แกวอินธิ
พัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
2. นางสาวพันสี คุณธรรม
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
3. นางวรนุช กรุงเกตุ
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน
4. นายหาญ ศรีหาวงษ
ผูอํานวยการกลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
5. นางสาววิมล มุงกลาง
ผูอํานวยการกลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
6. นายชุมพล ยิ่งล้ํา
พัฒนาการอําเภอธาตุพนม
7. นายพงศวิชญ เขียวมณีรัตน
พัฒนาการอําเภอเรณูนคร
8. นายสวงเดช ธรรมชัย
พัฒนาการอําเภอทาอุเทน
9. นายวิทยา เข็มอุทา
พัฒนาการอําเภอบานแพง
10. นายธวัช ภักดี
พัฒนาการอําเภอปลาปาก
11. นางรัชตวรรณ ไวยากรณ
พัฒนาการอําเภอนาหวา
12. นางสาวงามตา ยืนยง
พัฒนาการอําเภอนาแก
13. นายศักดิ์ชัย อามาตยสมบัติ
พัฒนาการอําเภอเมืองนครพนม
14. นายชัยพร ศศินราเศรษฐ
พัฒนาการอําเภอวังยาง
15. นางสาวรจนา ทัพศรี
พัฒนาการอําเภอโพนสวรรค
16. นางสาวณิชาทิพย อุบลบาลไชโรจน พัฒนาการอําเภอนาทม
17. นางสาวมลิวัลย ปูคะธรรม
พัฒนาการอําเภอศรีสงคราม
18. นางสาวขนิษฐา เปรี่ยมดี
ผูชวยผอ.กลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน
19. นางสาวบุณฑริกา ไชยริบูรณ
ผูชวยผอ.กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
20. นายบัญชา มาตนาคุณ
ผูชวยผอ.กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
21. นายชนาภัทร สอนซาย
ผูชวยผอ.กลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน
22. นายศิริชัย ธนะอุตร
ผูชวยผอ.กลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน
23. นางสาวโอรินทร ศรีจันทร
ผูชวยผอ.กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
24. นางพจนีย คํามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
25. นางสาวลัดดา ศรีบุรมย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
26. นายขจร คงออน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
27. นายภาสวัฒน บุญสม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
28. นางลติยาสุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
29. นางพัชราวรรณ พจนา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
30. นางสาวขนิษฐา ชัยบิล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
31. นายสุริยา สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
32. นายเพชรโพธิ์ชัย เลียบไธสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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33. นางสาวกุลพิมนต โตมรอุดมทรัพย
34. นางสาวเพียงรวี สายสุพันธุ
35. นางสาวอินธิรา มวยลี
36. นางสาวพัชริดา หมื่นกิจ

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักสงเสริมการพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําขาราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงสังกัดใหม
1.1.1 นางสาววิมล มุงกลาง ตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผูชวยผูอํานวยการกลุมงาน
สงเสริมการพัฒนาชุมชน) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ใหรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุม
งานประสานและสนั บ สนุ น ฯ (นั กวิ ช าการพัฒ นาชุ มชนชํ านาญการพิ เ ศษ) สํานักงานพัฒ นาชุ มชนจั ง หวั ด
นครพนม โดยผูที่ไดรับแตงตั้งไดเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่
25 ตุลาคม 2564
1.1.2 นายกิ ต ติ เ ดช ศั ก ดาพิ ทั ก ษ ตํ า แหน ง นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผนชํ า นาญการ กลุ ม งาน
ประเมิ น ผลกองแผนงาน กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ปฏิ บั ติ ห น า ที่ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด นครพนม
โดยผูที่ไดรับแตงตั้งไดเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งกรม ฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้
นายกิตติเดช ศักดาพิทักษ ไดปฏิบัติหนาที่เลขานุการผูวาราชการจังหวัดนครพนม (นายชาธิป รุจนเสรี)
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 มอบภารกิจสําคัญพัฒนาการอําเภอที่เขารวมประชุม
สืบเนื่องจากพัฒนาการจังหวัดนครพนมไดรับมอบภารกิจที่สําคัญจาก นายชาธิป รุจนเสรี (ผูวาราชการ
จังหวัดนครพนม) ไดคํานึงถึงความเปนอยูดี กินดีของประชาชน และการสรางรายไดแกชุมชนจึงไดมีแนวคิดการ
สรางจุดเช็คอินใหนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ไดทราบของดีในแตละอําเภอ เนนการสงเสริมชุมชนเรื่อง
รายไดจากภูมิปญญาที่มีอยูในทองถิ่น ทั้งนี้พัฒนาการจังหวัดนครพนมจึงไดมอบหมายภารกิจที่สําคัญใหพัฒนา
ชุมชน 12 อําเภอ สํารวจกลุมผลิตสินคาชุมชน 5 กลุม ดังนี้
1 กลุมผลิตขาว แหลงจําหนายขาว
2 กลุมผลิตอาหาร
3 กลุมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
4 กลุมขนม ของหวาน ของทานเลน
5 กลุมของใช
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 ประจําเดือนสิงหาคม 2564
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา09.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

