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รายงานการประชุมผูอํานวยการกลุมงาน , พัฒนาการอําเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 10/2564 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564
ในวันจันทร ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
1. นายสุรพล แกวอินธิ
พัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
2. นางสาวพันสี คุณธรรม
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
3. นางวรนุช กรุงเกตุ
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน
4. นายหาญ ศรีหาวงษ
ผูอํานวยการกลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
5. นางสาววิมล มุงกลาง
ผูอํานวยการกลุมงานประสานและสนับสนุนงานบริหารการพัฒนาชุมชน
6. นายชุมพล ยิ่งล้ํา
พัฒนาการอําเภอธาตุพนม
7. นายพงศวิชญ เขียวมณีรัตน
พัฒนาการอําเภอเรณูนคร
8. นายสวงเดช ธรรมชัย
พัฒนาการอําเภอทาอุเทน
9. นายวิทยา เข็มอุทา
พัฒนาการอําเภอบานแพง
10. นายธวัช ภักดี
พัฒนาการอําเภอปลาปาก
11. นางรัชตวรรณ ไวยากรณ
พัฒนาการอําเภอนาหวา
12. นางสาวงามตา ยืนยง
พัฒนาการอําเภอนาแก
13. นายศักดิ์ชัย อามาตยสมบัติ
พัฒนาการอําเภอเมืองนครพนม
14. นายชัยพร ศศินราเศรษฐ
พัฒนาการอําเภอวังยาง
15. นางสาวรจนา ทัพศรี
พัฒนาการอําเภอโพนสวรรค
16. นางสาวณิชาทิพย อุบลบาลไชโรจน พัฒนาการอําเภอนาทม
17. นางสาวมลิวัลย ปูคะธรรม
พัฒนาการอําเภอศรีสงคราม
18. นางสาวบุณฑริกา ไชยริบูรณ
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
19. นายบัญชา มาตนาคุณ
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
20. นายชนาภัทร สอนซาย
ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน
21. นางสาวลัดดา ศรีบุรมย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
22. นางพจนีย คํามุงคุณ
นักการจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
23. นางสาวพัชริดา หมื่นกิจ
นักพัฒนาชุมชน
ผูไมเขารวมประชุม
1. นางสาวขนิษฐา เปรี่ยมดี ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน ติดงานราชการ
2. นายศิริชัย ธนะอุตร
ผูช วยผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่โคกหนองนา
3. นางสาวโอรินทร ศรีจันทร ผูช ว ยผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน ติดงานราชการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การประกาศนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี กรมพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
กรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสําคัญในการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ใหมีความ
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มั่นคงและมีเสถียรภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางทุนชุมชนใหมีธรรมาภิบาล สนับสนุน
ใหมีการจัดทําและใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห การวิจัย การจัดทํายุทธศาตรชุมชน
ตลอดจนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน โดยมีผูนําชุมชนอาสาสมัคร กลุม/
องคกร เครือขาย เปนกลไกการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอยางเปนระบบ เพื่อให
เปนชุมชนเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กรมการพัฒนาชุมชน จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี ตามอํานาจหนาที่กฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 อยางสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี และการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พันธกิจของกรมพัฒนาชุมชนดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และบรรลุ
วิสัยทัศนของกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองไดภายในป 2565 โดยขอให
บุคคลากรทุกคนรับทราบและยึดถือในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. มีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนประชาชน
สามารถพึ่งพาตนเองได และกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
2. มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เปนขาราชการที่ดี ทุมเท เสียสละ อดทนในการทํางาน
เพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชน สังคม และประเทศชาติ
3. มี น โยบายและแนวทางการดํ า เนิ น งานที่ ชั ดเจน เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพองค ก รสู ก ารเป น ระบบ
ขาราชการ 4.0 มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน และแสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวน
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
4. มีการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส รวมทั้งการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก
รูปแบบ
