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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 6/2563 ประจาเดือนกันยายน 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายสามารถ
2. นางวรนุช
3. นายหาญ
4. นางสาวรจนา
5. นายชุมพล
6. นายสวงเดช
7. นายทศพร
8. นายพงศ์วิชญ์
9. นายเพียว
10. นางรัชต์วรรณ
11. นายธวัช
12. นางสาวงามตา
13. นางภัทรานิษฐ์
14. นายสานิตย์
15. นางสาวจุฬาภรณ์
16. นางปรมาภรณ์
17. น.ส.บุณญ์พัตรา
18. น.ส.ณิชาทิพย์
19. น.ส.วิมล
20. นางพัชรินทร์
21. น.ส.มลิวัลย์
22. นางบุณฑริกกา
23. นายศิริชัย
24. นางลติยา
25. นางสาวกันยนา
26. นางพจนีย์
27. นายสุริยา
28. นางกฤษฎาพร
29. นายเพชรโพธิ์ชัย

โรจนวิเชียร
พัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
กรุงเกตุ
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ศรีหาวงษ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ทัพศรี ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ยิ่งล้า
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
แก้วดี
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
ศิริวงค์
แทน พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
ไวยากรณ์
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
ภักดี
พัฒนาการอาเภอปลาปาก
ยืนยง
พัฒนาการอาเภอนาแก
คาสร้าง
แทน พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
พิจารณ์
พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
ธิรัติยา
พัฒนาการอาเภอวังยาง
วิวัฒนะ
พัฒนาการอาเภอนาทม
โคตรสงครามสิน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
อุบลบาลไชโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
มุ่งกลาง
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ธรรมสาร
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ปูคะธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ไชยริบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตงศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
คามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บุญมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เลียบไธสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประสาท
2. นายวิทยา
3. นายศักดิ์ชัย
4. น.ส.ลัดดา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกุลพิมนต์
2. นางสาวเพียงรวี

ทัศคร
เข็มอุทา
อามาตย์สมบัติ
ศรีบุรมย์

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดราชการ
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
ติดราชการ
พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม ติดราชการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ติดราชการ

โตมรอุดมทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สายสุพันธ์
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
********************************

พิธกี ารก่อนการประชุม
การมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ และลูกจ้างประจาที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี เพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจา ประจาปี 2563 สังกัดจังหวัดนครพนม
จานวน 7 ราย ดังนี้
1. นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์
ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอเรณูนคร
2. นายวิทยา เข็มอุทา
ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอบ้านแพง
3. นางสาวงามตา ยืนยง
ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอนาแก
4. นางปรมาภรณ์ วิวัฒนะ
ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอนาทม
5. นางพัชรินทร์ ธรรมสาร
ตาแหน่งผู้ช่วยผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
6. นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์
ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
7. นางพัชราวรรณ พจนา
ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปี 2563
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2563 ตามประกาศกรมฯ ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 ซึ่งจังหวัด
นครพนม ได้รับรางวัล 3 ประเภท ในเขตตรวจราชการกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ดังนี้
1. ประเภทพัฒนาการอาเภอ ได้แก่ นายทศพร แก้วดี ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
2. ประเภทวิชาการ ได้แก่ นายศิริชัย ธนะอุตร ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวกันยนา ตงศิริ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอนาแก
1.2 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดนครพนม
1.2.1 แนะนาผู้บริหารย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายสมชาย ชานิ ตาแหน่งเดิม ตาแหน่งปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ที่ทาการปกครอง
จังหวัดปราจีนบุรี โอนมารับตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
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2) นายพรต ภูภักดิ์ ตาแหน่งเดิม นายอาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย แต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งปลัดจังหวัดนครพนม
3) นายชาญชัย อนุสรณ์ ตาแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ย้ายมาจากตาแหน่ง
อุตสาหกรรมจังหวัดอานาจเจริญ
1.2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนบูรณาเชิงพื้นที่ “นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข”
ประจาปี 2563
ขอให้พัฒนาการอาเภอได้ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน
บูรณาเชิงพื้นที่ “นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข” ช่วยกันแก้ไขปัญหาความยากจนเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของ
ครัวเรือนเป้าหมายขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันกับอาเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563
โดยได้ลงในเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พจิ ารณารับรองรายงาน
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1 การดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
แผนการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมสัญจร ครั้งที่ 2 โซนกลางจากเดิมวันที่ 16 กันยายน 2563 เลื่อนเป็นวันที่
25 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอาเภอปลาปาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณที่กรมโอนส่งคืนสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด)
ตามหนังสือทีก่ รมการพัฒนาชุมชน เลขที่ มท0416.1/ว1875 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563
เรื่องการโอนงบประมาณส่งคืนสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัด
นครพนมได้รบั การโอนจัดสรรงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นงบบริหารเพื่อเบิกจ่ายในช่วงไตร
มาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 322,280.93 บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยแปด
สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ/จังหวัด
จังหวัด(อกส.จ.)
อาเภอเมืองนครพนม
อาเภอปลาปาก
อาเภอท่าอุเทน
อาเภอบ้านแพง
อาเภอธาตุพนม
อาเภอเรณูนคร
อาเภอนาแก
อาเภอศรีสงคราม
อาเภอนาหว้า

