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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 3/2563 ประจาเดือนมิถุนายน 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายสามารถ
2. นายประสาท
3. นางวรนุช
4. นายหาญ
5. นางสาวรจนา
6. นายชุมพล
7. นายสวงเดช
8. นายทศพร
9. นายพงศ์วิชญ์
10. นายวิทยา
11. นางรัชต์วรรณ
12. นายธวัช
13. นางสาวงามตา
14. นายศักดิ์ชัย
15. นายสานิตย์
16. นางสาวจุฬาภรณ์
17. นางปรมาภรณ์
18. น.ส.บุณญ์พัตรา
19. น.ส.ณิชาทิพย์
20. น.ส.วิมล
21. นางพัชรินทร์
22. น.ส.มลิวัลย์
23. นางบุณฑริกกา
24. นางพัชราวรรณ
25. นายศิริชัย

โรจนวิเชียร
พัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
ทัศคร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กรุงเกตุ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ศรีหาวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ทัพศรี
หัวหน้าฝุายอํานวยการ
ยิ่งล้ํา
พัฒนาการอําเภอธาตุพนม
ธรรมชัย
พัฒนาการอําเภอท่าอุเทน
แก้วดี
พัฒนาการอําเภอศรีสงคราม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอําเภอเรณูนคร
เข็มอุทา
พัฒนาการอําเภอบ้านแพง
ไวยากรณ์
พัฒนาการอําเภอนาหว้า
ภักดี
พัฒนาการอําเภอปลาปาก
ยืนยง
พัฒนาการอําเภอนาแก
อามาตย์สมบัติ
พัฒนาการอําเภอเมืองนครพนม
พิจารณ์
พัฒนาการอําเภอโพนสวรรค์
ธิรัติยา
พัฒนาการอําเภอวังยาง
วิวัฒนะ
พัฒนาการอําเภอนาทม
โคตรสงครามสิน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
อุบลบาลไชโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
มุ่งกลาง
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ธรรมสาร
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ปูคะธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ไชยริบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
พจนา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
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26. น.ส.ลัดดา
27. น.ส.กันยนา
28. นางลติยา
29. นางพจนีย์
30. น.ส.วาสนา
31. นายสุริยา
32. นางกฤษฎาพร
33. นายเพชรโพธิ์ชัย
ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกุลพิมนต์
2. นางสาวเพียงรวี

ศรีบุรมย์
ตงศิริ
สุทธิผาย
คํามุงคุณ
จันเกตุ
สุคนธชาติ
บุญมา
เลียบไธสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โตมรอุดมทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
สายสุพันธ์
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

พิธีการก่อนการประชุม
พิธีมอบเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี 2563
จํานวน 4 ราย ดังนี้
1) นายทศพร แก้วดี ตําแหน่งพัฒนาการอําเภอศรีสงคราม สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอศรีสงคราม ประเภทพัฒนาการอาเภอ
2) นางสาวกันยนา ตงศิริ ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอนาแก ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
3) นายศิริชัย ธนะอุตร ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน ประเภทวิชาการ
4) นางสาวอรธิดา จันทร์กง ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝุายอํานวยการ
ประเภทสนับสนุน
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ รายงานตัวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
1) นางวรนุช กรุงเกตุ ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชํานาญการพิเศษ) สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ย้ายมาดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
2) นายหาญ ศรีหาวงษ์ ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชํานาญการพิเศษ) สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ย้ายมาดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
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3) นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ ตําแหน่งพัฒนาการอําเภอโคกโพธิ์ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชํานาญการพิเศษ) สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ย้ายมาดํารงตําแหน่งพัฒนาการอําเภอเมืองนครพนม
สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
1.2 แนะนาผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายนางบุณฑริกกา ไชยริบูรณ์ นว.พช.
ชํานาญการ สพอ.บ้านแพง เดินทางมารายงานตัวยังสังกัดใหม่ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนา
ชุมชน (นว.พช.ชํานาญการ) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตามคําสั่งกรมฯ ที่ 660/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2563
1.3 แนะนานักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
1) นางสาวชวัลพัชร สุวรรณวงค์
2) นางสาวเบญจมาศ วังคะฮาด
3) นายอาทิตย์ แสนสุริวงค์
1.4 การเตรียมการชี้แจงในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา
งบประมาณพ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร และในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
(ขั้นรับหลักการ) ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
(ช่อง 10)
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการชี้แจงจึงมอบให้นายสุริยา สุคนธชาติ นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ ประจําอยู่ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน เพื่อรับฟังและติดตามการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทํารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยได้
ลงในเว็บไซต์ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1 ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) สําหรับโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
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เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ นําเสนอทาง Power Point
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถี
New Normal
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ (อยู่ในกิจกรรมต้นน้ํา ของหน่วยงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดนครพนม วงเงิน 1,290,000 บาท
3. โครงการพัฒนาการแปรรูปสับปะรดในพื้นที่แปลงใหญ่สับปะรดอําเภอท่าอุเทนและอําเภอโพน
สวรรค์ วงเงิน 1,500,000 บาท
รวมวงเงินงบประมาณที่เสนอ 10,010,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน –
30 กันยายน 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของข้าราชการในสังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครพนม นาเสนอโดยเอกสาร
4.2.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด จํานวน 10 ตัว
ประกอบด้วย รายทีม จํานวน 4 ตัวชีว้ ัด รายบุคคล จํานวน 6 ตัวชี้วัด
4.2.2 ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ของพัฒนาการอําเภอ และพัฒนากร
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํ า นั ก งานคณะกรรมการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด (สํ า นั ก งาน ป.ป.ส.) ได้ กํ า หนด
แนวทางการดําเนินงานส่งเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2563 โดยสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพให้กับผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด รายละ 20,000 บาท โดยใช้กลไกกองทุนแม่ ของแผ่นดิน เครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ฯ ในการพิจารณาตรวจสอบความพร้อมของผู้ขอรับทุน
ตลอดจนให้การติดตาม และรายงานผลการประกอบอาชีพของผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพ ต่อสํานักงาน ป.ป.ส.
ขอให้อําเภอประสานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอําเภอ ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสงค์
จะขอรั บ ทุน หากอํ าเภอใดมี ผู้ ป ระสงค์ จ ะขอรั บทุน ให้ จัด ส่ งเอกสารหลั กฐานประกอบการขอรับ ทุนสนับ สนุ น
ส่งให้จังหวัดฯ เพื่อจังหวัดฯ จะส่งให้ ป.ป.ส. ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