5. จัดระบบการบริหารงานที่ดี มีความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มุมเนนผลประโยชนสวนรวม มีการบริหารงบประมาณที่ยึดหลักความคุมคา การบริหารงานบุคคลโดยยึ ด
หลั กการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย และมี การปฏิบัติร าชการโดยยึดหลักคุณธรรม จริย ธรรม ตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน
6. ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหทันสมัยโดยการนําระบบดิจิทัลมาใช มีการพัฒนาทักษะด าน
ดิจิทัลใหกับบุคลากรเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศของ
กรมการพัฒนาชุมชนใหสามารถบูรณาการและใชประโยชนรวมกับหนวยงานอื่น
7. มีการสนับสนุนการทํางานเปนทีม สรางความสามัคคี สรางความผูกพันในองคกรการรับฟงความ
คิดเห็น และการมีสวนรวมของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
8. มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร โดยคํานึงถึงความสําคัญของสิทธิ
มนุษยชน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ
ทั้งนี้ เพื่อสรางเสริมใหกรมการพัฒนาชุมชนเปนองคกรที่มีคุณภาพ และคุณธรรมนําองคการเปลี่ยนสู
ความยั่งยืน เพื่อมุงสูวิสัยทัศนของกรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได ภายใน
ป 2565 และเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงขอใหบุคลากรทุกคนไดถือปฏิบัติเปนหลักการปฏิบัติตอไป
(นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 19 พ.ย. 2564)
มติที่ประชุม
รับทราบ
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1.2 อธิ บดี กรมการพั ฒนาชุ มชน นายสมคิ ด จันทมฤก เปลี่ย นแปลงการเดิน ทางจากเดิม ในวัน เสาร ที่ 4
ธั น วาคม 2564 ณ วั ด ธาตุ ป ระสิ ท ธิ์ ตํ า บลนาหว า อํ า เภอนาหว า จั ง หวั ด นครพนม เป น วั น ที่ 15 - 16
ธันวาคม 2564 เนื่องจากติดภารกิจที่สําคัญ
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.3 การสงเสริมเรื่องรายได พัฒนาการจังหวัดนครพนมเนน ย้ําการสงเสริมเรื่ องรายไดกระจายสู ชุ มชน
การสนับสนุนสินคา อาหาร ขนมหวาน ในการจัดขนมวางระหวางประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบี ยบวาระที่ 2 เรื่ องรั บรองรายงานการประชุ มครั้งที่ 9/2564 ประจํ า เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ไดจัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จํานวน 13 หนา โดยไดลงในเว็บไซต
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใหผูรวมประชุมทุกทานได
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
มติที่ประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
4.1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ไดแจงอนุมัติคาใชจายตามแผนการดําเนินงาน
และแผนการใชจายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสํานักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ไดรับจัดสรร
งบประมาณ 3 ประเภท ดังนี้
1) งบบริหาร
จํานวน 2,338,040 บาท
2) งบเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 8,000,000 บาท
3) งบอุดหนุน
จํานวน 2,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวนเงิน 12,338,040 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การพิจารณากรอบจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565 ดังนี้
4.2.1) งบบริหาร กรอบวงเงินที่จัดสรร โดยใชเกณฑที่กรมฯ กําหนดใหตามแผนงานประกอบกับขนาดของ
พื้นที่อําเภอ โดยแยกกิจกรรมดําเนินการในระดับจังหวัดและอําเภอ ดังนี้ (เอกสารแนบ)
1. ดําเนินการในระดับจังหวัด งบประมาณ 739,840.00 บาท
2. ดําเนินการในระดับอําเภอ งบประมาณ 1,598,200 บาท
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4.2.2) งบเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 8,000,000 บาท กรอบวงเงินที่จัดสรรแตละอําเภอใชเกณฑ
จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ (เอกสารแนบ)
1.จัดสรรใหโครงการที่ผานการพิจารณาอนุมัติ แตยังไมไดรับเงินงบประมาณสนับสนุนฯ
2 จัดสรรตามขนาดของอําเภอ
3. จัดสรรตามจํานวนสมาชิก
4. จัดสรรตามจํานวนหนี้เกินกําหนด
5. จัดสรรตามการบริหารหนี้ลดลง
4.2.3) งบอุดหนุน จํานวน 2,000,000 บาท กรอบวงเงินที่จัดสรร โดยใชเกณฑในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
(เอกสารแนบ)
1. จัดสรรเทากันทุกอําเภอ
2. จัดสรรตามจํานวนสมาชิกประเภทองคกร
4.2.4) รวมงบประมาณกรอบวงเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แตละอําเภอไดรับการจัดสรร
(เอกสารแนบ )
มติที่ประชุม
รับทราบ
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สรุปขอมูลลูกหนี้เกินกําหนดชําระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 256
การวิเคราะหลูกหนี้คางชําระ ณ ปจจุบัน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด : นครพนม ปที่อนุมัติ 2556-2564
ขอมูล งวด ณ : 2021-11-24 เวลา 15:05 น.
จังหวัด
นครพนม

