1

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 8/2562
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1.
2.
3.
4.

นายสามารถ
นายประสาท
นายสุรพล
นายสุรพล

5. นายสุระชาติ
6. นายชุมพล
7. นายสวงเดช
8. นายทศพร
9. นายพงศ์วิชญ์
10. นางรัชต์วรรณ
11. นายธวัช
12. นางสาวงามตา
13. นางปุญช์กนก
14. นายกิจจา
15. นายธนะ
16. น.ส.ณปภัช
17. น.ส.จงรักษ์
18. นางปรมาภรณ์
19. น.ส.จุฬาภรณ์
20. นายพีรกานต์
21. น.ส.ณิชาทิพย์
22. นายศิริชัย
23. น.ส.ลัดดา
24. นางลติยา
25. นางพจนีย์
26. นางภัทรานิษฐ์
27. น.ส.อังศุมารินทร์
28. นายสุริยา
29. นางกฤษฎาพร
30. นายเพชรโพธิ์ชัย

โรจนวิเชียร
ทัศคร
แก้วอินธิ
แก้วอินธิ

พัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
หัวหน้ากลุม่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
รักษาการในตาแหน่งหน.ฝ่ายอานวยการอีกตาแหน่งหนึ่ง
พรหมดิเรก
หัวหน้ากลุม่ งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ยิ่งล้า
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
แก้วดี
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
ไวยากรณ์
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
ภักดี
พัฒนาการอาเภอปลาปาก
ยืนยง
พัฒนาการอาเภอนาแก
ทองมาก
พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
นิรภูมิ
พัฒนาการอาเภอนาทม
ธัญญะเจริญ
รกท.พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
ทรงบัณฑิตย์
รกท.พัฒนาการอาเภอวังยาง
โมยะ
แทน พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
วิวัฒนะ
ผู้ช่วยหน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ธิรัตยา
ผู้ช่วยหน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โคตรโยธา
ผู้ช่วยหน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
อุบลบาลไชโรจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ศรีบุรมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
คามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
คาสร้าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ไชยโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บุญมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เลียบไธสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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31. นายสนิท
32. นางวาสนา
33. น.ส.ศรินพรรณ
34. น.ส.สุพรรณี
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวิทยา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกุลพิมนต์

แสงสว่าง
จันเกตุ
ชาวันดี
คาเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เข็มอุทา

พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
โตมรอุดมทรัพย์

ติดราชการ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
กรมฯ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้นางวรนุช กรุงเกตุ ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม (นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชานาญการพิเศษ) ย้ายไปดารงตาแหน่งหน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.อ่างทอง ตามคาสั่งกรมฯ
ที่ 765/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และกรมฯ ได้แต่งตั้งให้นางวิไลดา งิ้วไชยราช ตาแหน่งพอ.พังโคน
(นว.พช.ชานาญการ) จ.สกลนคร ให้รักษาราชการแทน พอ.เมืองนครพนม (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
พิเศษ) จ.นครพนม ตามคาสัง่ กรมฯ ที่ 794/2562 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2562
1.2 การประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562
1.2.1 แนะนาข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
- นายสามารถ สุวรรณมณี ตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อ.ควนกาหลง จ.สตูล ไปช่วย
ราชการทีจ่ ังหวัดนครพนม ปฏิบัตหิ น้าที่นายอาเภอธาตุพนม
1.2.2 โครงการจังหวัดเคลือ่ นที่ กาหนดจัดในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ลานเอนกประสงค์
บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 อ.เรณูนคร ขอให้อาเภอได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
โดยได้ลงในเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พจิ ารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 กรอบการดาเนินงานโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้าโขง (ธรรมะ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล งบพัฒนากลุ่มจังหวัดปี 62 (เหลือจ่าย)
กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
มหกรรม “ร้อยหลาก พรรณลาย ผ้าไทนคร/กลุม่ สนุก” รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.2 (ร่าง) การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนครพนม (ประเภทเงินอุดหนุน)
ประจาปี พ.ศ. 2562 - 2563)
*การพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีนครพนม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปี 2563* รายละเอียดตาม
ร่างการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนครพนมที่ได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งทีเ่ สนอให้ทปี่ ระชุมทราบ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.1 โครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
- จังหวัดเคลื่อนที่กันยายน 2562
จังหวัดบูรณาการโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
เพื่อให้คณะท่านผุ้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นทีเ่ ยี่ยมครัวเรือนยากจน เดือนกันยายน
2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาขาม หมูท่ ี่ 9 ต.นาขาม อ.เรณูนคร ในวันที่ 19 ก.ย. 2562
ให้อาเภอเรณูนครดาเนินการดังนี้
- คัดเลือกครัวเรือนยาจนในพื้นที่ ประเภทพัฒนาได้ เพื่อสนับสนุน/ช่วยเหลือวัสดุ/
อุปกรณ์/เงินทุนด้านอาชีพ
- อาเภอร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนราชการของอาเภอ ดาเนินการช่วยเหลือด้าน
อาชีพในเบื้องต้น
- ส่งแบบรายงานครัวเรือนเป้าหมายพร้อมการช่วยเหลือให้จงั หวัดทราบภายในวันอังคาร
ที่ 10 ก.ย. 2562 เพื่อจังหวัดได้นาเสนอข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทราบต่อไป
- ข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก พมจ.
- ข้อมูลการจาแนกสถานะครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2563
- ให้อาเภอส่งเอกสารถอดบทเรียนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ยกเว้นอ.เมืองฯ, อ.ปลาปาก, อ.ศรีสงคราม และอ.โพนสวรรค์)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 การบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
ประจาปี 2562
กรมฯ ได้กาหนดให้มีการประกวดการจัดทาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตาบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี
2562 และจังหวัดนครพนมได้ดาเนินการคัดเลือก บ.นาโพธิ์ ม.17 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองฯ และต.บ้านผึ้ง อ.เมือง เป็น
ตัวแทนในระดับจังหวัด เพื่อรับการประกวดการบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
คุณภาพชีวิต ตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจาปี 2562
ทั้งนี้ การประกวดการจัดทาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
คุณภาพชีวิตและสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลปรากฏว่า บ.นาโพธิ์ ม.17 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับจังหวัด และต.บ้านผึง้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดสารสนเทศตาบลต้นแบบ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับเขตตรวจราชการ (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) ประจาปี 2562 (หมู่บ้านสารสนเทศฯ
รางวัลเกียรติบัตร, สารสนเทศตาบลฯ รางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท)
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เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ จังหวัดนครพนมกาหนดมอบรางวัลหมู่บ้าน/ตาบลสารสนเทศฯ ในการ
ประชุมคณะกรมการจังหัด ประจาเดือนกันยายน 2562 จึงให้อ.เมืองฯ แจ้งผู้นาเข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมธาตุ
พนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยรายงานตัว เวลา 08.30 น. (กาหนดวันจะแจ้งอีกครั้ง)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 การประกวดนักประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนดีเด่นและเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดีเด่น
ประจาปี 2562 (อ้างถึงหนังสือที่ นพ 0019/ว2727 ลงวันที่ 18 ก.พ.2562)
ด้วยจังหวัดนครพนม จัดทาโครงการ CDD-Office Info 4.0 ประจาปี 2562 เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญกาลังใจและกระตุ้นให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนและเว็บไซต์สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ ได้รับรู้และให้ความสาคัญต่อการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ให้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้
น่าสนใจทันสมัย และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างนี้ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม กาลังดาเนินการประเมินตามโครงการดังกล่าว
จึงให้อาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ในห้วงวันที่
13 – 20 กันยายน 2562 และจังหวัดจักได้ประกาศผลการประกวดตามโครงการ CDD-Office Info 4.0
ประจาปี 2562 ภายในเดือนกันยายน 2562 ให้อาเภอทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 ผลการส่งรายงานประจาเดือนสิงหาคม 2562 และแผนการส่งรายงานเดือนกันยายน 2562
นาเสนอโดยเอกสาร รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.5 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ส านั ก งาน ป.ป.ส.จั ด งานมหกรรมกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ประจ าปี 2562 โดยได้รั บ พระ
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร
ราชธิดา ทรงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในงานดังกล่าว พร้อมทั้งพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของ
แผ่นดินประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยผู้ ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้ แทนรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ของจังหวัดนครพนม และผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นาทีม ผช. กอ.รมน. และประธานหมู่บ้าน/ชุมชนต้น
กล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี รวม 20 คน
สานกงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดนครพนม กาหนดจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิ ธี
มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่ บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2562
ในวันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2562 (วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน) ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัด
นครพนม พร้อ มจัดกิจ กรรมทอดผ้าป่ากองทุ นแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นการระดมทุ นต่อยอดเงินกองทุ นแม่ของ
แผ่ น ดิ น ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ในวั น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น กลุ่ ม เป้ า หมายจ านวน 600 คน
ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนแม่ฯ ปี 2547 – 2562 จานวน 320 กองทุนๆละ 1 – 2 คน และเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในปัญหายาเสพติดและ
เพื่อเป็นการรวมพลัง มวลชนกองทุนแม่ ของแผ่นดิน อีกทั้ ง เพื่อกระตุ้นให้แกนนาหมู่ บ้าน/ชุมชนกองทุ นแม่ของ
แผ่นดินให้เกิดความภาคภู มิใจ และเกิดอุดมการณ์อันหนั กแน่นในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่าง
ต่อเนื่อง
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กิจกรามในวันดังกล่าวประกอบด้วย – กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และขบวนแห่งอัญเชิญ
เงินพระราชทานขวัญ ถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 – พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางสิริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562, - พิธีมอบเงิน
พระราชทานขวัญถุงกองทุ นแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 , - กิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุ นแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นการ
ระดมทุนต่อยอดเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่ บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ซึ่งทางจังหวัดจักได้แจ้งให้
อาเภอทราบอีกครั้ง)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 ตัวชี้วัดโครงการ “Cdd nakhonphanom Happinese : พัฒนาชุมชนนครพนม สร้างสรรค์
องค์กรแห่งความสุข” การศึกษาดูงานและดาริผู้บริหารของกรมฯ /จังหวัด กาหนดไว้ว่า ภายหลังการศึกษาดูงาน
แล้ว “จะนาผลที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชนได้อย่างไร” ให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
4.6.1 ศึกษารูปแบบและองค์ความรูก้ ิจกรรมตามกาหนดการดูงานในแต่ละสถานที่
4.6.2 สรุปบทเรียน 1 บทเรียนต่อ 1 กลุ่ม/ฝ่าย/อาเภอ และนาไปสู่การปฏิบัติงานในภารกิจ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในปี 2563
4.6.3 นาเสนอกรอบแนวคิดองค์ความรู้ทีได้ในห้วงไตรมาส 1 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
บทเรียนนาไปสู่การขับเคลือ่ นงานในห้วงไตรมาส 2 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.7 การจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจาปี 2562
จังหวัดกาหนดจัดในระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