5

4.4 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นําเสนอโดยเอกสาร
4.3.1 ผลการเบิกจ่ายประมาณ ประจําประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอให้อําเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ อํา เภอดํา เนิ น การเบิ กจ่ ายและส่ งหลั ก ฐานการเบิก จ่า ยให้ จั งหวัด ข้ อมู ล ณ วัน ที่
8 มิถุนายน 2563
4.3.2 การจัดทําแผนการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3-4
4.3.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน
4.3.4 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.3.5 แนวทางการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุนและเงินทุน
หมุนเวียน ซึ่งเน้น ย้ํามาตรการขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด การปรับโครงสร้างหนี้และมาตรการพักชําระหนี้
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.5
การใช้ชื่อ “น้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ของกรมการพัฒนาชุมชน”
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้จังหวัดดําเนินการ
4.5.1 ใช้ชื่อ “น้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ของกรมการพัฒนาชุมชน” ในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา การจัดทําปูายโครงการ/กิจกรรม เอกสารนําเสนอและ
การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
4.5.2 ภายหลังการประเมินผลแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางอาหารแล้ว เพื่อให้สามารถปฏิบัติการตามได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนและถูกต้อง กรมฯ จะสมัครเข้าร่วมโครงการ
“บ้านนี้มีรัก ปลูกผั กกินเอง ในพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี”
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 การรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติการ 90 วัน “น้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน”
- ข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 5/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
เรื่องการรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้จังหวัด
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ทบทวนเปูาหมายการรายงานโดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนครัวเรือนจากข้อมูล จปฐ.ปี 2562 (รวมเขตชนบทและเขต
เมือง) ขอให้อําเภอรายงานผลฯ ตามเปูาหมายจากฐานข้อมูล จปฐ.ปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
ที่

อาเภอ

จานวน
หมู่บ้าน/ชุมชน

จานวน
ครัวเรือน

จานวนครัวเรือน
ที่ปลูกแล้ว

ร้อยละ

1 เมืองนครพนม

190

37,871

30,691

81.04

2 ปลาปาก

85

12,498

12,363

98.92

3 ท่าอุเทน

111

13,022

13,022

100

4 บ้านแพง

66

8,461

8,461

100

5 ธาตุพนม

138

19,160

17,730

92.54

6 เรณูนคร

91

10,491

10,491

100

7 นาแก

153

16,631

16,452

98.92

8 ศรีสงคราม

109

15,700

15,164

96.59

9 นาหว้า

68

11,621

10,709

10 โพนสวรรค์

93

13,088

12,573

92.15
96.07

11 นาทม

37

5,358

5,352

99.89

12 วังยาง

27

3,453

3,424

99.16

1,168

167,354

156,432

93.47

รวม
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- รายงานการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

จานวนวัดทั้งหมด

จานวนวัดที่ดาเนินการแล้ว

(แห่ง)

(แห่ง)