รายละเอียดโครงการที่กองทุนฯ อนุมัติ
วิเคราะหทะเบียนลูกหนี้
จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการ
เงินตนที่รับชําระ ลูกหนี้คงเหลือ ยังไมถึงกําหนดชําระ
ดําเนินคดี
หนี้เกินกําหนด
รอยละหนี้เกิน
เงินที่อนุมัติ
อนุมัติ
คงเหลือ (Open)
ณ. 2021-11-24 ณ. 2021-11-24 (งวดหลัง 2021-11-24) (งวดกอน 2021-11-24) (งวดกอน 2021-11-24) กําหนดชําระ
3937 โครงการ

877 โครงการ

344,242,066.00 272,218,470.57 72,023,595.43

63,459,069.77

0

8,568,072.66

11.90

แยกรายอําเภอ
อําเภอ

รายละเอียดโครงการที่กองทุนฯ อนุมัติ
วิเคราะหทะเบียนลูกหนี้
จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการ
เงินตนที่รับชําระ ลูกหนี้คงเหลือ ยังไมถึงกําหนดชําระ
ดําเนินคดี
หนี้เกินกําหนด
รอยละหนี้เกิน
เงินที่อนุมัติ
คงเหลือ (Open)
อนุมัติ
ณ. 2021-11-24 ณ. 2021-11-24 (งวดหลัง 2021-11-24) (งวดกอน 2021-11-24) (งวดกอน 2021-11-24) กําหนดชําระ

