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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 4/2563 ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 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. นางพัชราวรรณ
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. นายศิริชัย
25. นางลติยา
26. นางพจนีย์
27. นายสุริยา
28. นางกฤษฎาพร

โรจนวิเชียร
พัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
ทัศคร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กรุงเกตุ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ศรีหาวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ทัพศรี
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ยิ่งล้า
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
แก้วดี
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
เข็มอุทา
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
ไวยากรณ์
พัฒนาการอาเภอนาหว้า
ภักดี
พัฒนาการอาเภอปลาปาก
ยืนยง
พัฒนาการอาเภอนาแก
พจนา
แทน พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
พิจารณ์
พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
ธิรัติยา
พัฒนาการอาเภอวังยาง
วิวัฒนะ
พัฒนาการอาเภอนาทม
โคตรสงครามสิน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
อุบลบาลไชโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
มุ่งกลาง
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ธรรมสาร
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ปูคะธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ไชยริบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
คามุงคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
บุญมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายศักดิ์ชัย
2. น.ส.ลัดดา
3. นายเพชรโพธิ์ชัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกุลพิมนต์
2. นางสาวเพียงรวี

อามาตย์สมบัติ
ศรีบุรมย์
เลียบไธสง

พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โตมรอุดมทรัพย์
สายสุพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

พิธีการก่อนการประชุม
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้มีผลงานด้านการจัดการความรู้ดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๓ จานวน ๔ หมวด และองค์ความรู้รายบุคคลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) จานวน ๑ องค์ความรู้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชประจาปี 2563
กาหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2563 เริ่มงานวันที่ 7 ก.ค. 2563 เวลา
15.00 น. จัดให้พิธีสงฆ์ พิธีพรามณ์ พิธีอัญเชิญเครื่องสักการะ เพื่อบวงสรวงบูชาพญาศรีสัตตนาคราช พิธีเปิดงาน
และราบวงสรวง โดยในวันแรกจัดให้มีนางรา จานวน 500 คน บริเวณถนนนิตโย และ วันที่ 8 - 13 ก.ค. 2563 รา
บวงสรวง นางราวันละ จานวน 100 คน บริเวณลานสามมิติ ข้างองค์พญาศรีสัตตนาคราช
1.2 จังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 25636 ณ โรงเรียนบ้านหาดแพง หมู่ที่ 1 ตาบลหาดแพง
อาเภอศรีสงคราม ขอให้อาเภอได้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
1.3 การประชุมคณะกรมการจังหวัด การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ให้สวมใส่ชุดปฏิบัติ
ราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
โดยได้ลงในเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน
สืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครพนม ครั้งที่ 3/2563 ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน ๒๕63 ณ ห้องประชุม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครพนม ชั้น 5 ในส่วนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การดาเนินงานโครงการเสริมสร้าง
อุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน ในการประกวดขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน โดยกาหนดให้มีการประกวดระดับ
จังหวัดบูรณาการร่วมกับกิจกรรม OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
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จังหวัดนครพนมกาหนดจะดาเนินการกิจกรรม OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ในระหว่างวันที่
26 - 30 กรกฎาคม ๒๕63 ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดกาหนดการประกวดฯ ให้อาเภอทราบอีกครั้ ง ในการนี้ขอให้
ทุกอาเภอส่งรายชื่อทีมขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ให้จังหวัด ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
บัดนี้ มีอาเภอที่ได้ดาเนินการส่งรายชื่อเข้าร่วมร้องเพลงได้แก่ อาเภอเมืองนครพนม, อาเภอ
นาแก และอาเภอเรณูนคร จึงขอให้อาเภอที่ยังไม่ดาเนินการจัดส่งรายชื่อขอให้ส่งรายชื่อให้จังหวัดทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1 แผนปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) นาเสนอทาง Power Point
ขอให้อาเภอได้แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้นาชุมชน/ผู้เกี่ยวข้อง ใน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนครพนม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 ผลการเบิกจ่ายประมาณ ประจาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอให้อาเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ให้อาเภอดาเนินการเบิกจ่ายและส่งหลักฐานการเบิกจ่ายให้จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ประเภทงบประมาณ