งบจัดสรร(บาท)
39,145.93
37,700.00
17,950.00
17,950.00
3,000.00
21,350.00
13,890.00
21,550.00
26,925.00
60,200.00

11
12
13

อาเภอโพนสวรรค์
อาเภอนาทม
อาเภอวังยาง
รวมทั้งสิ้น

21,550.00
23,120.00
17,950.00
322,280.93

มติที่ประชุม

หมายเหตุ
ประชุมอกส.อ. 2 ครั้งและไปราชการ
ประชุมอกส.อ. 2 ครั้ง
ประชุมอกส.อ. 2 ครั้ง
งบคชจ.เดินทางไปราชการส่งเบิกแล้ว
ประชุมอกส.อ. 1 ครั้งและไปราชการ
ประชุมอกส.อ. 2 ครั้ง
ประชุมอกส.อ. 2 ครั้งและไปราชการ
ประชุมอกส.อ. 2 ครั้ง
ประชุมอกส.อ. 2 ครั้ง,ประชุมคกส.ต./
เทศบาลและไปราชการติดตามงานสตรี
ประชุมอกส.อ. 2 ครั้งและไปราชการ
ประชุมอกส.อ. 2 ครั้งและไปราชการ
ประชุมอกส.อ. 2 ครั้ง
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 15/9/63

รับทราบ

4.3 เงินตรวจสอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนมรอบปีประมาณปี พ.ศ. 2563
ด้วยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีเงินรอตรวจสอบคือ: เงินที่โอนเข้าบัญชีธนาคารที่
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม เปิดบัญชีกับธนาคารไว้ 3 ธนาคารเพื่อใช้ในการดาเนินงานกองทุนรองรับ
การโอนชาระหนี้ของสมาชิกและทาธุรกรรมของงานกองทุนมีดังนี้คือ ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสินและธนาคาร
ธกส. ปรากฏว่ามีเงินทีโ่ อนเข้าบัญชีจานวน 43 รายการ(ครัง้ )เป็นเงินจานวน 279,860.52 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น
เก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทห้าสิบสองสตางค์) ไม่ทราบกลุม่ สมาชิกใดที่ชาระหนี้
ดังนั้น จึงเรียนขอความร่วมมือกับอาเภอช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินโดยนาหลักฐานการส่ง
ชาระหนี้แจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการตัดชาระหนี้ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.4 การประเมินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ขอความร่วมมือทุกอาเภอในการไปประเมินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.5 การบูรณาการแผนชุมชนฯ
ขอความร่วมมือทุกอาเภอได้ดาเนินการรายงานข้อมูลฯ ในการบูรณาการแผนชุมชนฯ และคาสั่งฯ
เป็นเอกสารรูปเล่ม
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
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กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแบบเสริมพลัง
(Empowerment Evaluation : EE)
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ๆ ละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๒ วัน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตัวแทนพัฒนาการอาเภอ ตัวแทนพัฒนากร นักวิชาการพั ฒนา
ชุมชน (ระดับจังหวัด) และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง จานวน รวมทั้งสิ้น ๖๐๔ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน
๒๕๖๓ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนมได้คัดเลือก 1) พัฒนาการ
อาเภอนาแก 2) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอธาตุพนม 1 คน 3) ตัวแทนผู้ประกอบการ (5 คน) จากอาเภอธาตุพนม
นาแก เรณู น คร นาหว้ า และท่ า อุ เ ทน อ าเภอละ 1 คน 4) ตั ว แทนภาคี เ ครื อ ข่ า ยอ าเภอนาแก 1 คน และ
5) นักวิชาการจังหวัด 1 คน รวม 9 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม ได้ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ได้จัดทาแบบรายงาน เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในมิติผลสัมฤทธิ์และ
ความคุ้ม ค่าในการดาเนินโครงการของหมู่บ้านเป้าหมาย ให้สามารถรวบรวมหลักฐานเชิง ประจักษ์ของกิจ กรรม
โครงการในระดับจังหวัด/อาเภอ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครพนมอย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
๑. ดาเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อจัดทาทะเบียนสมาชิก/ทะเบียนคณะกรรมการ
ชุมชนท่องเที่ยว/จัดทาระเบียบ หรือแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวให้ชัดเจนเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตรวจสอบ
วัสดุครุภัณฑ์ ที่ได้รับสนับ สนุนจากโครงการ และจัดทาเอกสารการใช้/ยืม ตามระเบียบของทางราชการ ให้เป็น
ปัจจุบัน
2. สนับสนุนให้ชุมชนสรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค และผลการดาเนินงาน ปี ๒๕๖๓ และจัดท า
แผนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ ยว ประจ าปี ๒๕๖๔ ในมิติต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒ นาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว การปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ฯลฯ
3. สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวให้ดาเนินกิจกรรมตามแผน เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน
เดือนละ ๑ ครั้ง การตรวจสอบซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ตามรายการครุภัณฑ์ ให้มีสภาพที่พร้อมให้งาน หรือการพัฒนา
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนอย่า งต่อ เนื่อ ง ทั้ ง นี้ ให้ ร ายงานผลการด าเนิ น งานให้ จั ง หวัด ทราบ ทุ ก ๓ เดื อ น ภายในวั น ที่
25 ของเดือนสุดท้ายของไตรมาส เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563
4. ทบทวนผลการประเมินชุมชนท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน
ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
5. รายงานผลการดาเนินงานให้จังหวัดทราบ ภายใน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
๕.๑ ทะเบียนสมาชิก/ทะเบียนคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว/ระเบียบหรือแนวทางการบริหาร
จัดการชุมชนท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน
๕.๒ สรุปผลการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๓
๕.๓ แผนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๔
๕.๔ ผลการประเมินศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ
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4.8 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม กิจกรรมพัฒนา
อาชีพและรายได้ของคนยากจน
กรมการพั ฒ นาชุมชน ได้ให้จัง หวัดดาเนินการแก้ ไขปัญ หาความยาจน ให้จัง หวัดๆ ละ จ านวน
3 อาเภอๆ ละ 20 ครัวเรือน จัง หวัดนครพนม ได้ดาเนินการคัดเลือกครัวเรือนที่พัฒนาได้มี อาเภอโพนสวรรค์,
อาเภอเมื องนครพนม และอ าเภอเรณูนคร โดยให้ดาเนินการจัดประชุม , สนับ สนุนวัส ดุ อุป กรณ์ให้ครัวเรือนละ
4,000 บาท พร้อมทั้งให้อาเภอดาเนินการสารวจความต้องการของครัวเรือนและรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่
11 กันยายน 2563
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.9 กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจาปี ๒๕๖๓
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “มหกรรม
รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจาปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นผ่าน
การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
ดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด องค์กรชุมชนแกนหลักสาคัญ
ในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด
และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค
มติที่ประชุม