เมืองนครพนม

601 โครงการ

118 โครงการ

52,309,535.00

42,535,394.47

9,774,140.53

7,746,482.92

0

2,027,657.61

20.75

ปลาปาก

356 โครงการ

63 โครงการ

28,917,464.00

24,662,403.09

4,255,060.91

4,084,138.91

0

170,922.00

4.02

ทาอุเทน

345 โครงการ

65 โครงการ

30,767,175.00

25,902,589.93

4,864,585.07

4,433,524.49

0

431,060.58

8.86

บานแพง

174 โครงการ

94 โครงการ

17,802,580.00

9,320,316.34

8,482,263.66

7,808,068.00

0

674,195.66

7.95

ธาตุพนม

491 โครงการ

94 โครงการ

39,109,024.00

31,189,853.58

7,919,170.42

6,330,514.97

0

1,590,612.45

20.09

เรณูนคร

367 โครงการ

76 โครงการ

28,468,300.00

22,940,260.15

5,528,039.85

4,960,367.26

0

567,672.59

10.27

นาแก

416 โครงการ

78 โครงการ

37,326,721.00

30,096,435.04

7,230,285.96

6,246,038.26

0

985,837.70

13.63

ศรีสงคราม

282 โครงการ

73 โครงการ

32,282,175.00

25,450,660.36

6,831,514.64

6,790,814.64

0

40,700.00

0.60

นาหวา

312 โครงการ

53 โครงการ

26,778,932.00

21,683,859.34

5,095,072.66

4,660,631.66

0

434,441.00

8.53

โพนสวรรค

329 โครงการ

88 โครงการ

28,842,610.00

21,778,990.72

7,063,619.28

5,569,199.68

0

1,494,419.60

21.16

นาทม

144 โครงการ

39 โครงการ

12,242,950.00

9,021,484.78

3,221,465.22

3,130,343.22

0

91,122.00

2.83

วังยาง

118 โครงการ

34 โครงการ

9,394,600.00

7,636,222.77

1,758,377.23

1,698,945.76

0

59,431.47

3.38

ตารางที่ 1 ขอมูลลูกหนี้คา งชําระเกินกําหนด
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4.3 การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน ประจําป พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2
4.3.1 กรมการพัฒนาชุมชน ไดแจงจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูทฤษฎีใหม
รูปแบบ “โคก หนอง นา” (งบลงทุน) จํานวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,981,200 บาท (สิบ
สองลานเกาแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) อยูระหวางการอนุมัติ ประกอบดวย
1) งบประมาณพื้นที่ขนาด 1 ไร จํานวน 41 แหง งบประมาณแหงละ 45,200 บาท รวม
เปนเงิน 1,853,200บาท (หนึ่งลานแปดแสนหาหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน)
2) งบประมาณพื้นที่ขนาด 3 ไร จํานวน 107 แหง งบประมาณ แหง ละ 104,000 บาท รวมเปน
เงิน 11,128,000 บาท(สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน)
4.3.2 สํา นัก งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม รว มกับ คณะกรรมการเครือขายกองทุน แมของ
แผนดินจังหวัดนครพนม กําหนดจัดกิจกรรมทอดผาปาสมทบกองทุนแมของแผนดิน เพื่อเปนการระดมทุนตอ
ยอดเงินกองทุนแมของแผนดินของหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน จํานวน 344 กองทุน ในวันพฤหัสบดี
ที่ 9 ธันวาคม 2564 (ขึ้น 5 ค่ํา เดือน 1) ทอดถวาย ณ วัดมหาธาตุ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม (หนังสือนําสงอยูหอง ผวจ.)
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน
4.4 โครงการตามรอยกลุมทอผ าไหมกลุ มแรกของมู ลนิ ธิ สงเสริ มศิ ลปาชีพในสมเด็ จ พระนางเจา สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดนครพนม กําหนดดําเนินโครงการฯ ในวันเสารที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ วัดธาตุประสิทธิ์ ตําบล
นาหว า อํ า เภอนาหว า จั ง หวั ด นครพนม เพื่ อ สื บ สานพระราชปณิ ธ านของสมเด็ จ พระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาของคนไทย อนุรักษมรดก
ทางวัฒนธรรมอันล้ําคา รากเหงาจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่สะทอนใหเห็นบริบททางสังคม และวัฒนธรรม
ของแต ล ะพื้ น ที่ แสดงพลั ง ความจงรั กภั กดี รู รั กสามั คคี และน อมสํ านึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ต อสถาบั น
พระมหากษัตริย เผยแพรประชาสัมพันธภูมิปญญาผาไทยใหเห็นเปนที่ประจักษ และอนุรักษภูมิปญญาผาถิ่นไทย
ใหคงอยูในแผนดินสืบไป ทั้งนี้ ไดเรียนเชิญนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปนประธานใน
การเปดงานตามโครงการฯ ดังกลาว ตามกําหนดการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4.1 กําหนดการโครงการตามรอยกลุมทอผาไหมกลุมแรกของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันเสารที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ วัดธาตุประสิทธิ์ ตําบลนาหวา
อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม (อาจเปลี่ยนแปลงเปนวันที่ 16 ธ.ค.64)
08.00 – 09.00 น. - ลงทะเบียน
09.00 น.
- ผูเขารวมกิจกรรมพรอมกัน ณ บริเวณพิธีเปดงาน (ศาลาพุทธชยันตี วัดธาตุประสิทธิ์)
10.00 น.
- นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน (วัดธาตุประสิทธิ์ ตําบลนาหวา อําเภอนาหวา)
- นมัสการองคพระธาตุประสิทธิ์
10.19 น.
- ประธานในพิธี เดินทางมาศาลาพุทธชยันตี (วัดธาตุประสิทธิ์) เพื่อทําพิธีเปดงาน
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
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- ประธานเปดกรวยดอกไมธูปเทียนแพ หนาพระบรมฉายาลักษณ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
- ประธานประจําที่นั่ง
- ชมวีดีทัศนความเปนมากลุมทอผาไหมกลุมแรกของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- นายชาธิป รุจนเสรี ผูวาราชการจังหวัดนครพนม กลาวตอนรับ
- ประธานประจําแทนพิธี
- นายสุรพล แกวอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม กลาวรายงาน
- นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กลาวเปดงาน
- ชมนิทรรศการตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในการเสด็จมาทอดพระกฐินตน ที่วัดธาตุประสิทธิ์
ตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม (ณ ศาลาโรงธรรม)
- ชมภาพเขียนประวัติการอพยพของชาวอําเภอนาหวา (ณ โบสถวัดธาตุประสิทธิ์)
- ชมนิทรรศการความเปนมาของกลุมทอผาไหมกลุมแรกของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบดวย
1) เรื่องราวการถวายผาไหมโดยราษฎร 6 คน
2) การจัดตั้งกลุมทอผาไหมกลุมแรกของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3) ประวัติ 1 ใน 4 ทหารเสือ
4) ความสําเร็จของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ รางวัลตาง ๆ ที่ไดรับ
5) โครงการสงเสริมศิลปาชีพในจังหวัดนครพนม (ศูนยศิลปาชีพบานทันสมัย
อําเภอปลาปาก และศูนยศิลปาชีพบานหาดแพง อําเภอศรีสงคราม)
6) กิจกรรมเฉลิมพระกียรติฯ (การทอผาไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง) และชมผาไหมเตรียมถวายฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา จํานวน 92 เมตร
7) สืบสาน รักษา ตอยอด “ผาไทยใสใหสนุก” ตามพระดําริสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
8) นิทรรศการคนรุนใหม หัวใจคือชุมชน
- ชมนิทรรศการสานพลังประชารัฐ.......การตลาดสูความยั่งยืน ณ ตูบไทญอ
1) นิทรรศการมีชีวิต ผาเอกลักษณของจังหวัดนครพนม (ผามุก) ผาอัตลักษณ
ผายอมสมุนไพรและไมมงคล โดยมหาวิทยาลัยนครพนมบริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีนครพนม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด และหุนสวนการพัฒนา)
2) จักสานกก/ไมไผ บานนาคูณใหญ ความรวมมือการจําหนายผานตัวแทน
และตลาดออนไลน โดย THORR
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- นิทรรศการ “รอยหลาก พรรณราย ผาไทยนครพนม” ของกลุมทอผา 12 อําเภอ
ณ ศูนยนวดวัดธาตุประสิทธิ์ และ พิพิธภัณฑไทญอ หอง 1
- ชมแหลงเรียนรูส ืบทอดภูมิปญญา“คลังภูมิปญญาผาถิ่นไทย”ณ ศูนยหัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์
เวลา 12.00 น.
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑไทญอ หอง 2
เวลา 13.30 - 13.45 น. - เดินทางไปเยี่ยมชมหมูบานแหงเสียงดนตรี ณ บานทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอนาหวา
(หมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว)
เวลา 13.45 - 14.15 น. - ชมการผลิต พิณ แคน โหวด และความสําเร็จจากการจําหนายชองทางออนไลน
เวลา 14.15 - 14.30 น. - เดินทางไปเยี่ยมชม โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล ณ แปลง นางเครือวัลย
สุจริตตานนท หมูที่ 15 ตําบลนาหวา อําเภอนาหวา
เวลา 14.30 – 15.30 น. - ชมความสําเร็จศูนยเรียนรูทฤษฎีใหม ประยุกตสู โคก หนอง นา นครพนม
เวลา 15.30 – 16.20 น. - เดินทางไปทาอากาศยานสกลนคร
เวลา 17.45 – 19.00 น. - เดินทางจากทาอากาศยานสกลนคร – ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร
4.4.2 แผนการเตรียมความพรอม การแบงหนาที่ตามจุด และผังการจัดงาน

