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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 5/2562
ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 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. น.ส.โอรินทร์
13. น.ส.จันทวรรณ
14. นายกิจจา
15. นางปุญช์กนก
16. นายสมิง
17. นายพีรกานต์
18. น.ส.จุฬาภรณ์
19. น.ส.ณิชาทิพย์
20. น.ส.พชรพร
21. นายศิริชัย
22. น.ส.ลัดดา
23. นางลติยา
24. นางพจนีย์
25. นายชนาภัทร
26. นายภาสวัฒน์
27. นายสุริยา
28. นางกฤษฏาพร
29. นายเพชรโพธิ์ชัย
30. นางวาสนา
31. นายสนิท

ทัศคร

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กรุงเหตุ
รักษาการในตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
อามาตย์สมบัติ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
แก้วดี
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
ยิ่งล้า
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
ไวยากรณ์
พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
เข็มอุทา
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
ภิรมย์
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
ศรีจันทร์
แทน พัฒนาการอาเภอปลาปาก
อินทรไชยา
พัฒนาการอาเภอวังยาง
นิรภูมิ
พัฒนาการอาเภอนาทม
ทองมาก
พัฒนการอาเภอโพนสวรรค์
วงค์หลวงอุด
รกท.พัฒนาการอาเภอนาแก
โคตรโยธา
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ธิรัตยา
ผู้ช่วยหน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อุบลบาลไชโรจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
จันทะเล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ศรีบุรมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
คามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สอนซ้าย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
บุญสม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บุญมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เลียบไธสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จันเกตุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
แสงสว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธวัช
2. นางปรมาภรณ์

ภักดี พัฒนาการอาเภอปลาปาก
วิวัฒนะ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวกุลพิมนต์

โตมรอุดมทรัพย์

ติดราชการ
ติดราชการ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

พิธีการก่อนการประชุม
พิธีการมอบประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดนครพนม ลงนามโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสยาม ศิริมงคล) ตามรายชื่อดังนี้
1. สพอ.อาเภอเมืองนครพนม 2. สพอ.ธาตุพนม
3. สพอ.เรณูนคร
4. สพอ.นาแก
5. สพอ.ปลาปาก
6. สพอ.วังยาง
7. สพอ.ท่าอุเทน
8. สพอ.โพนสวรรค์ 9. สพอ.ศรีสงคราม
10. สพอ.บ้านแพง
11. สพอ.นาหว้า
12. สพอ.นาทม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2562
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 (นายวิฑูรย์ นวลนุกูล) และคณะ
ผู้ประเมินฯ กาหนดออกประเมินการคัดเลือกฯ ตามกาหนดการดังนี้
1. วันที่ 18 มิถุนายน 2562
- เวลา 14.30 – 17.30 น. คัดเลือกประเภทข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น,
คัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดต้นแบบ, คัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น, คัดเลือกข้าราชการต้นแบบ
จริยธรรม (The Icon) ณ ห้องประชุม สพจ.นพ.
2. วันที่ 19 มิถุนายน 2562
- เวลา 09.00 – 11.00 น. คัดเลือกพัฒนากรขวัญใจชุมชน (นางสาวพิชญานิน วิโย)
ลงพื้นที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ อาเภอศรีสงคราม
- เวลา 13.30 – 15.30 น. คัดเลือกสารสนเทศตาบลต้นแบบและหมู่บ้านสารสนเทศ
ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม
จังหวัดจึงขอให้อาเภอได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคัดเลือกครั้งนี้ ทั้งนี้จะมีหนังสือ
แจ้งให้อาเภอที่เกี่ยวข้องทราบ
1.2 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับ
การประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมฯ กาหนดประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่
9 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จังหวัดนครพนม
มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ จานวน 7 ราย ดังนี้
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1. นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ หน.ฝ่ายอานวยการ 2. น.ส.จันทวรรณ อินทรไชยา พอ.วังยาง
3. นายกิจจา นิรภูมิ พอ.นาทม 4. นายพีรกานต์ โคตรโยธา ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศฯ
5. น.ส.พชรพร จันทะเล นว.พช.ชานาญการ 6. นายชนาภัทร สอนซ้าย นว.พช.ชานาญการ
7. นายศิริชัย ธนะอุตร นว.พช.ชานาญการ
จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งข้าราชการที่ผ่านเกณฑ์ (สอบข้อเขียน) เข้ารับการมสอบสัมภาษณ์ตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พร้อมจัดส่งเค้าโครงเอกสารผลงานฯ ให้จังหวัดภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562
เวลาไม่เกิน 16.30 น. เพื่อจัดส่งเอกสารให้กรมฯ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลาไม่เกิน 16.30 น.
1.3 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้อาเภอประชาสัมพันธ์ข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กาหนด การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)
ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งจัดส่งข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานในตาแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยฯ
และเอกสารที่เกี่ยวข้องนาส่งให้จังหวัดในวันที่สมัครเข้ารับการอบรมฯ และกาหนดสัมภาษณ์ผู้สมัคร ในวันที่
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดยให้เดินทาง
มารายงานตัวในเวลา 09.00 น. ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้สมัครไม่เข้ารับการพิจารณาผลงานฯ ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนด ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
1.4 การรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดได้รับการจัดสรรอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 จานวน 3 ราย ได้ประกาศรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2562 มีผู้มาสมัครทั้งสิ้น 97 ราย กาหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 9 มิถุนายน
2562 และกาหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/2562 ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ ๔/2562 ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
โดยได้ลงในเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4. 1 โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้าโขง (ธรรมะ ธรรมชาติวัฒนธรรม)
สู่สากล (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด/เหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
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ประเด็นการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวและกลุ่มผู้ประกอบการ เข้าสู่กระบวนการพัฒนา/การผลิต/
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4. 2 วาระการประชุม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม
4.2.1 จังหวัดกาหนดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหนองบึก 3 สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนครพนม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมายตามเอกสารแนบ
4.2.2 จังหวัดกาหนดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และองค์กรสตรี
ในการบริหารจัดการหนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหนองบึก 6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมายตามเอกสารแนบ
4.2.3 จังหวัดกาหนดดาเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2562
กาหนดดาเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2562
วันที่