จังหวัดนครพนม กาหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ 24 กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ
รับทราบ

4.10 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล”
ระยะที่ ๑ (งบเงินกู้)
คณะรัฐมนตรีมี ม ติเ มื่ อ วั นที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบผลพิจ ารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 ได้อนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ตามที่ กรมการพัฒ นาชุม ชนเสนอของบประมาณ
โดยจัง หวัดนครพนม มี ครัวเรือ นที่ ส มั ครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับ อนุมั ติร วมทั้ง สิ้น 8๑ ครัวเรือน ในพื้นที่
40 ตาบล 8 อาเภอ ยกเว้น อาเภอธาตุพนม อาเภอเรณูนคร อาเภอศรีสงครามและอาเภอนาทม
แนวทางการดาเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 7 กิจกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ
โคก หนอง นา โมเดล
2. สร้างพื้นเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lap Model for
quality of life : CLM) ระดับตาบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lap
Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
3. สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน
4. กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่
ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lap Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
5. บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล
6. พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
7. สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy
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ระยะที่ ๒ (งบเงินกู้)
จังหวัดแจ้งให้อาเภอสารวจฯ ในระยะที่ 2 (งบเงินกู้) สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ต้องเป็น
ผู้ที่มีภูมิลาเนาและพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่ 40 ตาบล ที่ได้รับอนุมัติในระยะที่ 1 และรายงานให้จังหวัดภายในวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๓ (ตามตารางงบหน้าสรุปฯ ด้านล่าง)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

งบหน้าโครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระยะที่ 2 (งบเงินกู)้
จังหวัดนครพนม (2 ครัง้ )
พืน้ ทีใ่ นการดาเนินโครงการ
พืน้ ทีใ่ นการดาเนินโครงการ
รวมจานวนครัวเรือน
อาเภอ
จังหวัด
หมายเหตุ
(ครัวเรือนต้นแบบ)
(ตาบลต้นแบบ)
แจ้งเข้าร่วมโครงการ
1 ไร่ (คร.) 3 ไร่ (คร.) 5 ไร่ (คร.) 10 ไร่ (คร.) 15 ไร่ (คร.)
เมืองนครพนม
นครพนม
25
10
5
4
5
1
วังยาง
นครพนม
12
6
1
2
2
1
บ้านแพง
นครพนม
15
3
7
4
1
0
นาแก
นครพนม
39
6
6
21
3
3
นาหว้า
นครพนม
35
7
20
5
2
1
ท่าอุเทน
นครพนม
54
24
14
13
2
1
โพนสวรรค์
นครพนม
61
10
22
23
6
0
ปลาปาก
นครพนม
94
15
37
36
4
2
รวม
335
81
112
108
25
9

มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.11 การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม. วันที่ 9 มิถุนายน 2563
ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด นครพนม ที่ นพ 0019/ว 3038 ลงวั น ที่ 10 กรกฎาคม 2563
แจ้งประชาสัม พันธ์ รณรงค์ เชิญ ชวนการแต่ง กายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมื อง ไปยังส่วน ราชการทุ กส่วนราชการ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้คาขวัญ “ชาวนครพนมภูมิใจ สวมใส่ผ้าไทย
ทุกวัน” กาหนดให้สวมใส่ผ้าไทยไปร่วมงานต่าง ๆ ในทุกโอกาส เช่น วันสาคัญต่างๆ งานประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ
และให้รายงานจังหวัด ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ทั้งนีจ้ ังหวัดได้ตั้งกลุ่มไลน์ "ก.มาตรการสวมใส่ผ้าไทย.นครพนม"
เพื่อเป็นช่องทางให้ส่งรายงานและส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เรื่องการส่งรายงานและการดึงข้อมูลรูปภาพข่าวประชาสัมพันธ์มาใช้ในการรายงานผู้บริหารตามลาดั บต่อไป และ
การทาข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ส่งทางไลน์ สพจ.นครพนม และทางออนไลน์ของอาเภอทุกช่องทาง เพื่อกระตุ้นสร้าง
การรับรู้อย่างทั่วถึง
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.12 การดาเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
กรมการพั ฒ นาชุม ชน ได้ จัดท าโครงการ OTOP เคลื่ อนที่ (OTOP Mobile) เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ส าหรับ คนภายนอกชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทาง
การตลาดภายนอกชุม ชน และเพื่ อ เพิ่ มทั ก ษะ ประสบการณ์ แก่ผู้ผ ลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ในการบริห ารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ และการตลาด โดยดาเนินการระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 ดังนี้
1) จัดประชุมกลไกการขับ เคลื่อนการจัดแสดง และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม เป้าหมาย
ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือ ข่าย OTOP คณะทางานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้ม ได้ เ จ้าหน้าที่พัฒ นาชุม ชน
และผู้เกี่ยวข้อง รวมจานวน 40 คน ดาเนินการ 1 วัน (ไตรมาส 4)
2) จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดแสดง และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
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3) จัดทาแผนการนาผลิตภัณฑ์ OTOP ออกไปจัดแสดงและจาหน่ายในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หรือดาเนินการควบคู่ไปกั บตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยกาหนดเดือนละ 4 ครั้ง พร้อมติดตามสนับ สนุนการ
ขับเคลื่อนการจัดแสดง และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และประเมินผลการดาเนินงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.13 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้จั ด ท าโครงการพัฒ นาและยกระดั บ ผลิต ภั ณฑ์ OTOP ผ้ า ไทยและ
ผ้าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และขับ เคลื่อน
มาตรการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคานึงถึงมาตรฐาน การดูแล
รักษา ราคาที่เหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการแปรรูปผ้า 10 กลุ่ม/ราย
โดยดาเนินการระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 ดังนี้
1) ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยแสวงหาหน่วยงานภาคีหรือภาคเอกชนที่เป็น นักออกแบบหรือ
นักการตลาดอาชีพ ร่วมดาเนินการออกแบบพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มี มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
จัดทาแนวคิดผลิตภัณฑ์ พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกระบวนการผลิตภัณฑ์ ที่ทาจากผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
และความเป็นไปได้ท างการตลาด โดยผู้เ ชี่ยวชาญออกแบบพัฒ นาและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยจัง หวัดละ
๔ ผลิตภัณฑ์ จัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้มีความหลากหลาย ประกอบด้วยแปรรูป ผลิตภัณฑ์จ ากผ้าไทยหรือผ้า
พื้นเมืองเป็นชุดสตรี หมวก ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า และจัดทาองค์ความรู้เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมทั้ง
ให้ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วม
โครงการ ให้สามารถดาเนินการผลิตได้ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑๐ กลุ่ม/ราย
2) จัดกิ จ กรรมหรือจัดทาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ ลิตภัณฑ์ ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองที่
ได้รับการพัฒนา และเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้า และรณรงค์กระตุ้นให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
โดยดาเนินการดังนี้
- จัดทา E-Catalog เผยแพร่บนเว็บไซต์ จานวนอย่างน้อย ๒ แห่ง
- จัดแสดงประชาสัม พัน ธ์แ ละเผยแพร่ ผ ลิตภัณฑ์ ในงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า
จานวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง
- สนับสนุนนักการตลาดรุ่นใหม่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และจาหน่ายทางออนไลน์
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.14 การจัดงานแสดงและจาหน่า ยสินค้า OTOP ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ระหว่า งวันที่ 25 กันยายน
2563 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563
1. ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้แบบจ่ายเหมา 3,000 บาท/บูธ
2. ขอสงวนสิทธิในการห้ามจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งเทียมอาวุธ เช่น มีด จอบ เสียม ฯลฯ
3. ขอสงวนสิทธิในการห้ามจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแฮลกลฮอล์
4. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจาหน่ายในงานฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) อย่างเคร่งคัด
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มติที่ประชุม