146
93
69
43
91
74
121
67
38
62
45
22
871

7
9
26
10
9
8
10
6
1
17
1
1
105

หมายเหตุ

หมายเหตุ : จังหวัดแจ้งให้อําเภอรายงานเดือนละ 2 ครั้ง (วันที่ 15 และ 30 ของเดือน)
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.7 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ “น้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน”
กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้คัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
90 วัน “ปลูกผักสวนครั ว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” กําหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบฯ จํานวน
3 ประเภท ได้แก่ ระดับผู้บริหาร ระดับผู้ปฏิบัติการ และระดับชุมชน ตามแนวทางการคัดเลือกฯ และมอบหมายให้
อําเภอดําเนินการ
1. ศึกษาแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกฯ และดําเนินการคัดเลือกประเภท ระดับผู้ปฏิบัติการ
และระดับชุมชน
2. ให้รายงานผลการคัดเลือกและจัดทาสรุปผลการคัดเลือกฯ ระดับอําเภอ ประกอบด้วย
2.1 ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ พัฒนาการอําเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)
2.2 ระดับชุมชน ได้แก่ ตําบล (นายกเทศมนตรี/นายก อบต./กํานัน/ผู้ไหญ่บ้าน/ชุมชน)
ผู้ใหญ่บ้าน มีครัวเรือนในหมู่บ้านปลูกผัก มากกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด)
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3. สาหรับรางวัลระดับชุมชน ให้อําเภอจัดทําประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิด
ชูเกียรติลงนามในประกาศโดยนายอําเภอ และสําเนาส่งจังหวัดทราบ พร้อมแบบสรุปรายงานผลการคัดเลือกฯ
ภายในวัน ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ อําเภอสามารถจัดทําปูายเชิดชูเกียรติห รือจัดทําพิธีมอบประกาศในวัน
ประชุม หัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอหรือประชุมประจําเดือนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือตามเหมาะสม
4. จัดทาป้ายเชิดชูเกียรติครัวเรือนต้นแบบ คุ้มบ้านต้นแบบ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ และ
ตําบล/อบต./เทศบาล ต้นแบบ ตามรูปแบบที่อําเภอกําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.8 การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดนครพนม
กรมการพัฒ นาชุมชน ได้จัดทําโครงการ "สื บสาน อนุรักษ์ศิล ป์ผ้ าถิ่นไทย ดํารงไว้ในแผ่ นดิน"
เพื่อสืบ สานพระราชปณิธ านสมเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่อง
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ
ดังกล่าวให้ประสบผลสําเร็จ เพื่อเป็นการต่อยอดและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย จังหวัดนครพนม
จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า โครงการประกวดผ้ า สื บ สาน อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ป์ ผ้ า ถิ่ น ไทยดํ า รงไว้ ใ นแผ่ น ดิ น เพื่ อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยของจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่
แพร่หลาย
1) จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผ้าสื บสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้ าถิ่นไทย ดํารงไว้ในแผ่ นดิน
ระดับจังหวัด เพื่อทําหน้าที่กําหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและตัดสินการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่น
ไทย ดํารงไว้ในแผ่นดิน
2) จังหวัดได้ทําหนังสือ ที่ นพ 0019/ว 2226 ลว. 22 พ.ค. 2563 เรื่อง การประกวดผ้าสืบสาน
อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดํารงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดนครพนม เพื่อให้อําเภอดําเนินการ ดังนี้
(1) ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกลุ่มผู้ผลิ ต ผู้ประกอบการ OTOP หรือบุคคลทั่ว ไปที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดํารงไว้ในแผ่ นดิน โดยให้ผู้ที่
มีความประสงค์ส่งผ้าเข้าร่วมประกวดยื่นใบสมัครที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ และให้รวบรวมใบสมัครพร้อม
ผลิตภัณฑ์ผ้า นําส่งสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
(2) สํารวจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จําหน่ายผ้าชาติพันธุ์ที่มีศักยภาพสามารถ
มาจํ า หน่ า ยในงานระดับ ประเทศได้ ส่ ง สํ า นั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวัด นครพนม ทางไปรษณีย์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
nakhonphanom1@hotmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.9 โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)
จังหวัดนครพนม ดําเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)
เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า
สร้างนวัตกรรม และเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO
เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลงาน โดยจัดจ้าง บริษัทพฤกษาพรรณวดี จํากัด ดําเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
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OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO และจัดเวทีสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้
KBO จังหวัด เมื่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์
OTOP จากกลุ่มเปูาหมายการพัฒ นา จํานวน 1 ผลิตภัณฑ์ ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและ
เผยแพร่ผลการดําเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ในระดับประเทศต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.10 โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมหลักยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กลุ่มแปรรูป
ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยสู่สากล
จังหวัดดําเนินงานโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมหลักยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
กลุ่มแปรรูปผ้าฝูาย ผ้าขาวม้าไทยสู่สากล กิจกรรมค้นหากลุ่มแกนนําและสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝูาย
ผ้าขาวม้า เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองนครพนม มีกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
8 กลุ่ม (เอกสารแนบ) คือผู้ประกอบการประเภทผ้า/เครื่องแต่งกายที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นและความ
ทันสมัยในตัวผลิตภัณฑ์ และสามารถพัฒนาสินค้าของตนสู่ตลาดสากลได้ และได้ความร่วมมือจากวิทยากรที่
ประสบความสําเร็จจากการทํากิจกรรม/ธุรกิจของตนเอง มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ
👉นายยศรพี ต่อยอด กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครพนมฯ/ผู้จัดการร้านนาคราช
👉น.ส.ธัญญ์นภัส กิ่งสุวรรณ (อุ๋งอิ๋ง) นักการตลาดรุ่นใหม่/ดีไซน์เนอร์ & ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ‘THORR’
👉คณะอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 6 ท่าน รับโจทย์การวิจัยและ
พัฒนา หรือ R&D (Research & Development)
👉ผู้แทนสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม เน้นการพัฒนามาตรฐานและบรรจุภัณฑ์/การพัฒนา
ตลาดออนไลน์
โดยจั งหวัด แต่ง ตั้ง ทีมสนั บ สนุน การพัฒ นากลุ่ ม และเครือ ข่าย ระดับ จัง หวัด ประกอบด้ว ย
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาชน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม) จํ า กั ด เพื่ อ ร่ ว มกั น กํ า หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องกลุ่ ม แกนนํ า ภาคี เ ครื อ ข่ า ยภายในจั ง หวั ด
ตามบทบาทภารกิจและความรู้ความเชี่ยวชาญในหน่วยงานของตน และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายระดับ
จังหวัด การพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝูาย ผ้าขาวม้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลงพื้นที่ติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ซึ่งคณะทํางานทีมสนับสนุนจะประชุมกําหนดแนวทาง
พัฒนาฯ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ทั้งนี้จังหวัดจักทําหนังสือ
แจ้งกําหนดการลงพื้นที่ของคณะทํางานทีมสนับสนุนต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.11 โครงการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินปี 2563
จังหวัดดําเนินโครงการจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท สยาม ล้านช้าง
จํากัด ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เดิมกําหนดแผนดําเนินการช่วงเดือน
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เมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก จึงเลื่อนแผนการจัดงานออกไปก่อน
ซึ่งกําหนดไว้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 แต่ ทั้งนี้ต้องรอประกาศมาตรการผ่ อนคลายของรัฐบาลช่วงระยะที่
4 ก่อน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.12 การดาเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นาเสนอโดยเอกสาร
1. การสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน (แนวทางการดําเนินงานใหม่ตามสถานการณ์ การระบาด
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID – 19)
2. การจั ดตั้งกลุ่ มอาชีพสัมมาชีพตามแนวทาง (แนวทางการดําเนินงานใหม่ตามสถานการณ์
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID – 19)
3. การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด
ขอให้ทุกอาเภอได้เร่งรัดดาเนินการการจัดตั้งกลุ่มอาชีพฯ
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.13 การดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้
คานิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4 รูปแบบ ได้แก่
1. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กรมการพัฒ นาชุมชนให้จั งหวัดดําเนินการประสานอําเภอกําหนดจัดประเภทและกรอกข้อมูล
ติดต่อของชุมชนท่องเที่ยวเปาหมาย ตามแนวทางในระบบ Google Drive (ขอแจ้งรายงานการบันทึกข้อมูล)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.14 โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
โครงการส่งเสริมนั กการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP
และชุมชนท่องเที่ยว มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ ที่ ต อบโจทย์ ข องผู้ บ ริ โ ภคใน
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเกิดการจ้างงานผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยจังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรร
จํานวน ๓ อัตรา ระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓ ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม
การขายสินค้า OTOP และชุมชนท่องเที่ยวทางตลาดออนไลน์ (Sale online) ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ นพ 0019/ว 2166 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ให้ประสานกลุ่มเปูาหมายเตรียมพร้อมการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เพื่อนําไปส่งเสริมการขายออนไลน์ ตามแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ฯ และขอข้อมูลเพิ่มเติม คือ ให้อําเภอคัดเลือกกลุ่ม
เพื่อจัดทําแผนการตลาดให้อําเภอละ ๒ กลุ่ม/ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.15 โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ปี 2563