รายงานการประชุมประจําเดือนตุลาคม 2564 3

- ไดจัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จํานวน 19 หนา โดยไดลง
ในเว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อใหผูรวมประชุมทุกทานไดพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
มติที่ประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
4.1 การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน ประจําป พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1-2
- กรมการพั ฒ นาชุ มชน ได จั ดสรรงบประมาฯเพื่อดําเนิน กิจ กรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช จ ายงบประมาณประจํ า ป พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 17.213.100 บาทเพื่อใหบ รรลุเปาหมายที่กําหนด
คือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองไดภายในป 2565 จํานวน 22 กิจกรรม แบงเปนระดับจังหวัด
10 กิจกรรม งบประมาณ 1.585.300 บาท และระดับอําเภอ 12 กิจกรรม งบประมาณ 15.627.800 บาท
- ซักซอมแนวทางการดําเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย งบประมาณประจํา
ป 2565
- จังหวัดเรงติดตามเอกสาร ผลการดําเนินโครงการที่อําเภอไดรับการสนับสนุนจากจังหวัด(งบเงินกู)
- นางสาวพั น สี คุ ณ ธรรม (ผอ.กง.ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน) กํ า หนดประชุ ม เรื่ อ งการจั ด สรร
งบประมาณหมวด300 ประจํ า ป ง บประมาณ 2565 เพื่ อ เป น แนวทางการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ภายใน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 สรุปผลการดําเนินงานกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม
ดานการบริหารจัดการหนี้คางชําระ
สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ จั งหวั ด จั ง หวั ด นครพนม
และสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ
ไดจัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนตําบล/เทศบาล และประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจแกคณะทํางานใน
การขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เกี่ยวกับมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงิน กูและอัตราดอกเบี้ย ผิดนัด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมาตรการชั่วคราว : พักชําระหนี้ใหแกสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการ
แพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกําหนด และสนับสนุนใหสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ไดรับรูและเขาถึงมาตรการชวยเหลือดังกลาว นอกจากนี้ สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพั ฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด ยังจัดทําแผนกลยุทธ เขาใจ เขาถึง พัฒนา (ภายใตสถานการณ COVID-19) เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการดําเนินงาน ดังนี้
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- จัดเตรียมเอกสารและขอมูลกลุมเปาหมายที่มีสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยผิด
นัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใหพรอม
- วางแผนการติดตาม/กําหนดเปาหมายการชําระหนี้คางชําระของสมาชิก
- จัดเตรียมเอกสารแบบฟอรมฯ ลําดับขั้นตอนเอกสารให จนท./คณะขับเคลื่อน (กลยุทธ : บะหมี่
สําเร็จรูป หรือ เสนนัว)
- เขาใจ เขาถึง ใหคําปรึกษา (แบบเคาะประตูบาน)
- สรางบรรยากาศที่เปนมิตร/รับฟงเหตุผลของลูกหนี้
- รายงานขอมูลแบบเรียลไทม

(ภาพที่ 1 ลูกหนี้เกินชําระ)
รอยละการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ป 2556-2564
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
- เงินที่อนุมัติ ป2556-2564
จํานวนเงิน 344,242,066
- รับชําระคืน
จํานวนเงิน 271,536,759.39
- ลูกหนี้คงเหลือ
จํานวนเงิน 72,705,306.61
- หนี้ยังไมถึงกําหนดชําระ
จํานวนเงิน 62,966,653.48
- หนี้เกินกําหนดชําระ ณ 30 กันยายน 2564
จํานวนเงิน 9,738,653.13
- รอยละหนี้เกินกําหนดชําระ 13.39

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(ภาพที่ 2 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
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การวิเคราะหลูกหนี้คางชําระ ณ ปจจุบัน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด : นครพนม ปที่อนุมัติ 2556-2564
ขอมูล งวด ณ : 2021-09-30 เวลา 11:43 น.