รับทราบ

4.15 การประเมินการดาเนินงานโอทอปเทรดเดอร์ นครพนม ปี ๒๕๖๓
กรมการพัฒ นาชุม ชน มี นโยบายส่ง เสริม และสนับ สนุนให้ผ ลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๑-๓ ดาว
มียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น โดยก าหนดแนวทางในการดาเนินงานให้มีการจัดตั้งและพัฒนาโอทอปเทรดเดอร์ เพื่อเป็น
ตัวแทนในการรวบรวม และจัดจาหน่ายสินค้า OTOP ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ยังไม่มีศักยภาพทาง
การตลาด โดยดาเนินการจัดตั้ง จัง หวัดละ ๑ แห่ง และกรมฯ ได้จัดท าระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการ
ส่ง เสริมการดาเนินงานโอทอปเทรดเดอร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ งนี้ ในทุ กปี ให้จัง หวัดประเมิ นผลการดาเนินงานตาม
หลักเกณฑ์ที่ กรมฯ กาหนด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง คือ ในเดือน กันยายน ของทุกปี
ในการนี้ จัง หวัดฯ ก าหนดประชุม ติดตามความก้ า วหน้าฯ พร้อมประเมิ นผลการดาเนินงานฯ
ในวั น ที่ ๑๔ กั น ยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด นครพนม
โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะกรรมการโอทอปเทรดเดอร์ นครพนม ทั้ง นี้ จัง หวัดจัดทาหนัง สือเชิญ ประชุม
คณะกรรมการฯอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.16 รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจาปี 2563
ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด นครพนม ที่ นพ 0019/ว 1698 ลงวั น ที่ 15 เมษายน 2563 เรื่ อง
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครี่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 จังหวัดแจ้งให้อาเภอ
ดาเนินการตามแนวทางการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการฯ จานวน ๔ แนวทาง ได้แก่ ๑) การเตรียมการและ
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วางแผนการจัดเก็บ ข้อ มู ล ฯ ๒) การจัดเก็ บ ข้อมู ล ฯ ๓) ตรวจสอบและรับ รองคุณภาพการจัดเก็ บ ข้อมู ล ฯ และ
๔) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ นั้น
ในการนี้ จังหวัดขอแจ้งความคืบหน้าการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้อาเภอทราบ ดังนี้
๑. ผลการจัดเก็บข้ อมู ล ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับ
อาเภอ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
ที่ ระดับประเทศ เป้าหมายที่
จานวนที่
คิดเป็น ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานที่
คิดเป็น
จัดเก็บ
ร้อยละ
ร้อยละ
/จังหวัด/
จัดเก็บได้
ทั้งหมด ยืนยันตัวตัน
อาเภอ
ระดับประเทศ 12,900,000 5,917,390