ในปี 2563 จังหวัดนครพนมได้รับงบประมาณตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ตลาดเดิม 45 แห่ง
และตลาดขยายผลในปี 2563 จํานวน 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 57 แห่ง ซึ่งทุกอําเภอได้ดําเนินการเบิกจ่ายในไตรมาส
1-2 แล้ว แต่ในการรายงานประจําเดือนมีการรายงานไม่ครบทั้ง 57 แห่ ง และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอให้
ทุกอําเภอรายงานผลการดําเนินงานทั้งตลาดประชารัฐฯ เดิมและตลาดขยายผล ถ้าตลาดแห่งใดยังไม่เปิดดําเนินการ
เนื่องจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ก็ให้รายงานยอดเป็นศูนย์ส่งให้จังหวัดได้
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.16 โครงการ OTOP Midyear 2020 กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์
OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินงานโครงการ OTOP Midyear 2020
กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการโดยการสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ตามนโยบาย ของรัฐบาล ในการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสร้างการเรียนรู้แนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้ประกอบการ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในระบบ
ออนไลน์
ในการนี้ จังหวัดนครพนมได้พิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความพร้อม
ในการเข้าร่วมจําหน่ายในระบบออนไลน์ ตามแนวทางการคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ ประกอบการ OTOP ที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกําหนด จํานวน ๖ ราย จากอําเภอธาตุพนม ๔ ราย อําเภอเรณูนคร ๑ ราย และอําเภอนาหว้า ๑ ราย
ซึ่งจังหวัดได้จัดทําหนังสืออยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามถึงทุกอําเภอ ให้มีการประชาสัมพันธ์กลุ่มที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แล้วรายงานให้จังหวัด
เพื่อรวบรวมส่งกรมฯ ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.17 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้นํ าชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจั ดการชุมชนให้ เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักปรัชญาใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” จํานวน ๒๓๗,๒๐๐ บาท
จํ า นวน 2 กิจ กรรม กลุ่ มเปู าหมาย 8 อํ าเภอ ยกเว้ น อํา เภอนาหว้ า อํ าเภอนาทม อํา เภอวั งยาง และอํ าเภอ
โพนสวรรค์ (กลุ่มเปูาหมายแนบท้าย)
กิ จ กรรมที่ 1 ผู้ นํ า ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ รู ป แบบประยุ ก ต์
“โคก หนอง นา โมเดล” กลุ่มเปูาหมาย คือ ประชาชนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี จํานวน 8 คน/แห่ง งบประมาณแห่งละ 21,500
บาท เป็นค่าวัสดุสนับสนุน (วัสดุทางการเกษตร) และจัดทําปูายครัวเรือน (ตามแบบที่กรมฯ กําหนด) เพื่อส่งเสริม
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และพัฒนาอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
กิ จ กรรมที่ 2 เครื อ ข่ า ยผู้ นํ า การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ รู ป แบบประยุ ก ต์
“โคก หนอง นา โมเดล” กลุ่มเปูาหมาย คือ ประชาชนเครือข่ายในพื้นที่ตัวอย่างของผู้นําต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามทฤษฎีใหม่รูปแบบ ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” จํานวน 8 แห่งๆ ละ 15 คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน
งบประมาณแห่งละ 8,150 บาท ดําเนินการ 3 วัน ดําเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.18 โครงการพั ฒ นาอาชี พ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม
(งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จั งหวั ดแจ้ ง อนุ มัติ โ ครงการสนับสนุ นวัส ดุ ประกอบอาชีพให้ ทุกอํา เภอ ยกเว้ นอําเภอปลาปาก
อําเภอวังยางและอําเภอนาทม รวมงบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ขอให้อําเภอ
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินและบันทึกข้อมูลกิจกรรมการช่วยเหลือในระบบ TPMAP logbook และบันทึกข้อมูล
ด้านอาชีพใน Google drive (ข้อ 14) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.19 การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนา
ชุมชน ดังนี้
ตามที่ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง นางบุ ณ ฑริ ก กา ไชยริ บู ร ณ์ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม และกลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้รับมอบงานในส่วนของสํานักพัฒ นาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน จากกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จํานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ 1) งานการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 2) งานการพัฒนาทุนชุมชน 3) งานศูนย์จัดการเงินทุนชุมชน/ศูนย์สาธิตการตลาด และ ๔) โครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) นั้น
กลุ่มงานฯ ได้แบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบงานของกลุ่มงานสารสนเทศการ
พัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานกับนักวิชาการฯ ที่รับผิดชอบแต่ละงาน โดยขอนําเรียนให้ที่
ประชุมทราบ เฉพาะงานที่ได้รับเพิ่มเติม ดังนี้ ๑) มอบให้นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน) รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และ
2) นางบุณฑริกกา ไชยริบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนา
ชุมชน รับผิดชอบงานการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต งานการพัฒนาทุนชุมชน และงานศูนย์จัดการ
