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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 4/2562
ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายประสาท
2. นายสุรพล
3. นายศักดิ์ชัย
4. นายสวงเดช
5. นายทศพร
6. นายชุมพล
7. นายพงศ์วิชญ์
8. นายธนะ
9. นายบัญชา
10. น.ส.สุริยาวดี
11. นายธวัช
12. น.ส.จันทวรรณ
13. น.ส.วีรธิดา
14. นายสมิง
15. น.ส.จุฬาภรณ์
16. นายชัยพร
17. นายพีรกานต์
18. น.ส.ณิชาทิพย์
19. น.ส.พชรพร
20. นายศิริชัย
21. น.ส.ลัดดา
22. นางลติยา
23. นางพจนีย์
24. นางพัชราวรรณ
25. น.ส.อังศุมารินทร์
26. นายชนาภัทร
27. นายสุริยา
28. นางกฤษฏาพร
29. นายเพชรโพธิ์ชัย
30. นายขจร

ทัศคร

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อามาตย์สมบัติ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
แก้วดี
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
ยิ่งล้า
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
ธัญญะเจริญ
แทน พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
มาตรนาคุณ
แทน พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
ภิรมย์
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
ภักดี
พัฒนาการอาเภอปลาปาก
อินทรไชยา
พัฒนาการอาเภอวังยาง
วงศ์มหาชัย
พัฒนาการอาเภอนาทม
วงค์หลวงอุด
รกท.พัฒนาการอาเภอนาแก
ธิรัตยา
รกท.พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
ศศินราเศรษฐ์
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โคตรโยธา
ผู้ช่วยหน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อุบลบาลไชโรจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
จันทะเล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ศรีบุรมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
คามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พจนา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ไชยโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สอนซ้าย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บุญมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เลียบไธสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
คงอ่อน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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31. น.ส.ขนิษฐา
32. นายภาสวัฒน์
33. นายสนิท
34. นายเพชรโพธิ์ชัย
35. นางกฤษฎาพร

ชัยบิล
บุญสม
แสงสว่าง
เลียงไธสง
บุญมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางวรนุช กรุงเกตุ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2. นางรัชต์วรรณ
ไวยากรณ์
พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
3. นายวิทยา
เข็มอุทา
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
4. นางปรมาภรณ์
วิวัฒนะ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวกุลพิมนต์

