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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายประสาท
2. นายสุรพล
3. นางวรนุช
4. นายศักดิ์ชัย
5. นายสวงเดช
6. นายทศพร
7. นายชุมพล
8. นายพงศ์วิชญ์
9. นางรัชต์วรรณ
10. นายวิทยา
11. น.ส.สุริยาวดี
12. นายธวัช
13. น.ส.จันทวรรณ
14. น.ส.วีรธิดา
15. นายสมิง
16. น.ส.จุฬาภรณ์
17. นางปรมาภรณ์
18. นายชัยพร
19. นายพีรกานต์
20. น.ส.พชรพร
21. น.ส.ณิชาทิพย์
22. นางสุกใส
23. นางบุณฑริกา
24. นางพจนีย์
25. น.ส.อังศุมารินทร์
26. นายศิริชัย
27. น.ส.ลัดดา
28. นางลติยา
29. น.ส.ศรินพรรณ
30. นางกฤษฎาพร
31. นายสุริยา

ทัศคร

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กรุงเกตุ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
อามาตย์สมบัติ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
แก้วดี
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
ยิ่งลา
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
ไวยากรณ์
พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
เข็มอุทา
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
ภิรมย์
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
ภักดี
พัฒนาการอาเภอปลาปาก
อินทรไชยา
พัฒนาการอาเภอวังยาง
วงศ์มหาชัย
พัฒนาการอาเภอนาทม
วงค์หลวงอุด
รกท.พัฒนาการอาเภอนาแก
ธิรัตยา
รกท.พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
วิวัฒนะ
ผู้ช่วยหน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ศศินราเศรษฐ์
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โคตรโยธา
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
จันทะเล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
อุบลบาลไชโรจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เข็มอุทา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ไชยริบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
คามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ไชยโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ศรีบุรมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ชาวันดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บุญมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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32. นายขจร
33. นายภาสวัฒน์
34. น.ส.วีระญา
35. น.ส.การะเกด
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวกุลพิมนต์

คงอ่อน
บุญสม
ลุนอุบล
เลื่อมยองใย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โตมรอุดมทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การแต่งตั้งข้าราชการ
ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคาสั่งแต่งตัง (ย้าย) ข้าราชการ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ / ชานาญการ โดยกรมฯ ได้แต่งตังนางสาวการะเกด เลี่ยมยองใย ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร ย้ายมาสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามคาสั่งกรมฯ ที่ 1073/2561 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยให้ข้าราชการ ที่
เกี่ยวข้องกับคาสั่งเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
จังหวัดจึงได้แต่งตังให้ข้าราชการรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ สพอ.เมืองนครพนม โดยให้เดินทางไปรายงานตัว
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครังที่ 10 /2561 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยได้ลงใน
เว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ OTOP Premium (งบตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด 2562)
โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการภายใต้โครงการฯ ดังนี
(1) อบรมพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน กาหนดดาเนินการระหว่างวันที่ 18 – 20
ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหนองบึก 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
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(2) ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้า OTOP จานวน
15 ผลิตภัณฑ์ (ซึ่งจะประกาศประกวดราคาภายในสัปดาห์นี)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 โครงการเชื่อมมาจากองค์ ลงไปที่ผลิตภัณฑ์ 8 พระธาตุ (งบตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
2562) โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการภายใต้โครงการฯ ดังนี
(1) ประชุมค้นหาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและของที่ระลึก จานวน ๒ วัน และการติดตามประเมินผลฯ กาหนด
แผนดาเนินการ 25-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหนองบึก 5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม (รอหนังสือแจ้งอาเภออีกครัง)
(2) การอบรมปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า รวม 3 วัน งบประมาณ
646,810 บาท กาหนดแผนดาเนินการ 9 – 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหนองบึก 5 สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (รอหนังสือแจ้งอาเภออีกครัง)
(3) จ้างเหมาจัดทาและผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์/ตราสินค้าฯ 50 ผลิตภัณฑ์
(กาหนดแผนประกาศประกวดราคา ภายในเดือนมกราคม 2562)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดเตรียมความพร้อมการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณา
การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแจ้งจังหวัดดาเนินการจาแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์
จปฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้แจ้งแนวทางการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปี 2562 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ
ผู้นา อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้การดาเนินงานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรลุ ผลตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อ ง เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
แนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. เน้นยาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางการดาเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประขาปี 2562 กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ
ผู้นา อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เตรียมความพร้อมการดาเนินกิจกรรมในพืนที่ตามกระบวนการบริหารจัดการครัวเรือน
ยากจนแบบบูรณาการ 4 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการชีเป้าชีวิต 2) กระบวนการจัดทาเข็มทิศชีวิต
3) กระบวนการบริหารจัดการชีวิต 4) กระบวนการชีวิต
4. ประสานภาคีเพื่อการพัฒนา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืนที่ ในการบูรณาการงบประมาณ
หรื อการท างานร่ ว มกั น เพื่ อ นพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต ครั ว เรื อนที่ต กเกณฑ์ จปฐ. ให้ ห ลุ ด พ้น จากความยากจนและ
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน
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6. จัดทาระบบการรายงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ตามแนวทางของโครงการฯ
7. รวบรวมข้อมูล หลักฐาน เชิงประจักษ์ เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.4 การดาเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP
รายใหม่ เน้น ผู้ประกอบการในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และหมู่บ่าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 50 ราย บ้าน
ละ 1 ราย ในวันที่ 16-17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดจึงขอให้อาเภอได้
แจ้งรายชื่อให้ทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 โครงการพัฒนาศักยภาพ OTOP กลุ่ม D ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพ OTOP กลุ่ม D ปี 2561 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ต้นแบบเสร็จแล้ว ให้อาเภอประสาน
กลุ่มเป้าหมาย รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และบรรจุภัณฑ์ สาหรับไปดาเนินการต่อ ได้ที่ OTOP เทรดเดอร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 การตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จังหวัดได้ออกคาสั่งแต่งตังคณะทางานทีมตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์ฯ และได้ส่งแบบตรวจ
สุขภาพทางการเงิน แบบประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตให้อาเภอแล้ว ขอให้อาเภอดาเนินการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
แล้วส่งหลักฐานการเงินภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 การประมาณการยอดจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอาเภอ ปีงบประมาณ 2562
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 (12 เดือน) จังหวัดนครพนม รายละเอียดได้แจกในที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว และสรุปยอดรวมจังหวัดนครพนมได้ดังนี
- ยอดจาหน่ายประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน 1,155,402,444.00 บาท
- ประมาณการยอดจาหน่ายเพิ่มขึน 15% ของปี 2561
ในปีงบประมาณ 2562
จานวน 173,310,366.60 บาท
- ประมาณการยอดจาหน่ายปีงบประมาณ 2562
จานวน 1,328,712,810.60 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 การดาเนินงานตลาดประชารัฐ
โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิมได้ ทังหมดที่จังหวัดดาเนินการมีทังหมด 42 ตลาด มีตลาดเพิ่มเติม รอ
งบประมาณ ปี 2562 จานวน 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดนัดชุมชนบ้านนายอ, ตลาดยามเย็นเทศบาลตาบลเรณูนคร และ