เงินทุนชุมชน/ศูนย์สาธิตการตลาด
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.20 รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจาปี 2563
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว 1698 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง การบริหาร
การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครี่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 จังหวัดแจ้งให้อําเภอดําเนินการ
ตามแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ จํานวน ๔ แนวทาง ได้แก่ ๑) การเตรียมการและวางแผนการ
จัดเก็บข้อมูลฯ ๒) การจัดเก็บข้อมูลฯ ๓) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลฯ และ ๔) ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ข้อมูลฯ นั้น
ในการนี้ จังหวัดขอแจ้งความคืบหน้าการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้อําเภอทราบ ดังนี้
1. ไ ด้ รั บ แ จ้ ง จ า กผู้ รั บ ผิ ด ช อ บป ร ะ ส าน ง า นก า ร จั ด เ ก็ บข้ อ มู ล จ ป ฐ . ภ า ค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ (คุณนั นทวุฒิ เนีย มสิ นธุ์) ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอหนังสื อแจ้งแนวทางการปฏิบัติและ
ความก้าวหน้าฯ ต่ออธิบดีฯ เพื่อลงนามหนังสือแจ้งจังหวัด คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า กรมฯ จะแจ้งให้จังหวัดต่อไป
2. ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างระดับจังหวัด ว่า ขณะนี้ ได้จัดเตรียมผู้จัดเก็บข้อมูลฯ และจัด
อบรมการจัดเก็บข้อมูลฯ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Smart Phone) ให้กับผู้จัดเก็บข้อมูลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รอการอนุมัติโปรแกรมการใช้งานจาก Google map ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะสามารถนําโปรแกรมการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Smart Phone) ไปจัดเก็บข้อมูลฯ ในระดับพื้นที่ได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.21 การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน
ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด นครพนม ที่ นพ ๐๐๑๙/ว ๙๕๓ ลงวั น ที่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๖๓
เรื่อง การดําเนิ นงานโครงการเสริมสร้ างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแจ้งให้อําเภอดําเนินการจัดการ
ประกวดขับร้องเพลง “มาร์ชพัฒนาชุมชน” และจังหวัดได้กําหนดให้มีการประกวดระดับจังหวัด บูรณาการกับ
กิจกรรม OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ บริเวณลานหน้าตลาดอินโดจีน ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน
๒๕๖๓ และตามวิทยุสื่อสารนครพนม ที่ นพ ๐๐๑๙/ว ๓๘๘ ลงวันที ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จังหวัดได้แจ้งขอเลื่อน
การดําเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ออกไปโดยไม่มีกําหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค Covid – 19 นั้น
กรมการพัฒนาชุมชน โดยสํานักงานเลขานุการกรมได้แจ้งว่า กรมฯ อยู่ระหว่างเสนอหนังสือให้
อธิบดีฯ ลงนาม เพื่อแจ้งให้จังหวัดดําเนินการโครงการฯ ในการนี้ ขอให้อําเภอได้เตรียมความพร้อมทีมตัวแทนของ
อําเภอ อําเภอละ ๑ ทีม (ทีมละ ๑๐ คน ชาย ๕ คน หญิง ๕ คน มีองค์ประกอบทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและ
ผู้นํากลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน) เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป ซึ่งจะแจ้งกําหนดการ
ให้อําเภอทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.22 การประกาศเกียรติคุณเจ้า หน้าที่พัฒนาชุมชนผู้มีผลงานด้านการจัดการความรู้ดีเด่น สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจาปี 2563
ตามที่ จังหวัดนครพนมได้ดําเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ดีเด่น ตามภารกิจของกรมการพัฒนา
ชุมชน ๔ หมวด ประกอบด้วย 1) หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ 2) หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
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ให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3) หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบ าล และ 4) หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กร
ให้มีขีดสมรรถนะสูง และองค์ความรู้รายบุคคลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นั้น
บัดนี้ คณะทํางานด้านการจัดการความรู้ของสํ านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดําเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้มีผลงานด้านการจัดการความรู้ดีเด่น สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจําปี 2563 ดังนี้
1. หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ ได้แก่ นางภัทรานิษฐ์ คําสร้าง ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองนครพนม เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านและตําบลสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
2. หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล ได้แก่ นายสุริยา สุคนธชาติ
ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เรื่อง รูปแบบการพัฒนา OTOP
ยุคใหม่ "ผู้ประกอบการอาจไม่ได้เก่งทุกเรื่อง" กรณีศึกษา : การขับเคลื่อนโครงการประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่ง
กาย จังหวัดนครพนม
3. หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล ได้แก่ นางสาวกันยนา ตงศิริ ตําแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอนาแก เรื่อง การดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ในการบริหารจัดการหนี้ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา “สร้างคนดี รวม ลด ปลดหนี้ และมีสัมมาชีพ ด้วยรูปแบบหนองห้าง