ที่

อาเภอ

งบบริหาร เงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน

รวม

บริหาร

ผลการเบิกจ่าย
ทุนหมุนเวียน
เบิกจ่ายแล้ว

คิดเป็น

รองบเพิ่มเติ่ม

รวม

อุดหนุน

ร้อยละ

1 เมืองนครพนม

162,900

3,145,000

390,000

3,697,900

92,250.00

3,558,850

2,494,200

390,000

4,041,100.00 109.28

2 ปลาปาก

127,400

1,869,000

302,000

2,298,400

109,450.00

1,960,000

1,000,000

302,000

2,371,450.00 103.18

3 ท่าอุเทน

127,400

1,639,000

330,000

2,096,400

82,525.00

1,800,000

1,240,000

216,000

2,098,525.00 100.10

4 บ้านแพง

106,250

1,102,000

217,000

1,425,250

88,300.00

1,385,000

3,180,000

217,000

1,690,300.00 118.60

5 ธาตุพนม

148,800

2,505,000

375,000

3,028,800

109,000.00

3,146,150

500,000

6 เรณูนคร

127,400

1,682,000

301,000

2,110,400

63,705.00

1,270,000

600,000

213,800

1,547,505.00

73.33

7 นาแก

155,850

1,949,000

389,000

2,493,850

87,125.00

200,000

3,333,600

86,000

373,125.00

14.96

8 ศรีสงคราม

134,450

1,872,000

327,000

2,333,450

107,525.00

2,160,000

9 นาหว้า

113,300

1,599,000

288,000

2,000,300

41,125.00

1,450,000

10 โพนสวรรค์

120,250

1,512,000

204,000

1,836,250

93,325.00

1,500,000

11 นาทม

86,100

1,118,000

246,000

1,450,100

36,510.00

1,470,000

12 วังยาง

86,100

1,008,000

231,000

1,325,100

46,405.00

1,100,000

13 จังหวัด

1,233,020

400,000

1,633,020

916,134.96

รวม

2,729,220

4,000,000

27,729,220

21,000,000

-

-

3,255,150.00 107.47

327,000

2,594,525.00 111.19

1,820,000

150,000

1,641,125.00

82.04

1,307,200

204,000

1,797,325.00

97.88

164,750

1,671,260.00 115.25

231,000

1,377,405.00 103.95

400,000

1,316,134.96

80.60

2,901,550.00

25,774,929.96

92.95

330,000
-

1,873,379.96 21,000,000.00 15,805,000.00

ขอขอบคุณทุกอาเภอที่ได้ดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.3 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดขอให้อาเภอดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ชองแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และรายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2563-2565) โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2563 (แบบรายงานตามเอกสารแนบ)
เป้าหมายการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ปี (2563 -2564) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีงบประมาณ พ.ศ.2563
จังหวัดนครพนม
เป้าหมายผลการดาเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ที่

อาเภอ
เงิน
อุดหนุน

เงิน
หมุนเวียน

1. จานวนโครงการที่ 2. จานวนกลุม่ 3. จานวนโครงการ 4. จานวน

ได้รับจัดสรร กองทุนพัฒนา
งบประมาณ บทบาทสตรี
เพิม่ เติม อนุมตั ไิ ด้รบั

อาชีพสตรีได้รบั ที่ได้รบั การ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เมืองนครพนม 390,000 3,558,850
ปลาปาก
302,000 1,960,000
ท่าอุเทน
330,000 1,800,000
บ้านแพง
217,000 1,385,000
ธาตุพนม
375,000 3,146,150
เรณูนคร
301,000 1,270,000
นาแก
389,000
200,000
ศรีสงคราม
327,000 2,160,000
นาหว้า
288,000 1,450,000
โพนสวรรค์
204,000 1,500,000
นาทม
246,000 1,470,000
วังยาง
231,000 1,100,000
รวม
3,600,000 21,000,000

300,000

600,000
2,569,600
1,820,000

5,289,600

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120

6. กลุม่ องค์กรและเครือข่าย 7. ครอบครัวสมาชิก 8. องค์กรสตรีจัด

ได้รบั การพัฒนา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนพัฒนาบทบาท โครงการ/กิจกรรมเพือ่