เวลา

อาเภอ

สถานที่

17 มิถุนายน 2562

09.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.

อ.ธาตุพนม
อ.วังยาง

สพอ.ธาตุพนม
สพอ.วังยาง

18 มิถุนายน 2562

09.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.

อ.นาแก
อ.เรณูนคร

สพอ.นาแก
สพอ.เรณูนคร

19 มิถุนายน 2562

09.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.

อ.เมืองนครพนม
อ.ปลาปาก

สพอ.เมืองนครพนม
สพอ.ปลาปาก

20 มิถุนายน 2562

09.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.

อ.โพนสวรรค์
อ.ท่าอุเทน

สพอ. โพนสวรรค์
สพอ.ท่าอุเทน

21 มิถุนายน 2562

09.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.

อ.บ้านแพง
อ.นาทม

สพอ.บ้านแพง
สพอ.นาทม

24 มิถุนายน 2562

09.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.

อ.นาหว้า
อ.ศรีสงคราม

สพอ.นาหว้า
สพอ.ศรีสงคราม
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กลุ่มเป้าหมาย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มเป้าหมาย
ลูกหนี้คา้ ง 2560-2562
จานวน (กลุ่ม) จานวน (คน)
6
12
3
6
2
4
3
6
7
14
3
6
4
8
3
6
4
8
3
6
1
2
1
2
40
80

ลูกหนี้คา้ ง 2556-2559
จานวน (กลุ่ม) จานวน (คน)
1 เมืองนครพนม
1
2
2 ปลาปาก
3 ท่าอุเทน
1
2
4 บ้านแพง
1
2
5 ธาตุพนม
1
2
6 เรณูนคร
1
2
7 นาแก
1
2
8 ศรีสงคราม
1
2
9 นาหว้า
10 โพนสวรรค์
1
2
11 นาทม
1
2
12 วังยาง
1
2
รวม
10
20
ที่