วิเคราะหทะเบียนลูกหนี้

รายละเอียดโครงการที่กองทุนฯ อนุมัติ
จังหวัด
นครพนม

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
ที่อนุมัติ
คงเหลือ
3937 โครงการ

881 โครงการ

เงินที่อนุมัติ
344,242,066.00

เงินตนที่รับชําระ

ลูกหนี้คงเหลือ

ยังไมถึงกําหนดชําระ

ดําเนินคดี

หนี้เกินกําหนด

ณ. 2021-09-30

ณ. 2021-09-30

(งวดหลัง 2021-09-30)

(งวดกอน 2021-09-30)

(งวดกอน 2021-09-30)

271,536,759.39

72,705,306.61

62,966,653.48

0

9,738,653.13

รอยละหนี้เกิน
กําหนดชําระ

13.39

แยกรายอําเภอ

รายละเอียดโครงการที่กองทุนฯ อนุมัติ

วิเคราะหทะเบียนลูกหนี้

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
ที่อนุมัติ
คงเหลือ

เงินที่อนุมัติ

เมืองนครพนม

601 โครงการ

118 โครงการ

52,309,535.00

42,447,007.22

9,862,527.78

7,301,873.17

0

2,560,654.61

25.96

ปลาปาก

356 โครงการ

63 โครงการ

28,917,464.00

24,614,000.09

4,303,463.91

4,127,129.91

0

176,334.00

4.10

ทาอุเทน

345 โครงการ

65 โครงการ

30,767,175.00

25,840,963.93

4,926,211.07

4,496,797.49

0

429,413.58

8.72

บานแพง

174 โครงการ

94 โครงการ

17,802,580.00

9,319,666.34

8,482,913.66

7,877,086.00

0

605,827.66

7.14

ธาตุพนม

491 โครงการ

95 โครงการ

39,109,024.00

31,140,194.77

7,968,829.23

5,921,791.55

0

2,047,037.68

25.69

เรณูนคร

367 โครงการ

76 โครงการ

28,468,300.00

22,892,560.15

5,575,739.85

5,022,270.26

0

553,469.59

9.93

นาแก

416 โครงการ

78 โครงการ

37,326,721.00

29,960,834.04

7,365,886.96

6,158,762.26

0

1,207,124.70

16.39

ศรีสงคราม

282 โครงการ

73 โครงการ

32,282,175.00

25,434,653.36

6,847,521.64

6,827,792.64

0

19,729.00

0.29

นาหวา

312 โครงการ

53 โครงการ

26,778,932.00

21,671,023.34

5,107,908.66

4,687,852.66

0

420,056.00

8.22

โพนสวรรค

329 โครงการ

89 โครงการ

28,842,610.00

21,715,543.35

7,127,066.65

5,600,235.56

0

1,526,831.09

21.42

นาทม

144 โครงการ

41 โครงการ

12,242,950.00

8,932,104.03

3,310,845.97

3,188,524.22

0

122,321.75

3.69

วังยาง

118 โครงการ

34 โครงการ

9,394,600.00

7,568,208.77

1,826,391.23

1,756,537.76

0

69,853.47

3.82

อําเภอ

เงินตนที่รับชําระ

ลูกหนี้คงเหลือ

ยังไมถึงกําหนดชําระ

ดําเนินคดี

หนี้เกินกําหนด

ณ. 2021-09-30

ณ. 2021-09-30

(งวดหลัง 2021-09-30)

(งวดกอน 2021-09-30)

(งวดกอน 2021-09-30)

(ตารางที่ 1 การวิเคราะหลูกหนี้คางชําระ ณ ปจจุบัน )

