รายงานการประชุมประจาเดือนสิงหาคม2563

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 5/2563 ประจาเดือนสิงหาคม 2563
ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
********************************
1. นายสามารถ
2. นายประสาท
3. นางวรนุช
4. นางสาวรจนา
5. นายชุมพล
6. นายสวงเดช
7. นางทวีสิน
8. นายพงศ์วิชญ์
9. นายวิทยา
10. น.ส.ศรินพรรณ
11. นายธวัช
12. นางศรัณยา
13. นายศักดิ์ชัย
14. น.ส.สุจินดา
15. นางสาวจุฬาภรณ์
16. นางปรมาภรณ์
17. นายศิริชัย
18. นางลติยา
19. น.ส.ลัดดา
20. นายสุริยา
21. นายเพชรโพธิ์ชัย

โรจนวิเชียร
พัฒนาการจังหวัดนครพนม
ประธาน
ทัศคร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กรุงเกตุ
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ทัพศรี ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ยิ่งล้า
พัฒนาการอาเภอธาตุพนม
ธรรมชัย
พัฒนาการอาเภอท่าอุเทน
ศิริวงค์
แทน พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม
เขียวมณีรัตน์
พัฒนาการอาเภอเรณูนคร
เข็มอุทา
พัฒนาการอาเภอบ้านแพง
ชาวันดี
แทน พัฒนาการอาเภอนาหว้า
ภักดี
พัฒนาการอาเภอปลาปาก
ผลอ้อ
แทน พัฒนาการอาเภอนาแก
อามาตย์สมบัติ
พัฒนาการอาเภอเมืองนครพนม
แก้วอาไพ
แทน พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์
ธิรัติยา
พัฒนาการอาเภอวังยาง
วิวัฒนะ
พัฒนาการอาเภอนาทม
ธนะอุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุทธิผาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ศรีบุรมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สุคนธชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เลียบไธสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายหาญ
ศรีหาวงษ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดราชการอบรม นพส.
2. นายทศพร
แก้วดี
พัฒนาการอาเภอศรีสงคราม ติดราชการอบรม นพส.
3. นางสาวงามตา
ยืนยง
พัฒนาการอาเภอนาแก ติดราชการอบรม นพส.
4. นางรัชต์วรรณ
ไวยากรณ์
พัฒนาการอาเภอนาหว้า ติดราชการ
5. นายสานิตย์
พิจารณ์
พัฒนาการอาเภอโพนสวรรค์ ติดราชการ
6. น.ส.บุณญ์พัตรา โคตรสงครามสิน ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดราชการ
7. น.ส.ณิชาทิพย์ อุบลบาลไชโรจน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดราชการ
8. น.ส.มลิวัลย์
ปูคะธรรม
ผูช้ ่วยผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดราชการ
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9. นางบุณฑริกกา
10. น.ส.วิมล
11. นางพัชรินทร์
12. นางพจนีย์
13. นางกฤษฎาพร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกุลพิมนต์
2. นางสาวเพียงรวี

ไชยริบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
มุ่งกลาง ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ธรรมสาร ผู้ชว่ ยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
คามุงคุณ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
บุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โตมรอุดมทรัพย์
สายสุพันธ์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการของกรมการพัฒนาชุมชนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เป็นต้นไป
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดใหม่
ชื่อตาแหน่งในการบริหาร
ชื่อตาแหน่งในการบริหาร
จังหวัด
จังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ฝ่ายอานวยการ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
1.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ กาหนดจัดโครงการฯ ในเดือนสิงหาคม จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่
13 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร หมู่ที่ 2,3 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า และครั้งที่ 2 ในวันที่ 20
สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวังยางวิทยาคม หมู่ที่ 2 ต.วังยาง อ.วังยาง
1.3 การจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจา 2563 กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม
2563 มีกาหนด 10 วัน ซึ่งเพิ่มระยะเวลาการจัดงานเป็น 10 วัน (จากปกติทุกปี 9 วัน) ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 โดยขอให้ผู้ร่วมงานทุกท่าน
โปรดสวมใส่หน้ากาก 100% โดยจัดให้มีเรือไฟส่งเข้าประกวด จานวน 12 ลา แบ่งเป็น ประเภทสวยงาม 6 ลา
และประเภทความคิดสร้างสรรค์ 6 ลา จะแบ่งเป็น 3 วัน (เดิม 1 วัน) แบ่งเป็น
- 30 ก.ย. 63 แข่งขันไหลเรือไฟประเภทความคิดสร้างสรรค์ วันละ 3 ลา
- 1 ต.ค. 63 แข่งขันไหลเรือไฟประเภทความคิดสร้างสรรค์ วันละ 3 ลา
- 2 ต.ค. 63 การแข่งขันไหลเรือไฟประเภทสวยงาม จานวน 6 ลา
ส่วนวันอื่นๆ จะมีเรือไฟโชว์ไหล และลอยกระทงสายทุกวัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5
- ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
โดยได้ลงในเว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ตามที่จังหวัดได้ดาเนิน การจัดทาแผนปฏิบัติการขานรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2563 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยได้แจ้งให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และอาเภอ
ได้รายงานมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ถ้ามีภาพถ่ายก็ขอให้
ส่งทาง e-mail : nakhonphanom1@hotmail.com
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้อ้าเภอได้เน้นย้้าในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่
ผ้าไทยในวันประชุมก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1 แผนการติดตามกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาหนดการติดตาม นิเทศและประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเดือนสิงหาคม 2563
โดยแบ่งเป็นทีมโซนเหนือ, โซนกลาง และโซนใต้ ขอให้อาเภอได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมการและการนาเสนอ
ข้อมูล รายละเอียดจังหวัดจักแจ้งเป็นหนังสือให้อาเภอทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง
นา โมเดล” ระยะที่ ๑ (งบเงินกู้)
กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็ นชอบผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ได้อนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน เสนอ
ของบประมาณ ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด วงเงินงบประมาณ ๔,๙๕๓,๗๘๗,๘๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ด
แสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบเงินกู้ระยะที่ ๑ ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมมีพื้นที่เป้าหมายดาเนินงานใน
๔๐ ตาบล ๘ อาเภอ
จังหวัดนครพนม ได้แจ้งให้อาเภอสารวจข้อมูล ผู้มีความพร้อมและประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ ๒ ในตาบล
เป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการ จานวน ๔๐ ตาบล ที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ และจัดทางบหน้า
และทะเบียนรายชื่อผู้มีความพร้อมและมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (งบเงินกู้) ระยะที่ ๒ จัดส่งให้จังหวัด
ทางกลุ่มไลน์ อภิบาลบัญชา ในรูปแบบไฟล์ Excel ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีอาเภอที่สารวจความ
ต้องการของประชาชน และจัดส่งมาแล้ว