อาเภอ

จนท.พช.
(คน)
1
1
1
1
1
5

รวม
(คน)
15
6
6
8
17
9
10
9
8
9
4
4
105

กลุ่มเป้าหมาย
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และองค์กรสตรีในการบริหารจัดการหนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อาเภอ
เมืองนครพนม
ปลาปาก
ท่าอุเทน
บ้านแพง
ธาตุพนม
เรณูนคร
นาแก
ศรีสงคราม
นาหว้า
โพนสวรรค์
นาทม
วังยาง
จังหวัด
รวม

มติที่ประชุม

อกส.อ. (ผูท้ รงฯ)
(คน)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

คณะทางานขับเคลือ่ นฯ จังหวัด

(คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

รับทราบ

กลุม่ เป้าหมาย
จนท.พช.
(คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

จนท.โครงการ
(คน)
4
4

รวม
(คน)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
52
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กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.3 การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น รอบที่ 2 (รอบตัดสิน) ประจาปี 2562
ตามที่ คณะทางานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด่น ประจาปี 2562 ได้ดาเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก)
จาก 12 อาเภอ ให้เหลือ 3 อาเภอ และตัดสินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2562 นั้น
ผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจาปี 2562 รอบแรก
มีหมู่บ้านที่เข้ารอบ ติด 1 ใน 3 อาเภอ คือ
- บ้านดอนพะธาย หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านเสียว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
- บ้านกุตาไก้ หมู่ที่ 4 ตาบลกุตาไก้ อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
- บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตาบลนาทม อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ในการนี้ จังหวัดฯ ได้กาหนดแผนการคัดสรรฯ รอบ 2 (รอบตัดสิน) ตามกาหนดการ ดังนี้
วันที่

เวลา

12 มิ.ย. 62

13 มิ.ย. 62

บ้ าน

หมูท่ ี่

ตาบล

อาเภอ

09.00 – 12.00 น. ดอนพระธาย

2

บ้านเสียว

นาหว้า

13.30 – 16.30 น. ดอนแดง

2

นาทม

นาทม

09.00 – 12.00 น. กุตาไก้

4

กุตาไก้

ปลาปาก

จึงให้ทั้ง 3 อาเภอ ดาเนินการดังนี้
1. ประสานผู้แทนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ที่ผ่านการคัดสรรเข้ารอบที่ 2
นาเสนอผลการดาเนินงานประกอบเอกสารต่อคณะกรรมการคัดสรรฯ ตามกาหนดวัน และเวลาที่กาหนด
2. การจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็นไปโดยเรียบง่าย และเตรียมเอกสารรูปเล่มให้คณะกรรมการคัดสรร
พิจารณา จานวน 10 เล่ม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาภิเษก
ตามหนังสือจังหวัดฯ ที่ นพ 0019/ว 7006 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จังหวัดฯ ได้แจ้ง
แนวทางการดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาเภอละ 1 หมู่บ้าน นั้น
เนื่องจากเป็นการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จึงเน้นย้าอาเภอ ดังนี้
1. ให้อาเภอ โดยคณะกรรมการ ศจพ.อ. ติดตาม บูรณาการสนับสนุนการดาเนินงานจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนในหมู่บ้านเป้าหมายอย่างใกล้ชิด จริงจัง
2. ให้พัฒนาการอาเภอ พัฒนากร กากับการดาเนินงานตามแนวทางฯ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 13 ตัวชี้วัด เห็นผลเป็น
รูปธรรม แตกต่างจากหมู่บ้านอื่น
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3. จัดทาแผนการพัฒนาวิถีชีวิตฯ เป็นรายเดือน ตามแบบฟอร์ม ส่งจังหวัดฯ ทุกวันที่ 1 ของเดือน
4. รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนฯ พร้อมให้มีภาพถ่ายกิจกรรม ก่อน และหลังดาเนินงาน ส่ง
จังหวัดฯ ทุกวันที่ 1 ของเดือน ทั้งนี้ ภาพกิจกรรมให้แนบส่งเป็นไฟล์รูปภาพ
5. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลสาเร็จฯ ตามแบบฟอร์ม ส่งจังหวัดทุกวันที่ 20 ของ
เดือน
6. ต้นรวงผึ้ง ให้หมู่บ้านมอบหมายมีผู้ดูแล อย่างชัดเจน หากตายให้มีการปลูกทดแทน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 ผลการคัดสรรครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ประจาปี 2562
ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่
ลาดับที่ 1
ครัวเรือน นางสาวบุญเรือง ไตริน
ลาดับที่ 2
ครัวเรือน นางศริญญา พิทยานุภาพ
ลาดับที่ 3
ครัวเรือน นางอุไรวัน พันสี
มติที่ประชุม
รับทราบ