Smart Model”
4. หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ได้แก่ นายเพชรโพธิ์ชัย เลียบไธสง ตําแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เรื่อง การส่งเสริมการขับเคลื่อนงาน พช.
นครพนม ด้วยฐานข้อมูลสารสนเทศแบบชี้เปูา
5. องค์ความรู้รายบุคคลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ได้แก่ นางสาวกันยนา ตงศิริ ตําแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอนาแก เรื่อง การดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ในการบริหารจัดการหนี้ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา “สร้างคนดี รวม ลด ปลดหนี้ และมีสัมมาชีพ ด้วยรูปแบบหนองห้าง
Smart Model”
ในการนี้ จังหวัดนครพนมจะได้กําหนดการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลงานด้านการ
จัดการความรู้ดีเด่นฯ ในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.23 การจัดทาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว 00279 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เรื่ อ ง การจั ด ทํ า สารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ปี 2563 จั ง หวั ด ให้ อํ า เภอดํ าเนิ น การพั ฒ นาหมู่ บ้ า น
สารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ อําเภอละ 1 หมู่บ้าน และสารสนเทศตําบลต้นแบบฯ อําเภอละ 1 ตําบล ระดับอําเภอ
ประจําปี 2563 พร้อมส่งรายชื่อหมู่บ้านและตําบลสารสนเทศฯ ให้จังหวัดฯ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563 นั้น
จังหวัดได้รับรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ และสารสนเทศตําบลต้นแบบฯ ระดับอําเภอ
ประจําปี 2563 ครบทุกอําเภอแล้ว ในการนี้ จังหวัดฯ ขอเน้นย้ําให้อําเภอดําเนินการ ดังนี้
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1. ส่ งเอกสารและไฟล์ ข้อมูล PDF การถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ และ
สารสนเทศตําบลต้นแบบฯ ระดับอําเภอ ประจําปี 2563 ตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด ให้จังหวัด ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2563
2. มอบหมายให้ พัฒนากร และ อสพ. ทุกคน ดําเนินการถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน
ดีเด่นฯ คนละ 1 หมู่บ้าน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (Community Information Radar Analysis Diagram :
CIA) และส่งไฟล์ข้อมูล PDF ให้จังหวัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.24 ผลการประเมินการจัดระดับเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประจาเดือนพฤษภาคม 2563
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว14876 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง การดําเนิน
งานโครงการ CDD-Office Info 4.0 ประจําปี 2563 ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดระดับการพัฒนาเว็บไซต์
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เพื่อต่อยอดการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว
จังหวัดนครพนม ได้ประเมินผลและจัดระดับการพัฒนาเว็บไซต์สํานักงานพัฒ นาชุมชนอําเภอ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ทุกอําเภอ อยู่ระดับ A (ดีมาก) ทั้งนี้ จังหวัดจะ
ประเมิน การจั ดระดับการพัฒ นาฯ ในวัน ที่ 25 ของทุกเดือน ขอให้ อําเภอได้พัฒ นา/ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.25 ผลการส่งรายงานประจาเดือน พฤษภาคม 2563 นําเสนอโดยเอกสาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.26 แผนการส่งรายงานประจาเดือน มิถุนายน 2563 นําเสนอโดยเอกสาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.27 การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ “นครพนม
สร้างสังคมอุดมสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
1. การบันทึกข้อมูลครัวเรือนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการ
เชิงพื้นที่ ในระบบ TPMAP Logbook
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0019/ว 1878 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563
เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ จังหวัดได้บูรณาการครัวเรือนเปูาหมาย
ร่วมกับโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” และดําเนินการตามแนวทางโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน ประจําปี 2563 และ
แจ้ งให้ อําเภอศึกษาแนวทางการดําเนิ น งานโครงการฯ และบูรณาการความช่วยเหลื อครัว เรือนในพื้นที่ พร้อม
ดําเนินการบันทึกข้อมูลครัวเรือนในระบบ Google Drive และระบบ TPMAP Logbook นั้น
ในการนี้ ขอสรุปผลการบันทึกข้อมูลครัวเรือน ในระบบ TPMAP Logbook รายละเอียด
ได้แจกในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
2. การยื่นแบบคําขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ขอให้อําเภอดําเนินการยื่นแบบคําขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยใช้
กลุ่มเปูาหมายตามโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” (แบบฟอร์ม พมจ.) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
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ที่ เว็ บ ไซต์ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด นครพนม http://nakhonphanom.cdd.go.th/ เมนู แ บบฟอร์ ม
แบบคําขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
สามารถยื่นคาขอโดยส่งผ่านกลุ่มงานสารสนเทศฯ (น.ส.ลัดดา ศรีบุรมย์) ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