โตมรอุดมทรัพย์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม กาหนดจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค
ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยได้กาหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
1.1.1 วันเสาร์ที่ 5 พ.ค. 2562 จัดพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทาบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุพนมวรมาวิหาร อ.ธาตุพนม ตั้งแต่เวลา
06.30 น. เป็นต้นไป การแต่งกาย แต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา
1.1.2 วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ค. 2562 จัดพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์ฯ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม ตั้งแต่เวลา
08.00 น. เป็นต้นไป การแต่งกาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา แต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา
1.1.3 วันจันทร์ที่ 6 พ.ค. 2562 จัดพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
นครพนม ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ
1.2 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ตาแหน่ง
พัฒนาการอาเภอ/หัวหน้าฝ่ายอานวยการ และแต่งตั้งข้าราชการผู้ผ่านหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง
(นพก.) ให้ดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ/หัวหน้าฝ่ายอานวยการ ตามคาสั่งกรมฯ ที่ 351/2562
ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครพนม ดังนี้
1.2.1 ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น
รายนางสาววีรธิดา วงศ์มหาชัย ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอนาทม จังหวัดนครพนม ย้ายไปดารงตาแหน่งพัฒนาการ
อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
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1.2.2 ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งสังกัดจังหวัดนครพนม มีดังนี้
1) นายกิจจา นิรภูมิ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ย้ายมาดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
2) นางปุญช์กนก ทองมาก ตาแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ ย้ายมาดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม
จึงแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบและเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562
โดยได้ลงในเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4. 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2562 มีการคัดเลือก 3 ประเภท ดังนี้
4.1.1 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอดีเด่น
4.1.2 คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยาดีเด่น
4.1.3 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
ทั้งนี้ ขอให้อาเภอได้ดาเนินการส่งรายชื่อตามข้อ 4.1.1 – 4.1.3 ส่งให้จังหวัดภายในวันที่
15 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้แจ้งในที่
ประชุมแล้ว จังหวัดจักได้มีหนังสือแจ้งให้อาเภอทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2 ข้อ คือ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อสืบสาน รักษาและบ่งบอกถึงการน้อมนา
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป้าหมายดาเนินการในพื้นที่อาเภอละ 1 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 ขอให้อาเภอรายงานผลการดาเนินงานทุกวันที่ 1 ของเดือน
เพื่อจังหวัดจะได้ดาเนินการรายงานกรมฯ ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน งบประมาณหมู่บ้านละ 27,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2562
จังหวัด กาหนดดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2562 โดยคณะทางาน
คัดสรรฯ จะออกติดตามคัดสรรกิจ กรรมฯ ในระหว่ างวัน ที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2562 ให้ เหลื อ ประเภทละ
3 ลาดับ เพื่อเตรียมนาเสนอต่อคณะกรรมการคัดสรรฯ จึงขอให้อาเภอได้ดาเนินการประสานพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
เตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสรุปผลงานการดาเนินงานนาเสนอต่อคณะคัดสรรฯ ทั้งนี้จะได้มีหนังสือแจ้ง
อาเภอทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง
จังหวัดขอให้อาเภอดาเนินการส่งเอกสารครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างภายในวันที่ 7 พฤษภาคม
2562 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกตามเอกสารให้เหลือ 3 อาเภอ ถ้าอาเภอไม่ส่งภายในวันที่กาหนดถือว่า
สละสิทธิ์ในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
กรมฯ แจ้งให้จังหวัดพิจารณาจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวฯ ใน 50 หมู่บ้านของจังหวัด มีกรอบ
การพิจารณาจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การให้คะแนน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศักยภาพในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว 50 คะแนน, ด้านความพร้อมของชุมชนและสิ่งอานวยความสะดวก 30 คะแนน และด้านสินค้าและ
บริการ 20 คะแนน ทั้งนี้จังหวัดจะได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว และรายละเอียด
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้อาเภอทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจาปี 2562
(OTOP Product Champion : OPC)
จังหวัดกาหนดจัดประชุมคณะทางานคัดสรรฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม
หนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครพนม ขอให้ทุกอาเภอได้เข้าร่วมคัดสรรฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
10 – 16 พฤษภาคม 2562 กรมฯ จะดาเนินการคัดสรรในวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 การรายงานยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ไตรมาส ๓-๔ ปี ๒๕๖๒
รายงานยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (DOC) (รด.๓, รด.๔) และ
ยืนยันข้อมูลยอดการจาหน่ายฯ ในระบบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะถูกส่งมาที่จังหวัดฯ โดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องจัดส่งเป็น
เอกสาร) ทั้งนี้ ขอให้อาเภอยืนยันข้อมูลในระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน ทั้งนี้ พัฒนาการอาเภอ
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จะต้องลงนามรับรองในรายงานข้อมู ลผลการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (รด.๒) และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