อาเภอท่าอุเทน
อาเภอเมืองนครพนม
อาเภอนาทม

4.6. สรุปการประเมินผลและจัดประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยว
รายละเอียดได้แจกเป็นเอกสารในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
กรมฯ ได้แจ้งให้จั งหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่ว ไป นิสิต นักศึกษา บุคลากรในสังกัดกรมฯ
ประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณี วัฒ นธรรม กิจ กรรมพัฒ นายกระดับการท่องเที่ ยวเชิงประเพณี วัฒ นธรรม (ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ )
กิจกรรมย่อยประชาสัมพันธ์พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รายละเอียด
จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งให้อาเภอได้ประชาสัมพันธ์ในการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวฯ อีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 การรายงานยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ให้อาเภอปริ๊นแบบ รด.2 โดยให้พัฒนาการอาเภอลงนาม และทาหนังสือนาส่งจังหวัดเป็น
ลายลักษณ์อักษร
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.9 รายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2019
กาหนดจัดระหว่างวันที่ 15-23 มิถุนายน 2562 ณ เมืองทองธานี ขอให้อาเภอแจ้ง
กลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. การแต่งกาย สวมเสื้อสีเหลือง
2. เตรียมใบเสร็จรับเงิน หรือใบกากับภาษี ของผู้ประกอบการตามมาตรการภาษี ฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.10 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาปี 2562
สรุปผลความคืบหน้าการลงทะเบียนคัดสรรฯ จังหวัดนครพนม ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น ๒๘๓ ผลิตภัณฑ์
ส่งรูปผลิตภัณฑ์ ๒๕๓ ผลิตภัณฑ์ บันทึกคารับรอง ๒๗๓ จานวนที่ผ่านการรับรอง ๒๔๓ บันทึกคะแนนส่วน ก ข
จานวน ๒๔๒ ผลิตภัณฑ์ (รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.11 ผลการส่งรายงานประจาเดือนพฤษภาคม 2562 นาเสนอทาง Power Point สรุป ๓ ลาดับ
ลาดับที่ ๑ อ.เมืองนครพนม ลาดับที่ ๒ อ.วังยาง ลาดับที่ ๓ อ.บ้านแพง, อ.เรณูนคร, อ. ศรีสงคราม และ
อ.นาหว้า รายละเอียดได้นาเสนอในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.12 การดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และการดาเนินงาน
สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.12.1 การส่งรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล ดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต (VLD) และการดาเนินงานสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (TLD) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
4.12.2 ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนกาหนดกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ
และสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจรราชการ ปี 2562 ในวันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 - 15.30
น. ณ ศูนย์สารสนเทศสภาชุมชนบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 12 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
จังหวัดขอเรียนเชิญท่านพัฒนาการอาเภอทุกอาเภอ ร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศฯ
และสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นดังกล่าว ทั้งนี้ จังหวัดจะมีหนังสือเรียนเชิญอาเภออีก
ครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.13 ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562
4.13.1 การรับรองคุณภาพข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช. 2ค) ปี 2562
4.13.2 การบันทึกข้อมูล กชช. 2ค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.14 การดาเนินงาน โครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข
ตามที่ จั ง หวั ด นครพนมได้ จั ด ท าโครงการ “นครพนม สร้ า งสั ง คมอุ ด มสุ ข ” โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์
3 ประการ เพื่อพัฒนายกระดับครัวเรือนเป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือน
เป้าหมายให้ได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี/ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศแก่
ประชาชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ปี 2561 จานวน 453 ครัวเรือน หรือครัวเรือนที่ได้รับการเสนอชื่อจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน รวมถึงผู้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนของ
จังหวัดนครพนมและตอบสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้าของรัฐบาล นั้น
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สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมร่วมกับสานักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครพนม ในฐานะฝ่ ายเลขานุ การทีมสร้างสุ ขจังหวัดนครพนม ได้รวบรวมความก้ าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ประจาเดือน พฤษภาคม 2562 ดังนี้
4.14.1 ผลการสารวจความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ มีครัวเรือนเป้าหมายที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ รวมทั้งสิ้น จานวน 389 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จานวน 341 ครัวเรือน และครัวเรือนที่
ได้รับการค้นหาจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน 48 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) ซึ่งประสบปัญหา
ด้านต่างๆ ดังนี้
- ปัญหาด้านรายได้ต่า ขาดอาชีพ 357 ครัวเรือน  ได้รับการช่วยเหลือ 83 ครัวเรือน
-ปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง 147 ครัวเรือน  ได้รับการช่วยเหลือ 84 ครัวเรือน
-ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
51 ครัวเรือน  ได้รับการช่วยเหลือ
3 ครัวเรือน
-ปัญหาด้านการศึกษา
7 ครัวเรือน  ได้รับการช่วยเหลือ
- ครัวเรือน
-ปัญหาด้านอื่นๆ
25 ครัวเรือน  ได้รับการช่วยเหลือ 3 ครัวเรือน
ทั้งนี้ พบว่ามีครัวเรือนที่ประสบปัญหาต่างๆ ซ้าซ้อน 2 ปัญหาขึ้นไป จานวน 158 ครัวเรือน
4.14.2 การส่งรายงาน นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
อาเภอส่งข้อมูลรายงาน มีการช่วยเหลือ พร้อมส่งรูปภาพ  อ.นาทม , อ.ธาตุพนม, อ.นาแก
อาเภอส่งข้อมูลรายงาน มีการช่วยเหลือ แต่ไม่ส่งรูปภาพ  อ.บ้านแพง, อ.เมือง, อ.โพนสวรรค์ ,
อ.ศรีสงคราม, อ.นาหว้า
อาเภอส่งข้อมูลรายงาน ไม่มีการช่วยเหลือ