นครพนม และบริเวณถนนริมแม่น้าโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม มีการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและจัดนิทรรศการออกร้านในหน่วยงาน จากส่วนราชการ อาเภอ ทุกอาเภอ ภาคเอกชน และส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จังหวัดจึงขอให้อาเภอดาเนินการดังนี้
1. แจ้งประชาสัมพันธ์กลุม่ ผูป้ ระกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ผู้ประกอบการในหมูบ่ ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และผูป้ ระกอบการในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีที่สนใจเข้าร่วมจาหน่ายสินค้าในงานใน
ระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2562
2. แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมจาหน่ายให้จงั หวัดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยให้กลุ่มที่เข้าร่วม
จาหน่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบูธขนาด 4x4 เมตร บูธละ 2,000 บาท
3. ให้อาเภอร่วมกับกลุ่มผู้จาหน่ายสินค้า จัดบูธแสดงป้ายอาเภอและตกแต่งบริเวณให้สวยงาม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 การขยายผลกิจกรรม D-hope
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถในการดูแลเว็บไซต์ D-hope ให้เป็นปัจจุบัน และเป็นช่องทาง
ที่ผู้สนใจ และนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม D-hope ได้โดยจังหวัดได้จัดทาแคตตาล๊อก
หมู่บ้านท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี 2561 – 2562 จานวน 13 หมู่บ้าน พื้นที่ 7 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองนครพนม
บ.นาจอก บ.อาสามารถ บ.บึงหล่ม
อาเภอเรณูนคร
บ.นาบัว
อาเภอธาตุพนม
บ.หนองสะโน บ.นาถ่อน บ.พระกลางท่า
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อาเภอบ้านแพง
บ.โคกสวาท
อาเภอนาหว้า
บ.ท่าเรือ
อาเภอนาแก
บ.หนองสังข์ บ.นาโสก
อาเภอท่าอุเทน
บ.ไชยบุรี บ.ท่าแต้
กาหนดการดาเนินการในเดือนตุลาคม 2562 แผนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้อาเภอ
เตรียมคัดเลือกผู้แทนในหมู่บ้านเป้าหมายบ้านละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 1 คน
พร้อมคอมฯ เพื่อเรียนรู้การดูแลเว็บไซต์
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.9 การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม จาก 12 อาเภอ จานวน
50 หมู่บ้าน
จังหวัดขอให้อาเภอได้ดาเนินการจัดทาแผนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 20 กันยายน 2563 และจัดส่งแบบรายงานชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ให้อาเภอรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน สามารถแทรกภาพประกอบหรือเพิม่ เติมแบบรายงานตาม
ความเหมาะสม พร้อมส่งไฟล์ขอ้ มูลและเก็บหลักฐานเป็นแฟ้มข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอาเภอ
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดาเนินงานโครงการยกระดับอาเภอต่อไป รายละเอียดตามแผนและแลลรายงานฯที่ได้
แจกในทีประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายอานวยการ
4.10 สรุปผลการเบิกจ่ายประจาเดือนสิงหาคม 2562 นาเสนอโดยเอกสาร
ผลการเบิกจ่ายครบ 100 เปอร์เซ็นต์ทั้ง 11 อาเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.11 การรับสมัครจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
ด้วยศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เปิดรับสมัครลงทะเบียน
จิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ณ สานักงานเขต
กรุงเทพฯ และที่ทาการอาเภอทั่วประเทศ
กรมฯ จึงขอให้จังหวัดประชาสัม พันธ์เ ชิญ ชวนบุคลากรกรมฯ (ส่วนภูมิภาค) รวมทั้ งผู้ นา กลุ่ม
องค์กร เครือข่าย ในความรับผิดชอบของกรมฯ สมัครลงทะเบียนจิตอาสา 904 วปร. ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ สมั ค รลงทะเบี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ขอให้ ส รุ ป ข้ อ มู ล ส่ ง ตามแบบรายงานไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
E-mail:jitaresacdd@gmail.com และช่องทางแอปพลิเคชั่น Line โดยสแกน Barcode ท้ายหนังสือนี้ ครั้งที่ 1
ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 และครั้งที่ 2 ภายในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
ในการนี้ จัง หวัดจึง ขอให้อาเภอได้ป ระชาสัม พั นธ์ข้าราชการในสัง กั ด และผู้ นา กลุ่ม องค์ก ร
เครือข่าย ในความรับผิดชอบของท่ านที่ยัง ไม่ลงทะเบียนจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหั วใจ” สมั ครลงทะเบียน
จิตอาสา 904” วปร. ตามวัน และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และรายงานจังหวัดครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 18 กันยายน
2562 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ตามแบบรายงานที่แนบ ทั้งนี้จังหวัดจักได้มีหนังสือแจ้งให้
อาเภอทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.12 กองทุนสวัสดิการจังหวัดนครพนม ประจาเดือนสิงหาคม 2562
รายละเอียดได้แจกในทีป่ ระชุม นาเสนอโดยเอกสาร
1. เงินหุ้นสะสมทั้งหมด
4,411,500.00 บาท
2. ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญและฉุกเฉินคงเหลือ 3,653,200.00 บาท
3. เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี้ (เงินให้กู้) 758,300.00 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
มติที่ประชุม

- ไม่มี –

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
( นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ)

สุรพล แก้วอินธิ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายสุรพิล แก้วอินธิ)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
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