การพัฒนา

สนับสนุนเงินทุน ของสตรีได้รบั ศักยภาพในด้าน

ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ สตรีมคี ณุ ภาพชีวติ ที่ดี ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความรูแ้ ละ

หมุนเวียนมี

การพัฒนา

และทักษะในการบริหาร

รายได้เพิม่ ขีน้

าเป็น OTOP และการเมืองในชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเมินที่กาหนด

การพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรี

(เป้าหมาย12) (เป้าหมาย 1,000)

(เป้าหมาย 12)

การส่งเสริมอาชีพ ทักษะอาชีพ
(เป้าหมาย 120)

ผลิตภัณฑ์

5. จานวนผูน้ าสตรี

(เป้าหมาย 36) (เป้าหมาย 72)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
72

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

เศรษฐกิจ สังคม

100
100
80
60
80
100
100
100
60
60
80
80
1000

(เป้าหมาย 12)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

และผ่านเกณฑ์การ
(เป้าหมาย 200)

ความต้องการของสตรีหรือ

18
18
16
16
16
18
18
18
15
16
16
15
200

ขอให้ ทุ ก อ าเภอได้ ด าเนิ น การรายงานผลการด าเนิ น งานแผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี ทุ ก วั น ที่
20 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.4 การดาเนินงาน “น้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจาครัวเรือน
กรมการพัฒ นาชุมชนได้กาหนดแนวทางขยายผลการดาเนินงาน “น้อมนาแนวพระราชดาริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผัก
สวนครัว ” ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจาครัวเรือน ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1. ด าเนิ นงาน “น้ อมน าแนวพระราชด าริ ของสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว” ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผัก
ประจาครัวเรือน
2. บูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน โดยอาศัยศักยภาพขององค์กรประครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยสนับสนุนสาคัญ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
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3. กากับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น งานในระยะที่ ๒ สร้ า งวั ฒ นธรรมปลู ก พื ช ผั ก ประจ าครั ว เรื อ น ยั ง คงยึ ด หลั ก
การดาเนินการในระยะที่ ๑ เป็นสาคัญ
กระบวนงานการปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2 มีทงั้ หมด 5 กระบวนงาน ได้แก่
กระบวนงานที่ 1 ความต่อเนื่องคือพลัง เริ่มวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
กระบวนงานที่ 2 ทาเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม เริ่มวันที่ 12 สิงหาคม 2563
กระบวนงานที่ 3 ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มวันที่ 20 กันยายน 2563
กระบวนงานที่ 4 จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม เริ่มวันที่ 21 ตุลาคม 2563
กระบวนงานที่ 5 ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง เริ่มวันที่ 5 ธันวาคม 2563
ขอขอบคุณทุกอาเภอที่ได้ส่งเสริมในการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะที่ 1 ครบร้อยละร้อยทุกอาเภอ ยกเว้นอาเภอเมืองนครพนม และอาเภอที่
ขั บ เคลื่ อ นเกิ น ร้ อ ยละร้ อ ย อั น ดั บ ที่ 1 ได้ แ ก่ อ าเภอวั ง ยาง อั น ดั บ ที่ 2 อ าเภอนาแก และอั น ดั บ ที่ 3
อาเภอโพนสวรรค์
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓
จั ง หวั ด นครพนม แจ้ ง ให้อ าเภอจัด ส่ง เอกสารสรุป ผลการด าเนิน งานของกลุ ่ม เป้า หมาย
ประเภทละ ๑ เล่ม และบันทึก และบัน ทึก ในรูปแบบไฟล์ word ส่งให้จังหวัด ทางกลุ่มไลน์ : อภิบาลบัญชา ภายใน
วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓
จั ง หวั ด ก าหนดแผนออกติ ด ตามตรวจเยี่ ย มหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ระหว่ า งวั น ที่ ๑๔-๑๖
กรกฎาคม ๒๕๖๓ และขอให้อาเภอเป้าหมายได้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กรรมการหมู่บ้าน และนัดหมายกลุ่มองค์กร
จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานการดาเนินให้คณะทางานได้ตรวจเยี่ยม ซักถาม โดยขอให้เน้นเฉพาะแกนนาคนสาคัญ ที่
อธิบายผลงานได้ และงดเว้นการจัดกิจกรรมต้อนรับใดๆ
มติที่ประชุม มีมติปรับกาหนดการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ดังนี้
วันที่ 14 ก.ค. 2563 ได้แก่ อาเภอธาตุพนม และอาเภอเมืองนครพนม
วันที่ 15 ก.ค. 2563 ได้แก่ อาเภอเรณูนคร และอาเภอนาแก
วันที่ 16 ก.ค. 2563 ได้แก่ อาเภอศรีสงคราม และอาเภอนาหว้า
4.6 แจ้งผลการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
อันดับที่ 1 นางปัดทุมมา จริยามา อาเภอท่าอุเทน