5
ตลาดนัดชุมทชนบ้านนาโพธิ์ รายละเอียดตามข้อมูลการดาเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด ซึ่งได้แจก
ในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.9 การจัดงาน Kick off “1 วัน 1 อาเภอ จัดเก็บฉับไวแบบม้วนเดียวจบ ข้อมูลครบ ใช้ประโยชน์ได้ทัน ”
ดาเนินการในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ หมู่ที่ 3, 4 และ 6 ตาบลท่าค้อ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.10 กาหนดจัดส่งรายงานผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจาปี 2562 โดยให้อาเภอรายงานผลฯ
ทุกวันพฤหัสบดีของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานผลฯ ตังแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.11 การขับเคลื่อนโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ประจาปี 2562 จะจัดประชุมคณะกรรมการ
ศจพ.จ.นพ. ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครพนม โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.12 ประชุมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศฯ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(ห้องเรียน smart classroom) อาคาร 5 ชัน 3 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
สารสนเทศฯ อาเภอละ 2 คน รวม 24 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.13 อบรมผู้บันทึกโปรแกรม จปฐ. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องเรียน smart classroom)
อาคาร 5 ชัน 3 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม แบ่งเป็น 3 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 19 ธ.ค. 2561 ได้แก่ อ.เมืองนครพนม, ปลาปาก, นาหว้า, นาทม และวังยาง
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ธ.ค. 2561 ได้แก่ อ.เรณูนคร, นาแก และศรีสงคราม
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 ธ.ค. 2561 ได้แก่ อ.ท่าอุเทน, บ้านแพง, ธาตุพนม และโพนสวรรค์
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.14 อบรมโครงการ “จัดทาแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด
ประจาปี 2562” ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชัน 5 เทศบาลเมืองนครพนม
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอาเภอทังหมด
รวม 86 คน โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการอบรมฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6
ฝ่ายอานวยการ
4.15 กองทุนสวัสดิการจังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
1.
2.
3.
4.

เงินหุ้นสะสมทังหมด
ลูกหนีเงินกู้สามัญและฉุกเฉินคงเหลือ
เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี (เงินให้กู้)
การกู้เงินยืมเดือนนี
4.1 กู้สามัญ จานวน - คน
4.2 กู้ฉุกเฉิน จานวน 1 คน

มติที่ประชุม

4,089,800.00 บาท
3,594,900.00 บาท
494,900.00 บาท
20,000

บาท
บาท

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ) ศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