3

รายงานการประชุมประจาเดือนสิงหาคม2563

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) ระยะที่ ๑ จึงให้อาเภอมอบหมายสานักงานพัฒนาชุมชน ดาเนินการ ดังนี้
๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลของครัวเรือนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมฯ ดังกล่าว ว่ามีความพร้อมในการดาเนินการหรือไม่
2. รายงานผลการตรวจสอบ ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.3 การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน
จัง หวัด ขอแจ้ง ผลการตัด สิน การประกวดโครงการเสริม สร้า งอุด มการณ์ใ นงานพัฒ นาชุม ชน
จังหวัดนครพนม ประจาปี 2563 ดังนี้
1. การประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน”
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาเภอนาทม
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับที่ 1 ได้แก่ ทีมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาเภอศรีสงคราม
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับที่ 2 ทีมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาเภอนาหว้า
2. การประกวดคลิปวิดีโองานพัฒนาชุมชน
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศิริชัย ธนะอุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ชื่อคลิป
“นครพนมปันรัก แบ่งผักสวนครัว เพื่อขยายความมั่นคงทางอาหาร”
- รางวัลรองชนะเลิ ศ ลาดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวผกาวัน อุปชา นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ ชื่อคลิป “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาแก รู้รักสามัคคี บ้านนาแก”
- รางวัล รองชนะเลิ ศ ลาดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวกวิส รา โสดา นักวิช าการพัฒ นาชุมชน
ปฏิบัติการ ชื่อคลิป “การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบึงหล่ม”
ทั้งนี้ จังหวัดได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลเรียบร้อยแล้ว ในงานจัดแสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน วันที่ 1 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (นครพนม
สร้างสังคมอุดมสุข) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 ด้วยจังหวัดนครพนมกาหนดจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจาเดือนสิงหาคม 2563 จานวน ๒ ครั้ง คือ
- ครั้ ง ที่ 1 ในวั น ที่ 13 สิ ง หาคม ๒๕63 ณ โรงเรี ย นชุ ม ชนประสานมิ ต ร หมู่ ที่ 2,3
ตาบลนาคูณใหญ่ อาเภอนาหว้า
- ครั้ ง ที่ ๒ ในวั น ที่ 20 สิ ง หาคม ๒๕63 ณ โรงเรี ย นวั ง ยางวิ ท ยาคม หมู่ ที่ 2 ต าบลวั ง ยาง
อาเภอวังยาง
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 จึงขอให้อาเภอนาหว้าและอาเภอวังยาง ดาเนินการ ดังนี้
1) คัดเลื อกครัว เรื อนยากจนในพื้นที่ ประเภทพัฒ นาได้ ส่งให้ จังหวัด เพื่อประสานขอรับการ
สนับสนุน/ช่วยเหลือวัสดุ/อุปกรณ์/เงินทุนด้านอาชีพ
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2) ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนราชการของอาเภอ ดาเนินการช่วยเหลือด้านอาชีพเบื้องต้น
3) ส่งแบบรายงานครัวเรือนเป้าหมายพร้อมการช่วยเหลือ (ตามแบบฟอร์มของจังหวัด) ให้จังหวัด
ทราบก่อนวันจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อจังหวัดจะได้นาเสนอข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
2.2 ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่นพ 0019/ว3437 เรื่องการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจาปี 2563
จังหวัดให้อาเภอดาเนินการดังนี้
๑) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตามปัญหา 5 มิติ ในระบบออนไลน์
Google Drive ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 ส.ค. 2563
๒) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการให้การช่วยเหลือครัวเรือนและข้อมูลการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ฯ ของทุกครัวเรือน ในระบบ TPMAP Logbook ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 ส.ค. 2563
3) ส ารวจความพึงพอใจของหั ว หน้าครัว เรือนเป้าหมายต่อโครงการฯ โดยเก็บแบบสอบถาม
ครัวเรือนไว้ที่อาเภอ
4) สรุปแบบสอบถามในภาพรวมอาเภอ เพื่อใช้ประกอบหลักฐานในการทารูปเล่ม
5) จัดทารูปเล่มสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของอาเภอ ส่งจังหวัดอาเภอละ 1 เล่ม พร้อม
ไฟล์ PDF ภายในวันที่ 14 ส.ค. 2563
ในการนี้ ขอให้อาเภอให้ความสาคัญในการบันทึกข้อมูลและร่วมบูรณาการการทางานในส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนานวัตกรรม (ตัวชี้วัดของ
พัฒนาการจังหวัด) บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.5 การติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ
ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว2960 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยพิการ จังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชนว่า
คณะกรรมาธิ การการพัฒ นาสั งคมและกิจ การเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ สู งอายุ คนพิ การ และผู้ ด้ อยโอกาส วุฒิ ส ภา
ได้ประสานในการให้ข้อมูลต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา มาตรการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 เกี่ย วกับปัญหาเรื่องฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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
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4.6 การดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้“สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
ตามหนั งสื อจั ง หวัด นครพนม ที่ นพ 0019/ว 2407 ลงวั นที่ 1 มิ ถุนายน 2563 เรื่อง การ
ดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ขอให้อาเภอเร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้ เป็ นไปตามแนวทางการดาเนิน งานโครงการฯ ที่ กรมฯ กาหนด ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3
อาเภอ ประกอบด้วย
1. อาเภอโพนสวรรค์ (ดาเนินการแล้ว)
2. อาเภอปลาปาก
3. อาเภอโพนสวรรค์
มติที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
4.7 สรุปผลการเบิกจ่ายประจาเดือน กรกฎาคม 2563 ( ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563)
อาเภอที่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายครบ 100% ได้แก่ อาเภอบ้านแพง และอาเภอโพนสวรรค์ ขอให้
อาเภอที่ยังไม่ดาเนินการเบิกจ่ายครบ 100% ให้เร่งดาเนินการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม
รับทราบและดาเนินการ
4.8 กองทุนสวัสดิการข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมนาเสนอโดยเอกสาร
1. เงินหุ้นสะสมทั้งหมด
4,263,100.00 บาท
2. ลูกหนี้เงินกู้สามัญและฉุกเฉินคงเหลือ 3,780,400.00 บาท
3. เงินหุ้นสะสมคงเหลือเดือนนี้ (เงินให้กู้) 482,700.00 บาท
4. ยอดเงินในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 202,772.70 บาท
5. ลูกหนี้ค้างชาระที่ยังไม่เรียกเก็บเงิน
439,206.28 บาท (จานวน 86 ราย)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.9 การตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS)
ตามที่ จังหวัดได้แจ้งให้อาเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกราย ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลและ
รวบรวมใบรับรองข้อมูลแนบท้ายทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ส่งจังหวัดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
บัดนี้มีกลุ่มงานฯ และอาเภอที่ได้ดาเนินการจัดส่งแล้ว ได้แก่ กลุ่มงานยุทธฯ, กลุ่มงานส่งเสริมฯ, กลุ่มงานสารสนเทศฯ
,กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และ อาเภอเรณูนคร
ในการนี้ จังหวัดจึงขอให้อาเภอที่ยังไม่ดาเนินการจัดส่งใบรับรองข้อมูลฯ ขอให้จัดส่งจานวน 2 ครั้ง
ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.10 การเบิกค่าเช่าบ้าน ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
จังหวัดมีเงินเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านประจาเดือนกรกฎาคม 2563 คงเหลือ จานวน 176,448 บาท
ซึ่งสามารถเบิกได้ทั้งหมด 37 ราย สาหรับข้าราชการที่ยังไม่ได้รับค่าเช่าบ้าน กรมฯ จะดาเนินการจัดสรรให้ใน
ภายหลัง
มติที่ประชุม

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

รจนา ทัพศรี
(นางสาวรจนา ทัพศรี )
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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