รอยละหนี้เกิน
กําหนดชําระ
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 1,044,495,500 บาท
งบบริหาร
จํานวน 301,495,500 บาท
งบเงินทุนหมุนเวียน
จํานวน 600,000,000 บาท
งบอุดหนุน
จํานวน 143,000,000 บาท
หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบเงินทุนหมุนเวียน พิจารณาจัดสรร ประกอบดวย
1. ขนาดของจังหวัด
รอยละ 20
2. จํานวนสมาชิก
รอยละ 20
3. ประสิทธิภาพการเบิกจาย
รอยละ 20
4. การบริหารจัดการหนี้
รอยละ 40
คุณสมบัติ
1. เปนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ซึ่งรวมตัวกันตั้งแตสามคนขึ้นไปหรือสมาชิกประเภท
องคกรสตรี
2. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู หรือสถานที่ที่ทํางาน ตั้งอยูในทองที่ที่ยื่นแบบขอรับการสนับสนุน
ไมนอยกวาหกเดือน
3. โครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ต อ งเป น โครงการเพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ
การสรางงาน การสรางรายได โดยมีผลดําเนินงานหรือไมผานการฝกอาชีพมากอน
4. มีวงเงินไมเกินโครงการละ 200,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.10 ตอป
5. กําหนดระยะเวลาการผอนชําระหนี้คืนไมเกิน 2 ป และตองชําระคืนอยางนอยปละ 2 งวด

(ภาพที่ 3 การใชเงินหมุนเวียน)

รายงานการประชุมประจําเดือนตุลาคม 2564 8

งบอุดหนุน พิจารณาจัดสรรจากขนาดจังหวัด เปน 3 ขนาด ตามประชากรที่มีอยูในจังหวัด โดยสัด
สรรใหจังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดขนาดเล็ก
จังหวัดละ 1,000,000 บาท
2. จังหวัดขนาดกลาง จังหวัดละ 2,000,000 บาท
3. จังหวัดขนาดใหญ จังหวัดละ 3,000,000 บาท
คุณสมบัติ
1. เปนสมาชิกประเภทองคกรสตรี
2. มีสถานที่ทํางานหรือสํานักงานใหญตั้งอยูในทองที่ที่ยื่นแบบขอรับการสนับสนุนไมนอยกวาหกเดือน
3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ตองเปนโครงการที่ใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนตาม
ขอบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาดวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
4. เปนโครงการที่ไมเกินสองแสนบาท และดําเนินโครงการภายในจังหวัดอันเปนที่ตั้งองคกร
ที่ขอรับการสนับสนุน กรณีวงเงินเกินสองแสนบาทและดําเนินโครงการที่มีกลุมเปาหมายครอบคลุมหลาย
จังหวัด ใหเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพิจารณาอนุมัติ

(ภาพที่ 4 การใชเงินอุดหนุน)
จังหวัดนครพนม ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดําเนินและแผนการใชจายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 12,338,040 บาท
งบบริหาร
จํานวน 2,338,040 บาท
งบเงินทุนหมุนเวียน
จํานวน 8,000,000 บาท
งบอุดหนุน
จํานวน 2,000,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนินการ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี แกกลไกลการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อําเภอ/จังหวัด)
2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแกกลุมอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (จังหวัด)
3. โครงการสงเสริมชองทางการตลาดผลิตภัณฑกลุมอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (จังหวัด)
4. โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่
1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (จังหวัด)
5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ แบงปนรัก ปลูกรักพืชผักปลอดภัย (ไมใชงบประมาณ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน
4.3 การดําเนินงาน “โคก หนอง นานครพนม”
4.3.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู “โคก
หนอง นาโมเดล” เนนย้ําการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ
1) ดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทุกกิจกรรม
2) ใหจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของใหจังหวัดทราบภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เพื่อเตรียม
ความพรอมการตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
3) ดําเนินการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานแกครัวเรือนเปาหมายใหเปนแหลงเรีย นรู
ทฤษฎีใหมประยุกต “โคก หนอง นา”ตามวัตถุประสงคของกรมพัฒนาชุมชนกําหนด
4) ดําเนินการติดตาม สนับสนุน สรางการรับรูและเผยแพรผลความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการฯ
5) เดือนพฤศจิกายน 2564 เปนตนไปจังหวัดกําหนดการดําเนินการติดตามผลการดําเนิน
โครงการฯ ผ า นกลไกคณะทํ า งานติ ดตาม นิเทศงานพัฒ นาชุมชนและจั ดกิจ กรรม “เอามื้อสามัคคี ” ของ
เครือขายจิตอาสาพัฒนาชุมชน จะชี้แจงรายละเอียดใหทราบภายหลัง
4.3.2 รับสมัครเขารวมโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม
ประยุกต “โคก หนอง นาโมเดล” กรมการพัฒนาชุมชนมีหนังสือแจงใหดําเนินการรับสมัครประชาชนที่สมัคร
ใจ สนใจและมีความพรอมเขารวมโครงการฯ เพื่อเปดโอกาสใหเขาถึงงบประมาณ จึงขอความรวมมือจากทุก
อําเภอ ประชาสัมพันธเชิญชวนผูที่สนใจสมัครเขารวมโครงการฯ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้
ขอใหทุกอําเภอสรางความเขาใจแกผูที่สนใจเขารวมโครงการฯ ดังนี้ หากผูที่เขารวมโครงการฯไมดําเนินการ
ตามแนวทางที่กรมฯ กําหนดจะยินยอมชดใชคาใชจายเทาที่ทางราชการไดสนับสนุน และงดการไดรับ การ
สนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนทุกโครงการฯ
4.3.3 การดําเนินงานโครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงประจําป 2564 ใหดําเนินการตาม
แนวทาง ดังนี้
1) จัดสงเอกสารที่เกี่ยวของใหจังหวัดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเตรียมความ
พรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
(1) ใบสมัครเขารวมโครงการ
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร
(3) สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
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(4) หนังสือยินยอมใหใชที่ดิน หากผูสมัครกับเจาของที่ดินเปนคนละคนใหสงสําเนา
บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกคน
2) ใหดําเนินการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานแกครอบครัวเปาหมายใหเปนแหลงเรียนรู
ทฤษฎีใหม “โคก หนอง นา”ตามวัตถุประสงคของกรมฯกําหนด
3) ให ดํา เนิ น การติ ด ตาม สนับ สนุน จัดทําสื่อประชาสั มพั น ธส ร างการรับ รู และเผยแพร
ผลสําเร็จในการดําเนินงานแกสาธารณชนอยางตอเนื่อง และทุกแปลงตองประดับตราสัญลักษณกรมการพัฒนา
ชุมชนซึ่งเปนหนวยงานเจาของงบประมาณ
4) เดือนพฤศจิกายน 2564 เปนตนไปจังหวัดกําหนดการดําเนินการติดตามผลการดําเนิน
โครงการฯ ผ า นกลไกคณะทํ า งานติ ดตาม นิเทศงานพัฒ นาชุมชนและจั ดกิจ กรรม “เอามื้อสามัคคี ” ของ
เครือขายจิตอาสาพัฒนาชุมชน จะชี้แจงรายละเอียดใหทราบภายหลัง
4.3.4 การดําเนินงานโครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงประจําป 2565
จังหวัดแจงแนวทางการเตรียมความพรอมใหอําเภอดําเนินการคัดเลือกหมูบานเปาหมาย
โครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงประจําป 2565 ในทุกอําเภอ รวม 148 หมูบาน เกณฑในการ
ดําเนินการ ดังนี้
1) ตองไมซ้ํากับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงป2564 (115หมูบาน)
2) ตองไมซ้ํากับหมูบานสัมมาชีพป 2565
3) ตองไมซ้ํากับหมูบานที่มีศูนยเรียนรูตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกต “โคก หนอง นาโมเดล”(งบเงินกู)
4) ให แจงยื น ยั น ใหจังหวัดทราบเปน ลายลักษณอักษร ภายในวัน ที่ 28 ตุล าคม
2564 กรณีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ขามอําเภอ และตองจัดทําหนังสือจากผูวาราชการจังหวัดถึงอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน เพื่อขอรับรหัสงบประมาณใหม และจัดสงเอกสารใบสมัครพรอมสําเนาบัตรสําเนาเอกสิทธิ์ ฯลฯ
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
5) พื้นที่ตองมีความพรอมในการดําเนินงาน ตองไมมีบอเดิมอยูแลว มีความพรอมใน
การดําเนินการขุด ปรับแตงพื้นที่ โคก หนอง นา
ทั้งนี้ เปนการเผื่อเวลาใหอําเภอในการดําเนินการตามโครงการตามแนวทางที่กรมการพั ฒนา
ชุมชนกําหนด ซึ่งจะตอง PO ใหดําเนินการภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2565
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 การติดตามหลักฐานการใชจายเงินโครงการฯ ประจําป 2564 เพื่อสงใชเงินยืม ที่กลุมงานสงเสริมฯ
ยืมเงินราชการใหอําเภอดําเนินการฯ (นําเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ งานและแผนการใชจา ยงบประมาณ พ.ศ. 2565 (นํา เสนอโดย
เอกสาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
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กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.6 การบริหารการจัดเก็บและใชประโยขนขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดนครพนม ไดดําเนินโครงการการบริหารการจัดเก็บและใชประโยชนขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ประจําป 2564 ผลการจัดเก็บ
ขอมูลฯ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4.6.1 ผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2564
เปาหมาย
ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ.
อําเภอ
รอยละ
(ครัวเรือน)
(ครัวเรือน)
วังยาง
3,372
3,395
100.68
ศรีสงคราม
15,618
15,904
101.83
ปลาปาก
12,416
12,417
100.01
เรณูนคร
10,410
10,412
100.02
นาหวา
11,540
11,568
100.24
นาแก
16,549
16,587
100.23
บานแพง
8,380
8,409
100.35
นาทม
5,277
5,280
100.06
ทาอุเทน
12,940
12,944
100.03
เมืองนครพนม
37,789
37,806
100.04
ธาตุพนม
19,078
19,089
100.06
โพนสวรรค
13,006
12,914
99.29
รวม
166,379
166,725
100.21