อันดับที่ 2 นายเจษฏา อินทโคตร อาเภอเรณูนคร
อันดับที่ 3 นางเลิศ ปุรณกรณ์ อาเภอปลาปาก
ทั้งนี้ จังหวัด จะได้แจ้งให้อาเภอประสานกลุ่มเป้าหมายรับมอบประกาศนียบัตรในวันประชุมคณะ
กรมการจังหวัด.
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.7 โครงการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินปี 2563
จังหวัดดาเนินโครงการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท สยาม ล้านช้าง
จากัด ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เดิมกาหนดแผนดาเนินการช่วงเดือน
เมษายน 2563 แต่เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อยู่ในขั้นตอนเสนอหนังสือขอจัดงาน
วันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ลานคนเมือง (หน้าตลาดอินโดจีน) - ลานพนมนาคา
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดนครพนม
1) จังหวัดได้ทาหนังสือ ที่ นพ 0019/ว 2226 ลว. 22 พ.ค. 2563 เรื่อง การประกวดผ้าสืบสาน
อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดนครพนม เพื่อให้อาเภอดาเนินการ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกลุ่ม
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือบุคคลทั่วไป ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประกวดฯ โดยให้ผู้ที่มี
ความประสงค์ส่งผ้าเข้าร่วมประกวดยื่นใบสมัครที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน
2563 และให้อาเภอรวบรวมใบสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์ผ้า นาส่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2) กาหนดจัดประกวดผ้าฯ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 บูรณาการจัดในงานแสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินปี 2563
อ าเภอที่ ส่ ง ผ้ า มาเข้ า ร่ ว มประกวดฯ มี อ าเภอวั ง ยาง จ านวน 2 ผื น และอ าเภอนาหว้ า
จานวน 5 ผืน ขอให้อาเภอที่ยังไม่ดาเนินการส่งผ้าเข้าร่วมประกวด ขอให้ส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.9 โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมหลักยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กลุ่มแปรรูป
ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยสู่สากล
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาและออกแบบ ดาเนินการ 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ดาเนินการระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มตัดเย็บเสื่อผ้าบ้านพิมาน ตาบล
พิมาน อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
รุ่นที่ 2 ดาเนินการระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์หัตถกรรมและจาหน่ายสินค้า
พื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.10 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
1) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอเรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
และสวมใส่ผ้าไทย เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมติ
เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และ
สวมใส่ผ้าไทย และให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดทามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
และสวมใส่ผ้าไทย โดยให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสม ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
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2) จังหวัดนครพนม ได้เสนอมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวัน ยกเว้นวันแต่ งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการหรือ
เครื่องแบบของหน่วยงาน
3) จังหวัดนครพนม อยู่ระหว่างเสนอหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนการแต่งกายด้วยผ้า
ไทยหรือผ้าพื้นเมือง ไปยังส่วนราชการทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใต้คาขวัญ “ชาวนครพนมภูมิใจ สวมใส่ผ้ าไทยทุกวัน ” ยกเว้นวันแต่งกายด้ว ยชุดเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการหรือเครื่องแบบของหน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.11 การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ ๔๖ ปี
อ้างถึงหนังสือที่ นพ ๐๐๑๙/ว๐๐๗๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ ๔๖ ปี จังหวัดขอให้อาเภอรายงานการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต อาเภอละ ๑ กลุ่ม ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.12 การดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชน
อ้างถึง หนั ง สื อ ที่ นพ ๐๐๑๙/ว๒๐๑๘ ลงวัน ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จัง หวั ดขอให้ อาเภอแจ้ ง
ผู้เข้าร่ว มโครงการ “๑ ผู้เชี่ยวชาญ ๑ โครงการพัฒนางานทุนชุมชน” ตามโครงการพัฒ นาศักยภาพผู้ เชี่ยวชาญ
ด้ า นทุ น ชุ ม ชน จั ด ส่ ง รายงานการพั ฒ นาด้ า นทุ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ ต ามหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ ส่ ง รายงานกรมฯ ภายในวั น ที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (อ าเภอศรี ส งคราม ได้ แก่ นายวี ระยุทธ โสมสุ พิ น นั กวิ ช าการพัฒ นาชุ มชนปฏิ บัติ การ
เรื่อง สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านกุดสะกอย หมู่ ที่ ๗ ตาบลโนนตาล อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และ
อาเภอโพนสวรรค์ ได้แก่ นางสาวสุ จิ น ดา แก้ ว อ าไพ นั กวิช าการพั ฒ นาชุม ชนช านาญการ เรื่อง การฟื้ นฟู ศูน ย์
การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเสาเล้าน้อย หมู่ที่ ๓ ตาบลโพนสวรรค์ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.13 ปฏิทินของการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับทุนชุมชน ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
ขอแจ้งปฏิทินของการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับทุนชุมชน ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่ออาเภอ
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบดาเนินการตามห้วงเวลาที่กาหนด ดังนี้
๑) การประเมินศักยภาพกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิต (ตามเป้า หมายที่ได้รับ ในโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูล (mff) ออนไลน์ http://cddhealthyfund.com ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
2) รายงานการเข้าถึงแหล่งทุน ในโปรแกรมการบันทึกข้อมูล (mff) กองทุนละ ๒๐ คน ออนไลน์
http://www.cddmff.com ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓) การปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ๖๔๔ กองทุน ออนไลน์
http://app7.cdd.go.th ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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๔) การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามแบบรายงาน manual
ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๕) การ ประ เมิ น ศั ก ย ภ าพ โ ค รงก ารแ ก้ ไ ข ปั ญ ห าคว ามย าก จน (กข . คจ . ) ออน ไล น์
http://cddhealthyfund.com/admin ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.14 การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (นครพนม
สร้างสังคมอุดมสุข) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.14.1 ด้วยจังหวัดนครพนมกาหนดจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบาบัดทุกข์
บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชนจั ง หวั ด นครพนม” ประจ าเดื อ นกรกฎาคม 2563 จ านวน ๒ ครั้ ง คื อ
ครั้ งที่ 1 วัน ที่ 9 กรกฎาคม ๒๕63 ณ โรงเรียนบ้านหาดแพง หมู่ที่ 1 ตาบลหาดแพง อาเภอศรีส งคราม และ
ครั้งที่ ๒วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕63 ณ โรงเรียนบ้านคาแม่นาง หมู่ที่ 2,4 ตาบลหนองซน อาเภอนาทม รายละเอียด
ตามกาหนดการฯ (เอกสารแนบ)
ในการนี้ จังหวัดฯ ได้กาหนดบูรณาการการดาเนินโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ร่วมกับ
กิจ กรรมจั งหวัดเคลื่ อนที่ ฯ ดัง กล่ าว เพื่ อให้ คณะท่ านผู้ ว่าราชการจังหวัดและหั ว หน้าส่ ว นราชการลงพื้นที่เยี่ย ม
ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จึงขอให้อาเภอศรีสงครามและอาเภอนาทม ดาเนินการ ดังนี้
1) คัดเลื อกครัว เรื อนยากจนในพื้นที่ ประเภทพัฒ นาได้ ส่งให้ จังหวัด เพื่อประสานขอรับการ
สนับสนุน/ช่วยเหลือวัสดุ/อุปกรณ์/เงินทุนด้านอาชีพ
2) ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนราชการของอาเภอ ดาเนินการช่วยเหลือด้านอาชีพเบื้องต้น
3) ส่งแบบรายงานครัวเรือนเป้าหมายพร้อมการช่วยเหลือ (ตามแบบฟอร์มของจังหวัด) ให้จังหวัด
ทราบก่อนวันจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อจังหวัดจะได้นาเสนอข้อมูลให้ท่าน
ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
4.14.2 ขอรายงานผลและนาเสนอแผนการดาเนินงานโครงการฯ ดังนี้
๑) ผลการดาเนินการ
1.๑) สารวจครัว เรือนและจัดทาฐานข้อมูล มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 305 ครัวเรือน
แยกออกเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. 159 ครัวเรือน และครัวเรือนจากเวทีประชาคม 146 ครัวเรือน
๑.2) จัดประชุมทบทวนกลไกทุกระดับ มอบหมายให้อาเภอขับเคลื่อนการดาเนินโครงการฯ
