1
รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 3/2561
ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายทวี
2. นายอดุลย์
3. นายวิทยา
4. นายบุญปลื้ม
5. นายสวงเดช
6. นายชุมพล
7. น.ส.อัสนีย์
8. นางวรนุช
9. นายขจร
10. นายศักดิ์ชัย
11. นายทศพร
12. น.ส.จันทวรรณ
13. น.ส.วีรธิดา
14. นางชลธิชา
15. น.ส.งามตา
16. นางปรมาภรณ์
17. นายสุริยันต์
18. น.ส.จุฬาภรณ์
19. นายชัยพร
20. นายพีรกานต์
21. นางสุกใส
22. นางสาวลัดดา
23. นางสาวอังศุมารินทร์
24. นางสาวกัยนา
25. นางพจนีย์
26. นางลติยา
27. สุริยา
28. นายสุริยา
29. นางสาวสุพรรณี
30. นางสุภาพร
31. นายปราโมทย์

ดารงเลิศบวร
อินทรพาณิชย์
เข็มอุทา
แก้วประเสริฐ
ธรรมชัย
ยิ่งล้า
พรหมสาขา ณ สกลนคร
กรุงเกตุ
คงอ่อน
อามาตย์สมบัติ
แก้วดี
อินทรไชยา
วงศ์มหาชัย
วงศ์ประพันธ์
ยืนยง
วิวัฒนะ
วารี
ธิรัตยา
ศศินราเศรษฐ์
โคตรโยธา
เข็มอุทา
ศรีบุรมย์
ไชยโชค
ตงศิริ
คามุงคุณ
สุทธิผาย
สุคนธชาติ
สุคนธชาติ
คาเพชร
ศรีประทุม
รูปคม

พัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
พัฒนาการอาเภอนาแก
แทนพัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
พัฒนาการอาเภอปลาปาก
พัฒนาการอาเภอวังยาง
พัฒนาการอาเภอนาทม
แทนพัฒนาการอาเภอนาหว้า
ผู้ช่วยหน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยหน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยหน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยหน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวิทยา
2. นายธวัช
3. นางสาวสุริยาวดี
4. นางพชรพร

เข็มอุทา
ภักดี
ภิรมย์
จันทะเล

หน.ฝ่ายอานวยการ
ติดราชการ
พัฒนาการอาเภอ โพนสวรรค์
ติดราชการ
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
ติดราชการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. กุลพิมนต์
2. นายชวภณ
3. ทิพย์ฐนันท์

โตมรอุดมทรัพย์
พรหมอารักษ์
พันธ์หมุด

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การพิจารณากาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561
1.1.1 จังหวัดนครพนม ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ในคราวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณี
พิเศษ ในปี 2561 ลงมติเห็นชอบกาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 ตามที่ สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ ให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน
ในปี 2561 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2561
1.1.2 การยืน่ แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 2 เมษายน
2561
1.1.3 การดาเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน มาบูรณาการร่วมกัน
1.1.4 การเชิญชวนส่วนราชการให้ช่วยอุดหนุนสินค้า OTOP ณ OTOP Trader นครพนม และการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานมหกรรม ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน
2561
1.1.5 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

2.1 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
2.1.1 แนะนาผู้บริหารย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑. นายภัคพล รุ่งเรือง ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ย้ายมาจากตาแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
2. พ.ต.อ. นที สิริวรวัชร์ ตาแหน่งผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าอุเทน ย้ายมาจากตาแหน่ง
ผู้กา กับการสถานีตารวจภูธรไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- รายละเอียดนาแจ้งในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การขับการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
- รายละเอียดนาแจ้งในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1 มหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงรองรับการท่องเที่ยว 20 หมู่บ้าน และมหกรรมศาสตร์พระราชา
งบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 ในระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
นครพนม
- รายละเอียดการจัดงานได้นาเสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 ผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ พอ.รอบ 1/2561
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.3 การจัดกิจกรรม OTOP “กระชับมิตรเพื่อปรับเปลี่ยนวิกฤต OTOP นครพนม”
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “กระชับมิตรเพื่อปรับเปลี่ยนวิกฤต OTOP นครพนม” ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา 16.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร OTOP เทรดเดอร์นครพนม (บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมือง
นครพนม) ถนนอภิบาลบัญชา อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.4 สรุปยอดจาหน่าย OTOP และลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาสู่ OTOP พรีเมี่ยม
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดนครพนม
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561

แผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2561

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อำเภอ
จังหวัด
เมืองนครพนม

ปลาปาก
ท่าอุเทน
บ้านแพง
ธาตุพนม
เรณูนคร
นาแก
ศรีสงคราม
นาหว้า
โพนสวรรค์
นาทม
วังยาง

รวม

งบบริหำร เงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน

รวม

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ 23 มีนำคม 2561
บริหำร

859,130
295,940
210,740
220,800
172,760
257,020
211,680
271,740
228,720
186,780
203,300
138,680
134,308

2,340,000
2,273,000
1,300,000
895,000
2,300,000
1,364,000
2,060,000
2,010,000
2,040,000
1,430,000
1,076,000
912,000

400,000
360,000
340,000
290,000
260,000
320,000
280,000
346,000
326,000
278,000
280,000
260,000
260,000

1,259,130
2,995,940
2,823,740
1,810,800
1,327,760
2,877,020
1,855,680
2,677,740
2,564,720
2,504,780
1,913,300
1,474,680
1,306,308