ฝ่ายอานวยการ
4.28 สรุปผลการเบิกจ่ายประจาเดือน มิถุนายน 2563 ( ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2563)
มีโครงการงบจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 และงบกรมฯโครงการปีงบประมาณ 2563
ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ดังนี้
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมสนับสนุนการ
แปรรูปสับปะรด GI เพิ่มเพิ่มมูลค่า โดยใช้นวัตกรรมและ งบประมาณ 1,030,000 บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัทพฤกษา
พรรณวดี จํากัด (จํานวนเงิน 900,000 บาท) เลขที่สัญญา 24/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 (จํานวน 2 งวด
งาน)
เบิกจ่าย
งวดที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 (จํานวน 360,000 บาท)
งวดที่ 2 ยังไม่เบิกจ่าย ครบสัญญาเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2563 (จํานวน 540,000 บาท)
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และจังหวัดนครพนมได้ปิดช่องทางเข้า -ออก ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่
13-30 เมษายน 2563 โดยบริ ษั ทได้ทําหนังสื อของดค่าปรับและแผนส่ งมอบงาน งวดที่ 2 ตามโครงการฯ
จากเดิมวันที่ 17 พ.ค. 2563 เป็นวันที่ 10 มิ.ย. 2563
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2) โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด งบประมาณ 656,000 บาท ผู้รับจ้างคือ
บริษัทพฤกษา พรรณวดี จํากัด (จํานวนเงิน 535,000 บาท) เลขที่สัญญา 6/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
(จํานวน 2 งวดงาน)
เบิกจ่าย
งวดที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2563 (จํานวน 214,000 บาท)
งวดที่ 2 ยังไม่เบิกจ่าย ครบสัญญาเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 (จํานวน 321,000 บาท)
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และจังหวัดนครพนมได้ปิดช่องทางเข้า -ออก ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่
13-30 เมษายน 2563
โดยบริ ษั ท ได้ ทํ า หนั ง สื อ ขอขยายเวลาการส่ ง มอบงานจ้ า งและแผนส่ ง มอบงาน
งวดที่ 2 ตามโครงการฯ จากเดิมวันที่ 21 พ.ค. 2563 เป็นวันที่ 20 มิ.ย. 2563
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.29 แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีย้าย
ตามคําร้องขอของตนเอง (ตามหนังสือ ที่ มท 0402.4/ว 1179 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ซักซ้อมแนวทางในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าเช่า
บ้านข้าราชการ กรณีย้ายตามคําร้องขอของตนเอง ดังนี้
1. ข้าราชการที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานแห่งใหม่ตามคําร้องขอของตนเองไม่
สามารถเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะเหมาจ่าย และไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ตามนัยมาตรา 33 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ข้าราชการที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานแห่งใหม่ตามคําร้องขอของตนเอง
ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามนัยมาตรา 7 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
สําหรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) หรือ แต่งตั้ง (เลื่อน) โดยให้แจ้งความประสงค์เลือกพื้นที่
ในการแต่งตั้ง ไม่ถือว่าเป็นการย้ายตามคําร้องขอของตนเอง จึงขอความร่วมมืออําเภอได้แจ้งข้าราชการในสังกัดได้
รับทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.30 กองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมนําเสนอโดยเอกสาร
1. เงินหุ้นสะสมทั้งหมด
4,252,500.00 บาท
2. ลูกหนี้เงินกู้สามัญและฉุกเฉินคงเหลือ 3,701,900.00 บาท
3. เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี้ (เงินให้กู้) 550,600.00 บาท
4. ยอดเงินในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 263,436.72 บาท
5. ลูกหนี้ค้างชําระที่ยังไม่เรียกเก็บเงิน
400,865.62 บาท (จํานวน 90 ราย)
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.31 การตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS)
(ตามหนังสือ ที่ นพ.0019/ว 2213 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
ขอความร่วมมืออําเภอแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
ประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์(ก.พ.7) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้อําเภอรวบรวมใบรับรองข้อมูลแนบ
ท้ายทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ส่งจังหวัดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (อําเภอที่รวบรวมครบให้ทํา
หนังสือนําส่งจังหวัดได้เลยไม่ต้องรอถึง 31 สิงหาคม 2563) เพราะเจ้าหน้าที่จังหวัดจะได้ดําเนินการในส่วนที่
รับผิดชอบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.32 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ (รถส่วนกลาง)
(ตามหนังสือ ที่ นพ 0019/ว 724 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563)
ขอความร่วมมืออําเภอได้จัดทําแบบ 3 และ แบบ 4 ให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตาม
หนังสือที่อ้างถึง
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.33 การดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามหนังสือ ที่ นพ 0019/ว 1238 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 จังหวัดได้แจ้งแนวทาง
การดําเนินงานฯ/หลักเกณฑ์ฯ ให้อําเภอได้ดําเนินการตามโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงและ
เป็นตัวชี้วัดประเภททีมงานด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
5. 1 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2563
ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี 2563
จังหวัดขอหารือที่ประชุมในการปรับรูปแบบการคัดสรรกิจกรรม โดยให้อําเภอจัดส่งเอกสารให้จังหวัดพิจารณา
ผลงานภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และจักมีการคัดเลือกในระดับพื้นที่เฉพาะการจัดเรียงลําดับที่ 1 – 3
โดยจัดส่งรูปเล่มเอกสารประเภทๆ ละ 1 เล่ม พร้อมไฟล์เอกสาร
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
( นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
(ลงชื่อ)

รจนา ทัพศรี
(นางสาวรจนา ทัพศรี )
หัวหน้าฝุายอํานวยการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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