โดยทีมสร้างสุขระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน
๑.3) จังหวัด MOU/บูรณาการเชิงพื้นที่ โดยจังหวัดได้แจ้งรายชื่อครัวเรือนเป้าหมายให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอาเภอ เพื่อดาเนินการช่วยเหลือแล้ว
๒) แผนการดาเนินงาน
๒.๑) ทีมสร้างสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือน
๒.๒) ทีมงานสนับสนุนตาม Function
๒.๓) อาเภอบันทึกข้อมูลครัวเรือนในระบบ TPMAP (การบันทึกรายอาเภอตามแนบ)
๑) การปักหมุดครัวเรือน
1)-3) บันทึกภายใน
๒) การถ่ายภาพครัวเรือน
วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕63
๓) ปัญหาความต้องการของครัวเรือน (ตามปัญหา 5 มิติ)
4)-5) บันทึกภายใน
๔) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ (ตามกิจกรรม 5 มิติ)
วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕63
๕) ข้อมูลการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตฯ
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๒.๔) การรายงานข้อมูลการช่วยเหลือ ตามข้อ 4) ให้รายงานการช่วยเหลือรายครัวเรือน
ตามปัญหาความต้องการของครัวเรือน 5 มิติ (จังหวัดจะดาเนินการทาแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลภายในวันที่ 20
ของทุกเดือน)
๒.๕) ประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ จังหวัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และบูรณการ
ความร่วมมือในจุดครัวเรือนยากจนตัวอย่างจังหวัดเคลื่อนที่ของแต่ละอาเภอ
๒.๖) ประเมินผล/รายงานผล
๑) จังหวัดจะดาเนินการสร้างแบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจของครัวเรือน
๒) อาเภอต้องดาเนินการทารูปเล่มสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของอาเภอส่งจังหวัด
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563
๒.๗) มอบรางวัลหน่วยงานราชการ/อาเภอดีเด่น
ในการนี้ ขอให้อาเภอให้ความสาคัญและร่วมบูรณาการการทางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรม (ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด) บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.15 การติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว2960 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยพิการ จังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชนว่า
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสั งคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สู งอายุ คนพิการ และผู้ ด้อยโอกาส วุฒิสภาได้
ประสานในการให้ข้อมูลต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา มาตรการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 เกี่ยวกับปัญหาเรื่องฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ตรงกัน ทาให้เงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งพบว่ามีคนพิการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับ
สวัสดิการจากภาครัฐทั้ง 76 จังหวัด จานวน 78,470 คน ซึ่งเป็นผู้พิการในส่วนของจังหวัดนครพนม 12 อาเภอ
จานวน 999 คน
ในการนี้ ขอให้อาเภอดาเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยคน
พิการ และจัดส่งรายชื่อคนพิการให้ อปท.ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือดูแลคนพิการต่อไป พร้อมรายงานให้จังหวัดทราบ
จานวน 2 ครั้ง ดังนี้ (๑) ครั้งที่ 1 สาเหตุแห่งการไม่ได้รับคนพิการเกิดจากอะไร ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
และ (๒) ครั้งที่ 2 มาตรการในการให้ความช่วยเหลือ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยให้รายงานทางระบบ
ออนไลน์ Google Drive
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.16 การประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”
กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” และขอเชิญ
บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ
“Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ตาม
รายละเอียดการส่งผลงานการประกวด ดังนี้
ผู้ส่ งผลงานเข้าประกวดจะต้องจัดทาคลิ ปวิดีโ อ ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ และสอดคล้ องกับแนวคิด
“Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ความยาว 1-3 นาที ไม่จากัดความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการนาเสนอ โดยต้องมี
รายละเอียดสาคัญปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโออย่างน้อย ได้แก่ ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด ผู้ส่งผลงาน
ต้อง “ตั้งชื่อผลงาน” ที่ส่งเข้าประกวดอย่างสร้างสรรค์ระบุ ชื่อ - นามสกุล จริง และหมายเลขโทรศัพท์ที ่สามารถ