รูปภาพที่ 1 แผนเตรียมความพรอม
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รูปภาพที่ 2 แผนเตรียมความพรอม
4.4.3 การจัดงานโอทอปไทย สูภัยโควิด – 19 กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงานโอทอปไทย
สูภัยโควิด – 19 ระหวางวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร 1 – 3 ศูนยแสดงสินคา
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
ผูที่ประสงคเขารวมจัดแสดงและจําหนายสินคา ในงานโอทอปไทย สูภัยโควิด – 19 ตองไดรับการฉีดวัคซีน
ครบจํานวน 2 เข็ม และมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนลบ ไมเกิน 72 ชั่วโมง กอนเขารวมงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 จังหวัดนครพนมขอเชิญสมัครเขารวม “โครงการพัฒนาขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”
4.5.1 หลักเกณฑ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 12 อําเภอ มีที่ดินเปนเอกสารสิทธิ ที่ดินของสวนราชการ
ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะประโยชน พื้นที่ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาร พื้นที่องคกรศาสนา พื้นที่ภาคประชาชน
4.5.2 เขารวมโครงการไดทุกขนาดของพื้นที่
4.5.3 รูปแบบการพัฒนาพื้นที่
1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม หลัก “บวร” “บรม” “ครบ”/แนวพระราชดําริ ฯลฯ
2) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวิภาพ/เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Moodel)
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3) การพัฒนาและการรังสรรคนวัตกรรมในรูปแบบใหม
4) แนวทางการพัฒนาโดยใชศาสตรอื่น ๆ
4.5.4 สิ่งที่จะได ไดรับการพัฒนาจากภาคีเครือขาย เชน โครงสรางพื้นฐาน และรูปแบบการพัฒนา
พื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพปญหาและสภาพภูมิสังคม
4.5.5 หลักฐานการรับสมัคร
1) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2) สําเนาบัตรประชาชน (เจาของกรรมสิทธิ์)
3) สําเนาทะเบียนบาน
4) หลักฐานอื่น ๆ ที่ใหใชประโยชนที่ดิน
- นางวรนุช กรุงเกตุ (ผอ.กง.สงเสริมฯ) เนนย้ํา ใหอําเภอสงผลการรับสมัครภายในวันที่ 8 ธ.ค. 64
- โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม “โคก หนอง นา”งบลงทุน
การจัดทําPO ใหแลวเสร็จภายในวันที่22 ธ.ค. 64 การจัดซื้อพืชพันธุสัตวตองไมเกิน 9,000 บาท หากมี
งบประมาณเหลือใหรีบแจงคืนจังหวัดทันที
กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.6 การดําเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดนครพนม
กระทรวงมหาดไทย ไดจัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุ ก ช ว งวั ย อย า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เมื่ อ วั น ศกร ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2564
ผานระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference System - VCS) โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอกอนุพงษ เผาจินดา) เปนประธานการประชุมฯ และไดสรุปประเด็นสําคัญ (เอกสารแนบ )
จังหวัดนครพนมจัดทําโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สรางสังคมอุดมสุข ทุกชวงวัยอยางยั่งยืน ประจําป 2565 (เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.7 การบริหารการจัดเก็บและใชประโยขนขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดดําเนินโครงการการบริหารการจัดเก็บและใชประโยชนขอมูลความ
จําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บขอมูล
จปฐ. ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลความจําเปน
พื้นฐาน (จปฐ.) ซึ่งมีแนวทางการบริหารการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนป 2565 (เอกสารแนบ)
- นายหาญ ศรีหาวงษ (ผอ.กง.สารสนเทศฯ) ฝากใหพัฒนาการอําเภอทุกอําเภอติดตามขอมูลความ
จําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําปงบประมาณ 2565 ครบถวน ถูกตองตามจํานวนครัวเรือน ใหทันเวลา
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.8 การดําเนินงานโครงการ CDD-Office Info 4.0 ประจําป 2565
จังหวัดฯ ไดจัดทําโครงการ CDD-Office Info 4.0 ประจําป 2565 ตอเนื่องจาก ป 2562-2564
เพื่อสนับสนุนใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอําเภอ ไดปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานให
นาสนใจ สวยงาม เปนปจจุบัน และสงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนของหนวยงาน
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ผานสื่อแขนงตาง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให บริการแกผู รับบริ การและสงเสริมภาพลักษณ ที่ดี ให กับ
หน ว ยงาน ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด ได จั ด ทํ า โครงการฯ พร อ มหลั ก เกณฑ ก ารคั ด เลื อ ก และปรั บ ปรุ ง คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ฯ
(ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว 4943 ลงวันที่ 15 พ.ย.2564) โดยใหอําเภอรายงานผลการ
ประชาสัมพันธงานพัฒนาชุมชน ใหจังหวัดฯ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.9 การจัดทําสารสนเทศเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต ป 2565
กรมการพัฒนาชุมชน แจงจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ าย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพรอมการจัดทําสารสนเทศตําบลตนแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 2 ตําบลๆ ละ 8,700
บาท เปนเงิน 17,400 บาท และตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว 4810 ลงวันที่ 5 พ.ย 2564
จังหวัดไดใหอําเภอพิจารณาคัดเลือกสารสนเทศตําบลตนแบบฯ อําเภอละ 1 ตําบล โดยไมเปนสารสนเทศ
ตําบลตนแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ไดดําเนินการ ในป 2561 – 2564 ทั้งนี้ สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด/อําเภอ/อปท. คัดเลือกสารสนเทศตําบลตนแบบฯ ระดับจังหวัด จํานวน 2 ตําบล เพื่อดําเนินกิจกรรม
การจัดทําสารสนเทศตําบลฯ ตอไป (เอกสารแนบ)
- ผลการคัดเลือก ตําบลตนแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเปาหมาย งบประมาณ 2565 ระดับอําเภอ ดังนี้
1) อําเภอเรณูนคร ตําบลโพนทอง รหัส 480602
2) อําเภอศรีสงคราม ตําบลนาเดื่อ รหัส 480802
3) อําเภอโพรสวรรค ตําบล โพนจาน รหัส 481006
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.10 ผลการสงรายงานประจําเดือน พฤศจิกายน 2564 (เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.11 แผนกําหนดการสงรายงานประจําเดือน ธันวาคม 2564 (เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.12 โครงการฝกอบรมพัฒนากรระหวางประจําการ ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ดวยกรมการพัฒนาชุมชน กําหนดโครงการฝกอบรมพัฒนากรระหวางประจําการ ดานการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจ ทักษะในการใชเครื่องมือ
การทํางานพัฒนาชุมชน สงเสริมกระบวนการคิดในการสรางองคกรแหงการเรียนรู และสงเสริมสนับสนุน
การขั บ เคลื่ อ นงานกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ป 2565 จํ า นวนกลุ ม เป า หมาย 878 อํ า เภอ 3,556 คน
จํานวน 4 รุน จังหวัดนครพนมเขารับการฝกอบรมในรุนที่ 4 ระหวางวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2564
จํานวน 12 อําเภอ พัฒนากร 47 ราย ฝกอบรม ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ผานระบบการเรียน
ออนไลน ระบบ Zoom Cloud Meeting การแตงกายชุดผาไทยสีสุภาพ (เอกสารแนบ)
ในการนี้ ขอใหอําเภอไดแจงพัฒนากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมฯ ตามวัน และสถานที่ดังกลาว
ขางตน ทั้งนี้จังหวัดจักไดมีหนังสือแจงใหอําเภอทราบอีกครั้ง