45.87

155,500 136,394

87.49

จ.นครพนม

166,375

118,372

71.15

5,727

2,544

44.42

1

เมืองนครพนม

27,878

26,524

95.14

765

399

52.16

2

ปลาปาก

12,498

11,031

88.26

408

210

51.47

3

ท่าอุเทน

13,022

10,176

78.14

459

209

45.53

4

บ้านแพง

8,461

5,836

68.98

306

105

34.31

5

ธาตุพนม

19,160

16,061

83.83

612

331

54.08

6

เรณูนคร

10,491

6,091

57.58

408

156

38.24

7

นาแก

16,631

10,810

65

612

360

58.82

8

ศรีสงคราม

15,700

7,025

44.75

459

206

48.88

9

นาหว้า

11,621

8,188

70.46

306

151

49.35

10

โพนสวรรค์

13,088

10,019

76.55

357

180

50.42

11

นาทม

5,358

4,037

75.35

153

129

84.31

๑2 วังยาง

3,453

2,375

68.78

204

95

46.57

๒. ปัญหา อุปสรรคที่พบ และความต้องการของอาเภอ
1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับจังหวัดและอาเภอไม่ได้เข้าร่วมการอบรมโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทาให้ไม่สามารถตอบข้อสงสัยหรือปัญหาของผู้จัดเก็บได้
2) เครื่องมือ Smart Phone รุ่นเก่า ทาให้การบันทึกข้อมูลล่าช้า ไม่สะดวกในการใช้งาน
3) เครือข่าย Internet บางพื้นที่ไม่มีสัญญาณไม่มีเครือข่าย ไม่สามารถบันทึกข้ อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทา
ให้เกิดการล่าช้าในการบันทึกข้อมูล
4) อาเภอไม่ทราบตัวชี้วัด จปฐ.และเกณฑ์ ตัวชี้วัด ซึ่งอาเภอต้องทาการรับรองข้อมูลฯ
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5) อาเภอต้องการเรียนรู้การจัดเก็บและกระบวนการตรวจรับรองจากจังหวัดและผู้ประสานงานระดับ
จังหวัด
6) ผู้ประสานงานไม่แจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวให้ทางอาเภอทราบ
7) ทางอาเภอสามารถดูได้เฉพาะสรุปข้อมูลแต่ไม่สามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้ เช่น รายชื่อครัวเรือน ตก
เกณฑ์ จปฐ.
8) ก่อนรับรองข้อมูลขอให้จังหวัดและผู้รับจ้างประชุมสร้างความเข้าใจในการรับรองข้อมูลตลอดจนการ
แก้ไขข้อมูล เพราะตามหนังสือจะดาเนินการรับรองข้อมูลภายในเดือนสิงหาคม 2563
๓. การเข้าดูผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของแต่ละอาเภอ
รหัสเข้าดูผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 http://www.cddsmartdata.com/login.php
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จังหวัด
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม

มติที่ประชุม

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

ตาแหน่ง
พัฒนาการอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ
พัฒนาการอาเภอ

username
CDDD_A4801
CDDD_A4802
CDDD_A4803
CDDD_A4804
CDDD_A4805
CDDD_A4806
CDDD_A4807
CDDD_A4808
CDDD_A4809
CDDD_A4810
CDDD_A4811
CDDD_A4812

password
48376519
93368165
19717199
50825147
79275617
71051324
56947164
74922561
34276111
48592867
70424577
48856389