ติดต่อได้หากเป็นบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จะต้องระบุสังกัดปัจจุบันในวันที่ส่งผลงานมาพร้อมกันด้วย
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ผู้ ส่ งผลงานเข้าประกวดสามารถส่ งคลิ ปวิดี โ อได้เพี ยงประเภทใดประเภทหนึ่ งเท่านั้น ประเภท
นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ ประเภทประชาชนทั่วไป หรือ ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ห้ามใช้ชื่อผู้อื่น
ส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจ เชิญผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจง และในกรณีที่
ได้รับรางวัลจะต้องแสดงสาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับ
รางวัล ทั้งนี้ห ากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ ง ชื่อ - สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อาจถูก ตัดสิทธิ์ใน
การพิจารณาผลงาน
ในกรณีที่ ผู้ ส่ งผลงานและได้รับรางวัล ไม่ได้ เป็นผู้ ถือ สั ญชาติไ ทย จะต้ องแสดงเอกสารหลั กฐาน
บัตรประจาตัว และเอกสารหลักฐานที่ออกโดยทางราชการว่าได้รับอนุญาตให้พานักในประเทศไทยอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
ผู้ส่งผลงานสามารถส่งคลิป วิดีโอได้ 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น ในกรณีที่เป็นผลงานซึ่งจัดทาโดย
หมู่คณะจะต้องระบุชื่อตัวแทนผู้ส่งผลงานเพียง 1 คน เท่านั้น
คลิ ป วิ ดี โ อที่ ส่ ง เข้ า ประกวดต้ อ งเป็ น ผลงานสร้ า งสรรค์ ขึ้ น ใหม่ ไม่ เ คยเผยแพร่ ใ นที่ ส าธารณะ
การนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
สามารถถ่ายทาได้โดยไม่จากัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ
และไม่จากัดเทคนิคการถ่ายทา
ผู้ ส่ ง ผลงานจะต้ อ งอั พ โหลดคลิ ปวิ ดี โ อ ผ่ า น Youtube และ คัด ลอก URL ส่ งไปที่อี เ มล์
cddpr.contest@gmail.com พร้อมระบุชื่ อผลงาน และชื่อ -สกุล รายละเอียดในการติดต่อมาพร้อมกันด้วย โดย
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการจะคัดเลือกคลิปวิดีโอจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้รับ
การเผยแพร่ใน Youtube ของกรมการพัฒนาชุมชน และนา Link ไปเผยแพร่ใน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน
www.facebook.com/prcdd เพื่อให้ผู้เข้าชมทั่วไปร่วมกด Like และ Share ให้คะแนน คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้
ส่งผลงานที่เข้ารอบลบ Link คลิปวิดีโอเดิมใน Youtube ออก เพื่อป้องกันการซ้าซ้อนของผลงานและการให้คะแนน
ผู้ชมทั่วไปสามารถร่วมกด Like และ Share ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2563 ผลงานที่มี
จานวนยอด Like และ Share รวมกันสูงสุดผ่าน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน www.facebook.com/prcdd จะ
ได้รับรางวัล Popular Vote ประเภทละ 1 รางวัล
คลิ ป วิดีโ อที่ส่ งเข้าประกวดทุกผลงาน กรมการพัฒ นาชุม ชนได้รับอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์นาไปทาซ้า
ดัดแปลง เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
แก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
รูปแบบที่นาเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้าง
ความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่
ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทาความผิด ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ใน
กรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการดาเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกรมการพัฒนา
ชุมชนและผู้ดาเนินการจัดประกวด ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข
หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่า
กรณี ใ ด ๆ ทั้ ง สิ้ น และกรมการพัฒ นาชุ ม ชนสามารถฟ้ องร้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายและด าเนิน การทางกฎหมายกั บ
ผู้เข้ารอบได้ อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการทาผิดกติกาหรือละเมิ ดลิขสิทธิ์ ภายหลั งการประกาศผลการตัดสิ น
กรมการพัฒนาชุมชนจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี
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ขอสงวนสิ ท ธิ์ ประเภทนั ก เรี ย น นิ สิ ต นัก ศึ กษา และ ประเภทประชาชนทั่ว ไป บุ คคลที่มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมประกวด ครอบครัวของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่ว มประกวด
และได้รับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศผลการตั ด สิ น ผ่ า น Fanpage กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน www.facebook.com/prcdd