จัดเก็บเพิ่ม
23
286
1
2
28
38
29
3
4
17
11
442

(ตารางที่ 2 ผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป2564 )

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.6.2 ผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ป 2564
จํานวน
ผลการจัดเก็บ
จัดเก็บเพิ่ม
จํานวน
หมูบาน
ขอมูล กชช.2ค
ตําบล
รอยละ
อําเภอ
เปาหมาย
(หมูบาน)
(หมูบ าน)
เปาหมาย
(ตําบล)
(หมูบาน)
วังยาง
4
27
27
100
เรณูนคร
8
83
83
100
ปลาปาก
8
80
80
100
ทาอุเทน
8
104
104
100
นาหวา
6
60
60
100
นาแก
12
141
141
100
ศรีสงคราม
9
104
104
100
นาทม
3
37
38
102.70
1
เมืองนครพนม
13
165
165
100

รายงานการประชุมประจําเดือนตุลาคม 2564 12

10 บานแพง
11 โพนสวรรค
12 ธาตุพนม
รวม

5
52
52
100
7
84
86
102.38
12
124
124
100
95
1,061
1,064
100.28
(ตารางที่ 3 ผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ป 2564)

2
3

4.7 การนําเสนอผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2
ค) ระดั บจั งหวั ด ป 256๔ เมื่ อวั น ที่ 28 ตุล าคม 2564 ณ หองประชุมสํานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด
นครพนม โดยคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดับจังหวัด ไดรับทราบและรวมตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลฯ กอนนําไปใชประโยชน (ตามเอกสารแนบ)
- นายหาญ ศรีหาวงษ (ผอ.กง.สารสนเทศฯ) ฝากอําเภอทบทวน ตรวจสอบฐานขอมูลที่ไดสํารวจเพื่อ
บันทึกในระบบใหแลวเสร็จกอนระบบปดเวลา 00.00 น. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.8 กําหนดการสงรายงานประจําเดือน ตุลาคม 2564 (นําเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.9 แผนกําหนดสงรายงานประจําเดือน พฤศจิกายน 2564 (นําเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.10 กองทุนสวัสดิการขาราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจําเดือนตุลาคม 2564 (นําเสนอ
โดยเอกสาร)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 จัดกิจกรรมเยือนถิ่น กินนอน เลาขานตํานาน พัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่อําเภอเมืองนครพนม
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ที่อําเภอนาแก
5.2 นายสุรพล แกวอินทร (พัฒนาการจังหวัดนครพนม) มอบภารกิจสําคัญใหพัฒนาการอําเภอทุกทาน
สํารวจ จัดเก็บขอมูลของดีในทองถิ่นทุกอําเภอ ดังนี้
1) โคก หนอง นาโมเดล
2) การปลูกผักสรางความมั่นคงทางอาหาร
3) ผา
4) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
5) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6) แกไขปญหาความยากจน (กขคจ.)
7) หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง (ม.ศกพ.) 8) กลุม OTOP
9) กองทุนแมของแผนดิน
10) ชุมชนทองเที่ยว
มติที่ประชุม
ทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
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(ลงชื่อ) พัชริดา หมื่นกิจ ผูจดรายงานการประชุม
( นางสาวพัชริดา หมื่นกิจ )
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) วิมล มุงกลาง ผูต รวจรายงานการประชุม
( นางสาววิมล มุงกลาง )
ผูอํานวยการกลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

