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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 11/2560
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายทวี
2. นายสามารถ
3. นายสุรพล
4. นายอดุลย์
5. นายวิทยา
6. นายบุญปลื้ม
7. นายสวงเดช
8. นายชุมพล
9. นายพงศ์วิชญ์
10. น.ส.อัสนีย์
11. นางวรนุช
12. นายทศพร
13. นายศักดิ์ชัย
14. น.ส.จันทวรรณ
15. นายธวัช
16. น.ส.สุริยาวดี
17. น.ส.วีรธิดา
18. น.ส.จุฬาภรณ์
19. น.ส.สุวิมล
20. นางทวีสิน
21. นายศิริพันธ์
22. นางพจนีย์
23. นางลติยา
24. นายสุริยา
25. นางสุกใส
26. นางบุณฑริกกา
27. น.ส.พิชญานิน
28. น.ส.กันยนา
29. นางออนอุมา
30. นายภาสวัฒน์
31. น.ส.สุพรรณี
32. น.ส.ศรินพรรณ

ดารงเลิศบวร
โรจนวิเชียร
แก้วอินธิ
อินทรพาณิชย์
เข็มอุทา
แก้วประเสริฐ
ธรรมชัย
ยิ่งล้า
เขียวมณีรัตน์
พรหมสาขา ณ สกลนคร
กรุงเกตุ
แก้วดี
อามาตย์สมบัติ
อินทรไชยา
ภักดี
ภิรมย์
วงศ์มหาชัย
ธิรัตยา
เจ้าแก่นแก้ว
ศิริวงค์
ตรีจิตร
คามุงคุณ
สุทธิผาย
สุคนธชาติ
เข็มอุทา
ไชยริบูรณ์
วิโย
ตงศิริ
คาพิลา
บุญสม
คาเพชร
ชาวันดี

พัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
พัฒนาการอาเภอนาแก
พัฒนาการอาเภอปลาปาก
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
พัฒนาการอาเภอนาทม
พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
พัฒนาการอาเภอนาทม
ผู้ช่วยหน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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33. นางสุรนันท์
34. น.ส.สุขใจ
35. น.ส.วีระญา

เหมะธุลิน
ชมเชย
ลุนอุบล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. น.ส.งามตาม
2. น.ส.พชรพร
3. นางปรมาภรณ์
4. น.ส.ณิชาทิพย์

ยืนยง
จันทะเล
วิวัฒนะ
อุบลบาลไชโรจน์

ผู้ช่วยหน.กง.ส่งเสริมฯ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.กุลพิมนต์
2. นายชวภณ
3. น.ส.ทิพย์ฐนันท์

โตมรอุดมทรัพย์
พรหมอารักษ์
พันธ์หมุด

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การร่วมทาบุญงานอุปสมบทลูกชายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 แจ้งยอดกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2560 ณ พระอารามหลวง วัดจุฑาทิศ
ธรรมสภารามวรวิ หาร ต าบลท่ า เทววงษ์ อ าเภอเกาะสี ชั ง จั ง หวัด ชลบุรี ในวัน ศุ ก ร์ ที่ 20 ตุ ล าคม 2560
เวลา 10.00 น. โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี สาหรับการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จานวน 2,316,830.25 บาท ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน
ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทาบุญมหากุศลด้วยกันในครั้งนี้ ” และขอมอบใบ
อนุโมทนาบัตร แด่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ซึ่งมียอดเงินจานวนทั้งสิ้น 33,900 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 ขอขอบคุณทุกอาเภอ ที่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยเฉพาะในการจัดกิจกรรม โครงการ
ตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และขอให้อาเภอรายงานยอดจาหน่ายตลาดประชารัฐ เพื่อจักได้
รายงานกรมฯ ให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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1.4 การประชุมกรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดาเนิน
แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2559 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในการนี้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จะต้อง
จัดเตรียม นาเสนอสินค้ากลุ่ม OTOP มาจัดให้ราชเลขาได้ชม เพื่อจะนาไปจัดจาหน่ายในร้านโครงการหลวงต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.5 ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งในจังหวัดนครพนม
1) นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ตาแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ย้ายมาจากตาแหน่ง ปศุสัตว์
จังหวัดบึงกาฬ
2) นายสงัด บูรณภัทรโชติ ตาแหน่ง นายอาเภอวังยาง ย้ายมาจากตาแหน่ง นายอาเภอโพนนา
แก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
3) นายวุฒิพล ทับธานี ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ย้ายมาจาก
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลาภู
4) พ.อ.คาค้าย แหล่งสะท้าน ตาแหน่งสัสดีจังหวัดนครพนม ย้ายมาจากตาแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
สรรพกาลัง มณฑลทหารบก 35 อุตรดิตถ์
5) นายนิตินัย อุทัยรังสี ตาแหน่งหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ย้ายมาจาก
ตาแหน่ง นักพัฒนาสังคมชานาญการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.6 การตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. บริเวณหน้าอาคารแสงสิงแก้ว ตารวจภูธรจังหวัด
นครพนม นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เ กี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ โดย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 19.00 น. ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตารวจภูธรจังหวัดนครพนม ได้ตรวจยึดยาเสพติด (ยาบ้า) จานวน 12 กระสอบ ประมาณ 4,600,000 เม็ด พร้อม
รถยนต์กระบะยี่ห้ อโตโยต้า ไม่ติดแผ่นป้ ายทะเบียน บริเวณริมถนนสายพะทาย-โคกสว่าง ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน
จ.นครพนม ทั้งนี้ ผู้กระทาความผิด 2 ราย อาศัยความมืดหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ไปได้ จึงตรวจยึดของกลาง
นาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย และจะทาการสืบสวนขยายผลเพื่อดาเนินการกับกลุ่มขบวน
การค้ายาเสพติดต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี มติที่ประชุม
รับทราบ