 อ.ปลาปาก, อ.วังยาง, อ.ท่าอุเทน, อ.เรณูนคร

4.14.3 การขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของ พมจ. ขอให้อาเภอยื่นเอกสารภายใน
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยใช้แบบฟอร์มใหม่ล่าสุดเท่านั้น
ฝ่ายอานวยการ
4.15 สรุปผลการเบิกจ่ายประจาเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.16 กองทุนสวัสดิการจังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
1. เงินหุ้นสะสมทั้งหมด
4,๔๗๗,๖๐๐.00 บาท
2. ลูกหนี้เงินกู้สามัญและฉุกเฉินคงเหลือ 3,6๐๕,๗00.00 บาท
3. เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี้ (เงินให้กู้) 8๗๑,900.00 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
5.1 การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน ระดับสูง
ตามที่ นางวรนุช กรุงเกตุ ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอนาแก รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชนได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูต รนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง
รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อาเภอบางละมุง
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จังหวัดชลบุรี กรมฯ ได้มอบหมายภารกิจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน จัดทาเอกสารยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ชุมชนของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบของที่ ประชุมหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พัฒนาการอาเภอ จัดส่ง
ให้กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
จึ ง ข อ อ นุ ญ า ต น า เ ส น อ ร่ า ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ส า นั ก ง า น พั ฒ น า ชุ ม ช น จั ง ห วั ด น ค ร พ น ม
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จานวน 1 โครงการ และบัญชีชุดโครงการต่อที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะก่อนจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ) ศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