รับทราบ

4.17 การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๑) การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาลและ
รายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการฯ
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๑๙/ว ๒๓๔๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จังหวัดให้
อาเภอการประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาลและรายงานภาวะ
หนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการฯ แล้วส่งรายงานให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดได้ส่งไฟล์รายงานภาวะหนี้สิน
และฐานะทางการเงินโครงการฯ ให้แต่ละอาเภอ ทางกลุ่มไลน์(ทุนชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้อาเภอดาเนินการ
ทบทวนและแก้ไขข้อมูลฯ ให้ถูกต้อง แล้วส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563
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๒) การติดตาม ตรวจสอบเงินทุนกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหา
การชาระเงินยืม
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว 2074 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จังหวัด
ให้อาเภอติดตาม ตรวจสอบเงินทุนกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาการชาระเงินยืม
แล้วส่งรายงานให้จังหวัด ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้แต่ละอาเภอส่งรายงานผล
การติดตามตรวจสอบฯ ให้จังหวัดทางกลุ่มไลน์ “ทุนชุมชนจังหวัดนครพนม” ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.18
การด าเนิ นงานโครงการพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตระดั บครั วเรือนแบบบูร ณาการเชิ ง พื้นที่ (นครพนม
สร้างสังคมอุดมสุข) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.18.1 ด้วยจังหวัดนครพนมกาหนดจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจาเดือนกันยายน 2563 จานวน ๒ ครั้ง คือ
๑) ครั้ง ที่ 1 วันที่ 10 กันยายน ๒๕63 ณ โรงเรียนบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 บ้านดอนแดง
ตาบลธาตุพนมเหนือ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๒) ครั้งที่ ๒ วันที่ 17 กันยายน ๒๕63 ณ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวแดง
ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ในการนี้ จังหวัดฯ ได้กาหนดบูรณาการการดาเนินโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ร่วมกับ
กิจ กรรมจัง หวัดเคลื่อ นที่ ฯ ดังกล่าว เพื่อ ให้คณะท่านผู้ว่าราชการจัง หวัดและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ เ ยี่ยม
ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จึงขอให้อาเภอธาตุพนมและอาเภอโพนสวรรค์ ดาเนินการ ดังนี้
1) คัดเลือ กครัวเรือ นยากจนในพื้นที่ ประเภทพัฒ นาได้ ส่ง ให้จัง หวัด เพื่อประสานขอรับ การ
สนับสนุน/ช่วยเหลือวัสดุ/อุปกรณ์/เงินทุนด้านอาชีพ
2) ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนราชการของอาเภอ ดาเนินการช่วยเหลือด้านอาชีพเบื้องต้น
3) ส่งแบบรายงานครัวเรือนเป้าหมายพร้อมการช่วยเหลือ (ตามแบบฟอร์มของจังหวัด) ให้จังหวัด
ทราบก่อนวันจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อจังหวัดจะได้นาเสนอข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
4.18.2 ส านักงานขั บเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุ ทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามั คคี
ปรองดอง (สานักงาน ป.ย.ป.) ร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. ได้ประกาศผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจาปี พ.ศ. 2563
จังหวัดนครพนม ส่งผลงานโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ” เข้าคัดเลือกในนาม
ตัวแทนกรมการพัฒนาชุมชน และได้รับรางวัลประเภทดี โดยจะเข้า รับรางวัล ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ
ห้องรอยัลจูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพคเมืองทองธานี โดยมี รองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ เครืองาม
เป็นประธาน
4.18.3 ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่นพ 0019/ว 3437 ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๓ เรื่อง การด าเนิน งานโครงการพั ฒ นาคุณภาพชีวิต ระดับ ครัวเรือนแบบบูร ณาการเชิง พื้น ที่ “นครพนม
สร้างสังคมอุดมสุข” ประจาปี 2563
ขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ ในส่วนที่เป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมของจังหวัดนครพนม
ดังนี้
1) สารวจครัวเรือนและจัดทาฐานข้อมูล มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 305 ครัวเรือน แยกออกเป็น
ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. 159 ครัวเรือน และครัวเรือนจากเวทีประชาคม 146 ครัวเรือน
2) จัดประชุมทบทวนกลไกทุกระดับ มอบหมายให้อาเภอขับเคลื่อนการดาเนินโครงการฯ โดยทีม
สร้างสุขระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน
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3) จังหวัด MOU/บูรณาการเชิงพืน้ ที่ โดยจังหวัดได้แจ้งรายชื่อครัวเรือนเป้าหมายให้ ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและอาเภอ เพื่อดาเนินการช่วยเหลือแล้ว
4) ทีมสร้างสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือน
5) ทีมงานสนับสนุนตาม Function
-อาเภอสามารถยื่นแบบคาขอผู้ประสบปัญหาทางสังคมกับ พมจ. โดยเสนอผ่านทางจังหวัดได้
6) อาเภอบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือทุกครัวเรือนในระบบ Google Drive
7) อ าเภอบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นในระบบ TPMAP ดั ง นี้ ๑) การปั ก หมุ ด ครั ว เรื อ น
๒) การถ่ายภาพครัวเรือน ๓) ปัญหาความต้องการของครัวเรือน (ตามปัญหา 5 มิติ) ๔) กิจ กรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ (ตามกิจกรรม 5 มิติ) และ๕) ข้อมูลการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตฯ
8) อาเภอรายงานข้อมูลการช่วยเหลือครัวเรือน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
9) ประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ จังหวัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และบูรณการความร่วมมือ
ในจุดครัวเรือนยากจนตัวอย่างจังหวัดเคลื่อนที่ของแต่ละอาเภอ
10) ประเมินผล/รายงานผล
๑) ประเมินผลความพึงพอใจของ 278 ครัวเรือน ประเมินได้ระดับมากได้ร้อยละ 98.17
๒) อ าเภอส่งไฟล์ word + PDF ให้จัง หวัดครบถ้วนทุกอาเภอ แต่รูปเล่ม สรุปผลการ
ดาเนินงานยังส่ง ไม่ครบ (อาเภอที่ยังไม่ได้ส่งรูปเล่ม ๔ อาเภอ ได้แก่ เรณูนคร/นาแก/นาหว้า/นาทม ข้ อมูล ณ
1 กันยายน ๒๕63)
11) มอบรางวัลหน่วยงานราชการ/อาเภอดีเด่น อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
**หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบงาน นางสาวลัดดา ศรีบุรมย์ จะดาเนินการรวบรวมผลการบันทึกข้อมูล
ทาง Google Drive และ TPMAP Logbook ให้อาเภอทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.19 การดาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการ
เข้าถึงแหล่งทุน โดย Move for fund team (ทีมคู่หู คู่คิด)
4.19.1 ผลการประเมินศักยภาพกลุม่ อมทรัพย์เพื่อการผลิต (เป้าที่ได้รับ Move for fund)
ออนไลน์ http://cddhealthyfund.com จานวน 76 กองทุน (กองทุนทีม่ ีผลการประเมิน 1 ไป 3 จานวน
2 กองทุน)
- ระดับ 1 ไม่มี - ระดับ 2 จานวน 60 กองทุน
- ระดับ 3 จานวน 16 กองทุน
4.19.2 รายงานการเข้าถึงแหล่งทุน Move for fund กองทุนละ 20 คน 173 กองทุน ออนไลน์
http://www.cddmff.com ครบ จานวน 3,460 ราย
๔.19.3 ปรับปรุงฐานข้อมูล โครงการ กข.คจ. 644 กองทุน ออนไลน์ http://app7.cdd.go.th
ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕63
๔.19.4 ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามแบบรายงาน manual
ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕63
๔.19.5 ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ออนไลน์
http://cddhealthyfund.com จานวน 97 กองทุน (กองทุนที่มผี ลการประเมิน 1 ไป 3 จานวน 1 กองทุน)
- ระดับ 1 ไม่มี - ระดับ 2 จานวน 60 กองทุน
- ระดับ 3 จานวน 37 กองทุน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.20 การดาเนินงานโครงการเกื้อหนุนกองทุนความสาเร็จ สาหรับกองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการ ตามหลัก
ธรรมาภิบาลดีเด่น
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว ๓๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดแจ้งแนว
ทางการด าเนิ น งานโครงการเกื้ อ หนุ น กองทุ น ความส าเร็ จ ส าหรั บ กองทุ น ชุ ม ชนที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตาม
หลัก ธรรมาภิบาลดีเ ด่น ส าหรั บกองทุ นชุม ชนที่ มี การบริหารจั ดการตามหลักธรรมาภิ บาลดีเ ด่น จะได้รั บจัดสรร
งบประมาณ คือ กองทุนชุมชนระดับดีเด่น จานวนเงิน 20,000 บาท กองทุนชุมชนระดับดี จานวนเงิน 18,000 บาท และ
กองทุนชุมชนระดับชมเชย จานวนเงิน 15,000 บาท แล้วรายงานผลและจัดทาเอกสารสรุปผลการพัฒนาศักยภาพฯ
ให้จังหวัด ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น
ในการนี้ จังหวัดได้แจ้งผลสรุปผลการพัฒ นาศักยภาพฯ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง มีก องทุ นที่มี ผ ล
การประเมินที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดโครงการเกื้อหนุนกองทุนความสาเร็จ (เป็นกองทุนชุมชนที่พัฒนาศักยภาพ
จากระดับ 1 ไประดับ 3 หากไม่มี ให้เลือกจากระดับ 1 ไประดับ 2 หรือจากระดับ 2 ไประดับ 3 (ที่คะแนนสูงสุด)
หรือจากระดับ 2 ไประดับ 3 (ที่คะแนนสูงสุด) และเป็นกองทุนที่ส่งเสริมประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90) จานวน 3 อ าเภอ และได้แจ้งให้อาเภอเป้าหมายทราบแล้ว ตามหนัง สือจัง หวัดนครพนม
ที่ นพ 0019/ว 3878 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ตามโครงการกองทุน
เกื้อหนุนความสาเร็จ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดฯ ได้กาหนดแผนการคัดเลือกฯ ดังนี้