4
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1 การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ จังหวัดนครพนมได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1-2) ให้หน่วยดาเนินการทั้งระดับจังหวัด/อาเภอ จานวน 36 กิจกรรม
งบประมาณทั้งสิ้น 16,084,776 บาท
- จังหวัด 20 กิจกรรม
งบประมาณ 2,460,400 บาท
- อาเภอ 16 กิจกรรม
งบประมาณ 13,624,376 บาท
เนื่องจาก กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 1 ร้อยละ 35.77 ไตรมาส 2 ร้อยละ 30.99 (สะสม ร้อยละ 66.76) เพื่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชน จึงเน้นย้าให้หน่วยดาเนินการทั้งจังหวัด/อาเภอ ได้ดาเนินการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติการที่กาหนด
4.2 ผลการเบิกจ่ายงบฯ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2561
(ข้อมูล ณ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 12.00 น.)
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2561
1. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1) งบฯกรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปี 2561 โดยได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดาเนินการ 2 กิจกรรม คือ
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อาเภอดาเนินการ ไตรมาส 1
เป้าหมาย 289 กองทุน (กองทุนแม่ฯ ปี 2547-2560)
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561
เป้าหมาย 12 กองทุน อาเภอดาเนินการ ไตรมาส 1
1.3 การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ปี 2547-2560) เป้าหมาย 289 กองทุน
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมบันทึกผลในระบบตรวจสุขภาพ ภายในเดือนมกราคม 2561
๒) งบพัฒนาจังหวัด ประจาปี 2561 (อยู่ระหว่างการรออนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ)
2 กิจกรรม คือ
2.1 พัฒนายกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับ BC งบประมาณ 500,000 บาท
เป้าหมาย หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ระดับ BC จากผลตรวจสุขภาพ ปี 2560 จานวน 50 กองทุน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2 วัน : กุมภาพันธ์ 2561
- ศึกษาดูงาน 2 วัน
: กุมภาพันธ์ 2561
- ประกวด/เชิดชูเกียรติ กองทุนแม่ระดับ BC ดีเด่น : พฤษภาคม 2561
2.2 งานมหกรรมเทิดไท้องค์ราชินี 12 สิงหาคม 2561 “ทาดีเพื่อพ่อ สานต่อปณิธานแม่”
ดาเนินการในห้วงเดือนสิงหาคม 2561
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2. โครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดนครพนม โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการ
TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน สาหรับสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการตามแนวทาง
TO BE NUMBER ONE งบประมาณ 190,000 บาท
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมที่ได้มอบแนวทางให้นายอาเภอทุก
อาเภอ มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย “๑ อาเภอ 1 ชมรม TO BE NUMBER ONE” และให้
ทุก CENTER มีการประกวดคัดเลือกชมรมฯ ดีเด่น เพื่อเป็นตัวแทนแต่ละ CENTER เข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด
ระดับภาค หรือประเทศต่อไป ประกอบกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ประกวดนาเสนอผลการ
ดาเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดฯ จึงกาหนดแผนในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ประจาปี 2561 ดังนี้
1) ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทาง TO BE
NUMBER ONE แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยาเสพติดของอาเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
ระดับอาเภอ (1 อาเภอ 1 ชมรม) ในห้วงเดือนมกราคม 2561
2) ประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
ในห้วงประมาณกลางเดือนมกราคม 2561
จึงให้อาเภอ ได้เตรียมคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนดีเด่นของอาเภอ
ไว้อย่างน้อยอาเภอละ 1 ชมรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 ขยายผล “ชุมชนใสสะอาด”
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยชุมชน งบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.6 การดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
- ตามที่จังหวัดนครพนมได้แจ้งแนวทางการดาเนินโครงการตลาดประชารัฐและการเตรียม
ความพร้อมในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท
โดยมอบหมายให้ อ าเภอได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ และสนั บ สนุ น การลงทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการระหว่ า งวั น ที่ 10–30
พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และอาเภอทุกอาเภอ ตลอดจนจัดทาแผนดาเนินการเปิดตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้ (kick off) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 พร้อมกันทุกอาเภอ นั้น
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จังหวัดฯ ขอสรุปผลการลงทะเบียนของผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560
มีผู้มาลงทะเบียนทั้งในศูนย์ดารงธรรมและอาเภอ จานวน 918 ราย แยกตามประเภทตลาดได้ ดังนี้
1. ตลาดประชารัฐ Green Market
จานวน
4
ราย
2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
จานวน
337 ราย
3. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด
จานวน
422 ราย
4. ตลาดประชารัฐ Modern Trade
จานวน
118 ราย
5. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
จานวน
253 ราย
6. ตลาดประชารัฐต้องชม
จานวน
123 ราย
7. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม จานวน
116 ราย
สาหรับการเปิดจุด Kick off ของจังหวัดนครพนม ดาเนินการวันที่ 5-7 ธันวาคม 2560 ณ
บริเวณลานกันเกรา ริมฝั่งแม่น้าโขง เทศบาลเมืองนครพนม จัดแสดงและจาหน่ายสินค้า จานวน 50 บูท ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มสัมมาชีพ สิ นค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า ธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าชนเผ่า
อาหารพื้ น บ้ า น จากผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ผู้ ป ระกอบอาชี พ การเกษตร ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ชุ ม ชน และจาก
ผู้ป ระกอบการรายใหม่ที่มาลงทะเบี ย นไว้กับศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยได้มีการจัดเก็บยอดจาหน่ายทุกวันที่มีดาเนินการ
ทั้งนี้ ในส่วนของอาเภอก็ขอให้มีการจัดเก็บยอดจาหน่ายของผู้ประกอบการในแต่ละตลาด
เป้าหมายของอาเภอ และรายงานตามแบบรายงานการดาเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตามหนังสือที่ นพ
0019/ว 16033 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยรายงานภายในวันที่ 20 ของเดือน เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวม
นามาประเมินผล รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทย ทราบต่อไป
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนมจานวน 2 โครงการ ดังนี้
แผนการดาเนินอบรมเดือน ธันวาคม 2560
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
งบประมาณ ระยะเวลา
ที่
เป้าหมาย ทัง้ สิน้
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
(บาท)
1 เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุม่ อาชีพแก่คณะกรรมการ 45 48,000 8 ธ.ค.60
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีพ่ ฒั นาชุมชน และองค์กรสตรี
ในการการบริหารติดตามหนี้และให้ความรูด้ า้ นการดาเนินคดี
ตามกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