ผู้ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เพื่อนาส่งกรมสรรพากร ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
รางวัลการประกวด
๑. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
-รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จานวน 10 รางวัล
-รางวัล Popular Vote กล้อง GoPro โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
๒. ประเภทประชาชนทั่วไป
-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
-รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จานวน 10 รางวัล
-รางวัล Popular Vote กล้อง GoPro โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
๓. ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
-รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จานวน 10 รางวัล
-รางวัล Popular Vote กล้อง GoPro โล่รางวัล และเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายอานวยการ
4.17 สรุปผลการเบิกจ่ายประจาเดือน มิถุนายน 2563 ( ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563)
ขอความร่วมมืออาเภอได้ดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.18 กองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจาเดือน มิถุนายน 2563
รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมนาเสนอโดยเอกสาร
1. เงินหุ้นสะสมทั้งหมด
4,199,100.00 บาท
2. ลูกหนี้เงินกู้สามัญและฉุกเฉินคงเหลือ 3,637,800.00 บาท
3. เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี้ (เงินให้กู้) 561,300.00 บาท
4. ยอดเงินในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 280,334.09 บาท
5. ลูกหนี้ค้างชาระที่ยังไม่เรียกเก็บเงิน
416,919.81 บาท (จานวน 86 ราย)
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.19 การตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS)
(ตามหนังสือ ที่ นพ.0019/ว 2213 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
ขอความร่วมมืออาเภอแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ
ข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์(ก.พ.7) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้อาเภอรวบรวมใบรับรองข้อมูลแนบท้าย
ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ส่งจังหวัดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (อาเภอที่รวบรวมครบให้ทาหนังสือ
นาส่งจังหวัดได้เลยไม่ต้องรอถึง 31 สิงหาคม 2563) เพราะเจ้าหน้าที่จังหวัดจะได้ดาเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.20 การดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอความร่วมมือทุกอาเภอได้นาข้อมูลและภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการพัฒนา
ชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเว็บไซต์ของอาเภอด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.21 การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาปีดีเด่น และการประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชน
ใสสะอาด กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 จังหวัดนครพนม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ตามกาหนดการ ดังนี้
เวลา 09.30 น – 12.30 น. 1. การคัดเลือกเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น
- ประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน
- ประเภท พัฒนาการอาเภอ
- ประเภท วิชาการ
เวลา 13.30 – 14.30 น. 1. ประเภทสนับสนุน
2. การประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดต้นแบบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.22 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
1. รับสมัครระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
2. จัดส่งใบสมัครให้ฝ่ายอานวยการ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
3. จัดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ฝ่ายอานวยการ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เวลา 16.30 น. ประกอบด้วย
3.1 เค้าโครงเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน จานวน 4 ชุด
3.2 เอกสารประกอบการประเมินคุณลักษณะของบุคคล จานวน 1 ชุด
(พัฒนาการจังหวัด เป็นผู้ประเมิน)
มติที่ประชุม
รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) กุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์ ผู้จดรายงานการประชุม
( นางสาวกุลพิมนต์ โตมรอุดมทรัพย์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(ลงชื่อ)

รจนา ทัพศรี
(นางสาวรจนา ทัพศรี )
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