วัน เดือน ปี
2 กันยายน
2563
8 กันยายน
2563
8 กันยายน
2563

มติที่ประชุม

เวลา

สถานที่

ที่ทาการกลุม่ ออมทรัพย์บ้านนาเรียง
09.30 น –
หมู่ที่ 8 ตาบลนางัว อาเภอบ้านแพง
12.00 น.
จังหวัดนครพนม
ที่ทาการกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
09.30 น –
บ้านพิมานท่า หมู่ที่ 8 ตาบลพิมาน
12.00 น.
อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ที่ทาการโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) บ้านเทพพนม
14.00 น –
หมู่ 14 ตาบลบ้านผึง้
16.30 น.
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม

หมายเหตุ
คณะกรรมการคัดเลือกกองทุน
ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
1. นายสามารถ โรจนวิเชียร
2. นายหาญ ศรีหาวงษ์
3. นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม
4. นางบุณฑริกกา ไชยริบูรณ์

รับทราบ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.21 สรุปผลการเบิกจ่ายประจาเดือน สิงหาคม 2563 ( ข้อมูล ณ 2 กันยายน 2563)
ผลการเบิกจ่าย รวมเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร 28,523,712.26 ผลการเบิกจ่าย
26,557,062.26 คิดเป็นร้อยละ 93.11 คงเหลือ 1,966,650.00 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.22 สรุปลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 2 กันยายน 2563 นาเสนอโดยเอกสาร
ขอให้ลู ก หนี้ เ งิ นยืม ที่ ค รบก าหนดส่ ง ใช้เ งิ นยื ม ขอให้ ส่ง เอกสารชดใช้ เ งิน ยืม ให้จั ง หวัดโดยด่ว น
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.23 กองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจาเดือน สิงหาคม 2563
รายละเอียดได้แจกในทีป่ ระชุมนาเสนอโดยเอกสาร
1. เงินหุ้นสะสมทั้งหมด
4,327,100.00 บาท
2. ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญและฉุกเฉินคงเหลือ 3,740,000.00 บาท
3. เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี้ (เงินให้กู้) 587,100.00 บาท
4. ยอดเงินในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 342,563.71 บาท
5. ลูกหนี้ค้างชาระที่ยังไม่เรียกเก็บเงิน
426,741.88 บาท (จานวน 86 ราย)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
( นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ)

รจนา ทัพศรี
(นางสาวรจนา ทัพศรี )
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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