สถานที่

ห้องประชุมหนองบึก 6
สหกรณืออมทรัพย์ครูนครพนม
50,000 21 ธ.ค.60 ห้องประชุมหนองบึก 6
สหกรณืออมทรัพย์ครูนครพนม

7
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ครั้งที่1/2561
ได้พิจารณาจัดสรรวงเงิน ให้อาเภอ ดังนี้
ตารางการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน วงเงิน 20,000,000 บาท
จานวนหนี้
จัดสรรตาม
จัดสรรตาม
รวมวงเงิน
ที่
อาเภอ
จานวนสมาชิก
คงเหลือ
จานวนสมาชิก จานวนหนี้
ที่ได้รับ
เมือง
1 นครพนม
23,346 2,140,339 2,090,000 250,000 2,340,000
2 ปลาปาก
14,995
77,911 1,573,000 700,000 2,273,000
3 ท่าอุเทน
9,512
832,469 1,000,000 300,000 1,300,000
4 บ้านแพง
6,130 2,165,014
645,000 250,000
895,000
5 ธาตุพนม
19,531 2,218,218 2,050,000 250,000 2,300,000
6 เรณูนคร
10,587 1,756,765 1,114,000 250,000 1,364,000
7 นาแก
12,967 1,470,295 1,710,000 350,000 2,060,000
8 ศรีสงคราม
14,866
846,982 1,560,000 450,000 2,010,000
9 นาหว้า
10,854
0 1,140,000 900,000 2,040,000
10 โพนสวรรค์
11,216 2,207,115 1,180,000 250,000 1,430,000
11 นาทม
5,016
259,450
526,000 550,000 1,076,000
12 วังยาง
3925
595,202
412,000 500,000
912,000
รวม
142,945 14,569,760 15,000,000 5,000,000 20,000,000
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.8 โครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.
จังหวัดนครพนม กาหนดดาเนิน โครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้นโปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข้อมูล จปฐ. โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมบันทึกและ
ประมวลผลข้อมูล จปฐ. กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 137 คน จานวน 3 รุ่น ดาเนินการระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม
2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ขอให้อาเภอประสานผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ของตาบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนอาเภอผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
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รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 จานวน 46 คน
ผู้บันทึกข้อมูลของตาบล
อาเภอ
ทม.
ทต.
อบต.
รวม
แห่ง คน แห่ง คน แห่ง คน แห่ง คน
1. เมืองนครพนม
1
2
1
2 12 12 14 16
2. ปลาปาก
1
2
8
8
9 10
3. นาหว้า
2
4
5
5
7
9
4. นาทม
3
3
3
3
5. วังยาง
3
3
3
3
รวม
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รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 จานวน 45 คน
ผู้บันทึกข้อมูลของตาบล
อาเภอ
ทม.
ทต.
อบต.
รวม
แห่ง คน แห่ง คน แห่ง คน แห่ง คน
1. เรณูนคร
1
2
8
8
9 10
2. นาแก
2
4 11 11 13 15
3. ศรีสงคราม
5 10 5
5 10 15
4. สพจ.นครพนม
รวม

รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 จานวน 46 คน
ผู้บันทึกข้อมูลของตาบล
อาเภอ
ทม.
ทต.
อบต.
แห่ง คน แห่ง คน แห่ง คน
1. ท่าอุเทน
2
4
7
7
2. บ้านแพง
1
2
5
5
3. ธาตุพนม
5 10 7
7
4. โพนสวรรค์
1
2
7
7
รวม
มติที่ประชุม

รับทราบ

40

รวม
แห่ง
9
6
12
8

คน
11
7
17
7
42

จนท.พช.
คน
1
1
1
1
1
5

จนท.พช.
คน
1
1
1
2
5

กลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น
(คน)
17
11
10
4
4
46

กลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น
(คน)
11
16
16
2
45

จนท.พช. กลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น
(คน)
คน
1
12
1
8
1
18
1
8
4
46

9
4.9 สรุปผลการส่งรูปเล่มบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2560) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.10 สรุปการรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
1. สรุปผลการรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2560
2. แผนการส่งรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชน เดือนธันวาคม 2560
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.11 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. แต่งตั้งคณะทางานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดนครพนม แต่งตั้งคณะทางานประชาสัมพันธ์การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามคาสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3424/2560 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2560 ประกอบไปด้วย
1) คณะกรรมการอานวยการ
2) คณะทางานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
2.1) คณะทางานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด/อาเภอ
2.2) คณะทางานประชาสัมพันธ์ด้านการจัดรายการวิทยุ
2.3) คณะทางานประชาสัมพันธ์ด้านจัดทาเอกสาร/วารสาร สารสนเทศ/OA /Website/
เอกสารแผ่นพับและแผ่นปลิวประสานสื่อโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/ข่าวแจก/ส่วนราชการ/ส่วนภูมิภาค/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/สถานีวิทยุ/จัดทาจุลสาร “พัฒนาชุมชน..คนนครพนม”
2.4) คณะทางานเอกสารระเบียบวาระการประชุม
เนื่องจากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม มีการแต่งตั้ง (ย้าย) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
จึงทาให้บางอาเภอมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอาเภอ
จึงขอให้อาเภอได้ทาหนังสือแจ้งจังหวัดกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ เพื่อจังหวัดจักได้เสนอผู้บังคับบัญชาปรับปรุง
คาสั่งในส่วนของคณะทางานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด/อาเภอ ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

2. การคัดเลือกสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ และนักประชาสัมพันธ์งาน
พัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ คัดเลือกจากภาพรวมผลงานการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในสังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รวม 12 แห่ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประกอบด้วย 5 ส่วน รวม 100 คะแนน
2) นักประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนดีเด่น คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน
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ประชาสัมพันธ์ระดับอาเภอ และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทางานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด/อาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประกอบด้วย 3 ส่วน รวม 100 คะแนน
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.12 กิจกรรมคัดเลือกเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไตรมาส 1-2 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561))
จังหวัดนครพนม โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมจัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี Word Press โดยใช้งบประมาณจากรางวัลเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรม
การพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2560 ระดับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 11 พร้อมได้รับเงิน
รางวัลจานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และแนะนาวิธีในการสร้างเว็บไซต์ที่สะดวก
ถูกต้องตรงความต้องการ แก่เจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอาเภอที่รับผิดชอบงานพัฒนาเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดกิจกรรมตามโครงการที่สาคัญ 2 กิจกรรม คือ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี Word Press แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
จานวน 12 คน (ดาเนินการแล้วระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560)
2. ติดตามประเมินผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
และคัดเลือกเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดีเด่น จานวน 3 ลาดับ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมใบประกาศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 1,000 บาททพร้อมใบประกาศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศ
โดยจังหวัดจะพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์จานวน 5 ส่วน รวม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากผล
การพัฒนาเว็บไซต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560– มีนาคม 2561
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายอานวยการ
4.13 กองทุนสวัสดิการจังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 สรุปได้ดังนี้
1. เงินหุ้นสะสมทั้งหมด
3,694,400.00 บาท
2. ลูกหนี้เงินกู้สามัญและฉุกเฉินคงเหลือ
3,292,600.00 บาท
3. เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี้
401,800.00 บาท
4. การกู้เงินยืมเดือนนี้
4.1 กู้สามัญ จานวน 2 คน
35,500.00 บาท
4.2 กู้ฉุกเฉิน จานวน 1 คน
20,000.00 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.14 การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ให้ข้าราชการในสังกัดเข้าตรวจสอบข้อมูลประวัติของตนเอง ตามแนวทางที่กาหนด และจัดทาแบบรายงานผล
การตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมระบบสารสนเทศฯ แล้วจัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เพื่อจักได้
รายงานให้กรมฯ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดได้แจ้งเป็นหนังสือ ที่ นพ 0019/ว 16759 ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2560 ทุกอาเภอแล้ว และหากไม่รายงานภายในกาหนดระยะเวลา จะถือว่าข้อมูลในระบบดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.15 ขอความร่วมมือรณรงค์การแต่งกายในการปฏิบัติราชการ โดยจังหวัดขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัด แต่งกายในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
วันจันทร์

- เครื่องแบบปฏิบัติราชการ

วันอังคาร

-ชุดสุภาพ

วันพุธ

-เสื้อนครพนมทีม

วันพฤหัสบดี -เสื้อ To Be Number One หรือชุดสุภาพติดเข็ม To Be Number หรือเสื้อคลุม To Be Number
วันศุกร์

- ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง

ยกเว้นมีงานภารกิจอื่นใดให้แต่งชุดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้น ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

416 โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจาปีงบประมาณ 2561
จังหวัดนครพนม มีพัฒนากรเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการทั้งสิ้น จานวน 28 ราย ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
อุบลราชธานี โดยแบ่งเป็นรุ่นๆ ในห้วงการฝึกอบรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.17 การจัดงานสานสัมพันธ์พี่น้องชาว พช.นครพนม
โดยกาหนดการจัดงานในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องจัดเลี้ยงมิคาแอล นครพนม เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี มติที่ประชุม

รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) ชวภณ พรหมอารักษ์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายชวภณ พรหมอารักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

(ลงชื่อ) วิทยา เข็มอุทา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิทยา เข็มอุทา)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