รายงานการประชุมประจําเดือนพ.ย.64 12

4.11.1 การฝกอบรมพัฒนาการอําเภอ กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดฝกอบรมพัฒนาการอําเภอ
ในระหวางวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 สําหรับรูปแบบการฝกอบรมกรมฯ จะมีหนังสือแจงใหจังหวัด
ทราบอีกครั้ง จึงแจงมาเพื่อทราบเบื้องตน เพื่อเตรียมความพรอมในการวางแผนและฝกอบรมฯ ตอไป
- นายสุรพล แกวอินธิ (พัฒนาการจังหวัด) แนะแนวทาง ทานอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมาโครงการฯ
มาตรงกับวันอบรม วันที่ 16 ธ.ค.64 อาจะเปลี่ยนสถานที่อบรมไปที่ อําเภอนาหวา
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.13 เปาหมายการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.14 สรุปผลเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2565 ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.14 สรุปผลลูกหนี้เงินยืมเงินในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
(เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.15 กองทุนสวัสดิการขาราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564
(เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.16 การดําเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อสรางความตระหนักรูสูสังคม
ดวยศูนยอํานวยการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําขอเสนอแผนการดําเนินงาน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสรางความตระหนักรูสูสังคม โดยมีเปาหมายเพื่อสรางการรับรูใหประชาชน
ไดรูจัก สนใจ และเขารวมกิจกรรมอาสาใหมากขึ้น บนพื้นฐานการมีความรับผิดชอบตอสังคมและจิตสํานึ ก
ตอสวนรวม และไดกําหนดใหมี Mr.จิตอาสา ประจําหนวยงาน ทั้งในสวนภูมิภาคเพื่อทําหนาที่ในการรั บสง
และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานจิตอาสาของหนวยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอความรวมมือจังหวัดมอบหมายสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแจง
รายชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหเปน “Mr.จิตอาสา” ประจําสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จํานวน 1 ราย และ
ประจําสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จํานวนแหงละ 1 ราย ผาน QR Code ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
(ตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
มติที่ประชุม
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

รายงานการประชุมประจําเดือนพ.ย.64 13

(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม
( นางสาวพัชริดา หมื่นกิจ )
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)
ผูต รวจรายงานการประชุม
( นางสาววิมล มุงกลาง )
ผูอํานวยการกลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