389,119
171,240
132,740
68,400
54,200
157,720
95,580
177,340
154,920
75,180
161,600
72,080
70,100

3,391,598

20,000,000

4,000,000

27,391,598

1,780,219

ทุนหมุนเวียน

อุดหนุน

รวม

คิดเป็น ระดับ
ร้อยละ คะแนน

2,340,000.0
2,273,000.0
1,300,000.0
1,347,000.0
2,300,000.0
927,000.0
1,868,000.0
2,410,000.0
1,643,000.0
1,530,000.0
1,150,000.0
912,000.0

200,000
360,000.0
340,000.0
290,000.0
260,000.0
320,000.0
280,000.0
197,500.0
326,000.0
278,000.0
280,000.0
260,000.0
260,000.0

589,119
2,871,240
2,745,740
1,658,400
1,661,200
2,777,720
1,302,580
2,242,840
2,890,920
1,996,180
1,971,600
1,482,080
1,242,100

46.79
95.84
97.24
91.58
125.11
96.55
70.19
83.76
112.72
79.69
103.05
100.50
95.08

20,000,000.0

3,451,500.0

25,231,719

92.11

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2. งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี 2561
จังหวัดกาหนดการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัด
นครพนม โดยให้จัดร่วมกับงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” และวัน
ข้าราชการพลเรือน จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2561 ในการนี้ขอให้พัฒนาการอาเภอดาเนินการ ดังนี้
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๑. ประสานผู้ปกครองเด็กที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕6๑ นาเด็กมารับทุนฯ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕6๑ โดยให้มา
ลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม รายชื่อเด็กที่รับทุน
เอกสารแนบ
๒. จัดทาต้นผ้าป่ามาร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕6๑
3. ให้รวบรวมยอดเงินบริจาคส่งให้จังหวัดในวันที่ 31 มีนาคม 2561
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.8 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561
(1) นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับ อปท. และจัดทาคารับรองคุณภาพ
ข้อมูล
จปฐ. ระดับ อปท. ส่งให้อาเภอ
(2) นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอาเภอ และจัดทาคารับรองคุณภาพ
ข้อมูล จปฐ. ระดับอาเภอ ส่งให้จังหวัด
อาเภอดาเนินการตาม (1)+(2) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.9 ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว 4429 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 จังหวัดให้อาเภอส่ง
แบบทดสอบปริมาณการรับและการส่งข้อมูล (Bandwidth) หรือขนาดความเร็ว และส่งให้กลุ่มงานสารสนเทศ
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.10 ให้อาเภอส่งไฟล์ KML ที่ได้จากการสร้างขอบเขตพื้นที่และปักหมุดสถานที่สาคัญของหมู่บ้านสัมมาชีพใน
Google Map ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ประจาปี
2561 ให้กลุ่มงานสนสนเทศฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.11 การส่งเล่มและไฟล์เอกสารบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล ปี 2561 ณ 29 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

6
ฝ่ายอานวยการ
4.12 กองทุนสวัสดิการจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมีนาคม 2561
มติที่ประชุม

- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
รับทราบ

4.13 ขอความร่วมมือจาหน่ายสลากบารุงสภากาชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2561
กรมฯ ขอความร่วมมือสนับสนุนสลากกาชาดกรมฯ รวมถึงประชาสัมพันธ์และจาหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ
OTOP และเครือข่าย ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งหน่วยงานราชการ องค์กร
เอกชน พ่อค้า ประชาชน และผู้ มีจิ ตศรั ทธา เพื่อร่ว มการกุศลบารุงสภากาชาดไทย กรมฯ ได้จัดสรรให้ สพจ.
นครพนม จานวน 47 เล่ม รวม 940 ฉบับ ราคาฉบับละ 100 บาท จังหวัดได้จัดสรรสลากบารุงการกุศลเสร็จ
เป็น ที่เรี ยบร้ อยแล้ว และขอให้ร วบรวมเงินพร้อมต้นขั้วสลากกาชาดกรมฯ ให้ จังหวัดภายในวันที่ 10 เมษายน
2561
มติที่ประชุม

- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
รับทราบ

4.14 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
กรมฯ ได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตสานึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน ให้มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบ
และถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม

- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
รับทราบ

4.15 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
จังหวัดฯ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าในช่วงที่ผ่านมามีส่วน
ราชการส่งเรื่องที่มีปัญหาและยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจนมาเพื่อขอให้สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการนา
ความกราบบังคมทูลพระมหากรุณา ซึ่งหากดาเนินการแก้ไขไม่ทันอาจทาให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและ
เป็นการมิบังควร นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งกาชับให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
ในเรื่องที่ต้องนาความกราบบังคมทูลพระกรุณา โดยให้ส่วนราชการดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง พร้อม
ทั้งตรวจสอบกลั่นกรองว่าได้ดาเนินการในเรื่องนั้นๆ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนว
ทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว หากเป็นเรื่องที่มีข้อร้องเรียน ให้ตรวจสอบหรือดาเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยุติเสียก่อน ที่
จะส่งเรื่องเพื่อขอให้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป รวมทั้งเรื่องที่เสนอต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการ
ฟ้องร้องต่อศาล อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนา
ความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
มติที่ประชุม

- รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
รับทราบ
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ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) ชวภณ พรหมอารักษ์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายชวภณ พรหมอารักษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

(ลงชื่อ) วิทยา เข็มอุทา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิทยา เข็มอุทา)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
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