จังหวัดจัดเก็บเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือน
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.8 ผลการส่งรายงานประจาเดือนเมษายน 2562 นาเสนอโดยเอกสาร
จังหวัดได้แจกแบบแจ้งเตือนการส่งรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชน ประจาเดือนพฤษภาคม
2562 มี ทั้งหมด 12 เรื่อง ที่อาเภอจะต้องรายงานตามเกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดได้แจกในที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.9 การดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และการดาเนินงาน
สารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่ จังหวัดนครพนม ได้แจ้งให้อาเภอดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน
ดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจังหวัด ฯ
โดยคณะทางานพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศ
ตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจาปี 2562 ได้ดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้านและตาบล
เป้าหมาย จากทั้ง 12 อาเภอ ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2562 นั้น
บัดนี้ จังหวัดนครพนม ได้คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต และสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏผลตามประกาศฯ ที่แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.10 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.
ลาดับที่ 1 อาเภอวังยาง, ลาดับที่ 2 อาเภอปลาปาก, ลาดับที่ 3 อาเภอนาทม, ลาดับที่ 4 อาเภอ ศรีสงคราม
รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.11 การนาเสนอและรับรองผลการจัดเก็บ จปฐ. ระดับตาบล /อปท.
รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอให้อาเภอดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในห้วงระเวลาที่
กาหนด โดยสรุปกิจกรรม/โครงการ จานวน 7 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมที่ 1 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ห้วงเวลาดาเนินการ
1 – 22 พ.ค. 2562
2) กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ระดับตาบล
ภายในวันที่ 22 พ.ค. 2562
3) กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลจปฐ. ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 1 – 10 พ.ค. 2562
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4) กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ระดับอาเภอ ภายในวันที่ 13 – 17 พ.ค. 2562
5) กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 26 พ.ค. 2562
6) กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ระดับจังหวัด กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด
ภายในวันที่ 28 พ.ค. 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.12 การจัดเก็บข้อมูล กชช.2 ค ปี 2562
จังหวัดขอให้อาเภอดาเนินการตามแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
1) ขอให้อาเภอส่งรายชื่อผู้บันทึกข้อมูล กชช.2ค ระดับอาเภอ จานวน 1 ราย ที่มีรายชื่อตามคาสั่ง
ผู้บันทึกข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับอาเภอ ประจาปี 2562 โดยส่งข้อมูลให้จังหวัดผ่านช่องทาง
ออนไลน์กลุ่ม “จปฐ.(จนท.พช.นครพนม) ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2562 เพื่อจังหวัดจะได้อนุมัติสิทธิ์ผู้บันทึกและ
แจ้งอาเภอต่อไป
2) ห้วงเวลาบันทึกและอับโหลดข้อมูล กชช.2ค สามารถดาเนินการบันทึกและอัปโหลดได้ตั้งแต่วันที่
1 – 31 พฤษภาคม 2562
3) ขอให้อาเภอดาเนินการจัดประชุมตรวจสอบคุณภาพข้อมูล กชช.2ค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
22 พ.ค. 2562 เพื่อจังหวัดจะสามารถนาเสนอและรับรองผลคุณภาพชีวิตของคนนครพนม (จปฐ.+กชช.2ค) ในวันที่
20 พ.ค. 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.13 การดาเนินงาน โครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข
รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้รับอนุมัติ จานวน 17 รายๆ ละ 3,000 บาท / ครัวเรือน รายละเอียดบัญชีรายชื่อครัวเรือนที่ได้
การช่วยเหลือจากพัฒนาสังคมฯ ที่ได้แจกในทีประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.14 การส่งรายงาน โครงการบูรณาการความยากจน (สนับสนุนวัสดุอาชีพครัวเรือนพัฒนาได้
20,000 บาท/คร.)
การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานภายในวันที่ 8 มี.ค. 2562 ยกเว้นอาเภอเมืองฯ, อาเภอปลาปาก, อาเภอศรีสงคราม และอาเภอโพนสวรรค์
จานวนครัวเรือนที่พัฒนาได้ทั้งจังหวัดจานวน 165 ครัวเรือน ขอให้อาเภอบ้านแพง, ท่าอุเทน และอาเภอนาแก ขอให้
ส่งแบบสารวจภายในวันที่ 5 พ.ค. 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.15 ผลการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส Eset Endpoint 6.6.2089.2
ขอความร่วมมืออาเภอทีไ่ ด้ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส Eset Endpoint 6.6.2089.2 ได้รายงาน
การติดตั้งให้ตรงกับข้อเท็จจริง หากมีข้อสงสัยประกาใดขอให้ประสานน.ส.ลัดดา ศรีบุรมย์ นว.พช.ชานาญการ
กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้ดาเนินการภายในวันที่ 3 พ.ค. 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
ฝ่ายอานวยการ
4.16 สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
สรุปผลการเบิกจ่าย จังหวัดนครพนมผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 75 รายละเอียดได้แจกในที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.17 สรุปลูกหนี้คงเหลือ ณ เดือนเมษายน 2562

ขอให้อาเภอได้เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด รายละเอียดได้แจกในที่
ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.18 ข้อทักท้วงการดาเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2562
การส่งใช้เงินยืมขอให้อาเภอได้ดาเนินการส่งใช้เงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด รายละเอียดได้
แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.19 กองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจาเดือนเมษายน 2562
1. เงินหุ้นสะสมทั้งหมด
4,432,000.00 บาท
2. ลูกหนี้เงินกู้สามัญและฉุกเฉินคงเหลือ 3,616,100.00 บาท
3. เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี้ (เงินให้กู้) 815,900.00 บาท
4. การกู้เงินยืมเดือนนี้
4.1 กู้สามัญ จานวน 1 คน
100,000.00 บาท
4.2 กู้ฉุกเฉิน จานวน - คน
บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ) ศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
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