(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมผู้บริหำรและนั กวิชำกำรพัฒนำชุมชนจังหวัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแพร่
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันอังคำร ที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแพร่ ศำลำกลำงจังหวัดแพร่
......................................................
ผู้เข้าประชุม :
๑.นำงสำวนิตยำวรรณ เลื่อนลอย
๒.นำยวีรกำนต์ บุญตัน
๓.นำยกฤษฎำกรณ์ กระเสำร์
๔.นำงพูนศรี สวิง
๕.นำงพรรณิภำ มิ่งขวัญ
๖.นำยภำคภูมิ สุขสำรำญ
๗.นำยวิทูล ชำนำญ
๘.นำงสำวสมใจ ทองจริง
๙.นำยไพโรจน์ ขำวล้วน
๑๐.นำงณัฐธยำน์ โปธิมำ
๑๑.นำงขวัญจิต ไชยฟู
๑๒.นำงสุปัญญำ วิรัตน์เกษ
๑๓.นำงวิลำสินี จองไพจิตรสกุล
๑๔.นำยเลิศยุทธ ดวงเนตร
๑๕.นำงชนิตำ สิงห์นิกร
๑๖.นำงผุสดี ดวงเนตร
๑๗.นำยเสกสรรค์ กำศโอสถ
๑๘.นำงพิชชำนิจ เชียงวงค์
๑๙.นำงสำวสุภำวดี วงศ์ฮู้
๒๐.นำงสำวกัลยำณี ศรีปณิธำน
๒๑.นำงสำวนรินธร ท่ำข้ำม
๒๒.นำงกำญจนำ ม่ำนต๊ะ
๒๓.นำงสำวพำณิภัค วันดี
๒๔.นำงสำวนรินธร ท่ำข้ำม
๒๕.นำงเปรมฤทัย ไกรวิจิตร
๒๖.นำงณัฐพร อินต๊ะสุข

พัฒนำกำรจังหวัดแพร่
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำชุม ชน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
พัฒนำกำรอำเภอลอง
พัฒนำกำรอำเภอเมืองแพร่
พัฒนำกำรอำเภอหนองม่วงไข่
พัฒนำกำรอำเภอร้องกวำง
พัฒนำกำรอำเภอเด่นชัย
พัฒนำกำรอำเภอสูงเม่น
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร แทน
พัฒนำกำรอำเภอวังชิ้น
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
พัฒนำกำรอำเภอสอง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
/ผู้ไม่เข้าประชุม...

-๒ผู้ไม่เข้าประชุม :
๑.นำงนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์
๒.นำงสำวสุรำงคนำ ภักดี

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร ไปรำชกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร ลำกิจ

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุม นำงสำวนิตยำวรรณ เลื่อนลอย พัฒนำกำรจังหวัด เป็นประธำนเปิด
กำรประชุม และดำเนินกำรตำมวำระกำรประชุม ดังนี้
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้ำรำชกำรพัฒนำชุม ชน จังหวัดแพร่ ๑ นำที โดย
กำรไหว้พระสวดมนต์ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล แด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
- ประธำนที่ประชุมนำไหว้พระสวดมนต์ ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุ มทราบ
๑.๑ ผู้ ว่าราชการจังหวัดแพร่ขอบคุณส่ วนราชการที่ช่วยกัน ดาเนิน การจั ดงานพระราช
พิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิ พ ลอดุลยเดชอย่ า งสมพระเกี ยรติ จังหวั ดแพร่
ถวายดอกไม้จันทน์ทั้งหมดจานวน ๖๑,๘๗๘ ดอก เป็นลาดับที่ ๗๒ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๓
๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุ รี
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
๒) นายโชคดี อมรวัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ย้ายมาดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
๓) นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ นายอาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ปลัดจังหวัดแพร่
๔) พล.ต.ต. สรรภัทร ปราบพุฒชา ผู้บังคับการ ประจาตารวจภูธรภาค ๕
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดแพร่
๕) นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์
ย้ายมาดารงตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดแพร่
๖) นายวัฒนา สาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย
ย้ายมาดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่
๗) นายขจร
วินัยพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
๘) นายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อานวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการแขวงทางหลวงแพร่
๙) นายประเสริฐ ดอยลอม
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
ย้ายมาดารงตาแหน่ง เกษตรจังหวัดแพร่
๑๐) นายธีรยุทธ ยอดเพ็ชรไทย ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานบังคั บคดีจังหวัดแพร่
/๑๑) นายประสิทธิ์ ...

-๓๑๑) นายประสิทธิ์ มะโนกิจ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ย้ายมาดารงตาแหน่ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจั งหวัดแพร่
๑๒) นายวัฒนา ช่วยพยุง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิษณุโลก
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดแพร่
๑๓) นายสมปราชญ์ พลับแดง ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดน่าน
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดแพร่
๑๔) นายมาโนช บัวองค์ ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. ประจาจังหวัดลาพูน
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. ประจาจังหวัดแพร่
๑๕) นายสกุลไชย จูมทอง นายอาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
๑๖) นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายอาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอลอง จังหวัดแพร่
๑๗) นายบุญเลิศ ศิริษา ป้องกันจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)
ที่ทาการปกครองจังหวัดพิจิตร ย้ายมาดารงตาแหน่ง
นายอาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
๑.๓ ผู้ว่าราชการจังหวั ด มอบนโยบายแนวทางการด าเนิน งาน และมีน โยบายจะไป
เยี่ยมอ าเภอ โดยงดการต้อนรั บทุกชนิด ไม่ให้มี ป้าย และรถนาขบวน ให้อาเภอกาหนดงานเด่ นของแต่ละอาเภอ
งานยุทธศาสตร์จังหวัด ปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ
๑.๔ เน้นย้าเรื่อง OTOP และ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
๑.๕ งบประมาณปีต่อไปทุกจังหวัดจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๆ ละ ๓ ท่าน
๑.๖ การมอบอานาจในการปฏิบัติราชการของผู้ ว่าราชการจั งหวัด
๑.๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้าการเบิ กจ่ายงบประมาณให้ได้ ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ
๑.๘ กฐินสามัคคี จังหวัดแพร่
๑.๙ การแต่งตั้ง โยกย้ายการปฏิบัติราชการของสานั กงานพัฒนาชุม ชนจั งหวัด แพร่
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. และได้นาลงเผยแพร่
เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
ประธาน : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม ผู้บริ หารและนั กวิ ชาการสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประกอบด้วยเอกสาร ๑๒ หน้า ซึ่งได้นาลงเผยแพร่ในเว็ บไซต์สานั กงานพัฒนาชุม ชนจั งหวัด แพร่
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ประจาเดือน
กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
-ไม่มีมติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๔...

-๔ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๔.๑.๑ โครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย
กระทรวงมหาดไทย ได้จั ดทาโครงการ “ตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย” เพื่ อบูร ณาการระหว่า ง
ภาครั ฐ และภาคเอกชนในรูปแบบประชารั ฐ โดยการพั ฒ นาตลาดใหม่ แ ละขยายพื้ น ที่ ต ลาดที่ มี อ ยู่เดิ ม ให้
ผู้ประกอบการแต่ ละกลุ่ม ประเภทสิ นค้ าในแต่ ละระดั บมีที่ค้าขาย อัน จะนามาซึ่งรายได้เพื่ อใช้ในการด ารงชีวิต
ต่อไป โดยกระทรวงมหาดไทยได้ ประชุม หารื อร่ วมกั บหน่วยงานภาครั ฐและเอกชนที่ เกี่ย วข้อ ง ได้แ ก่ กระทรวง
พาณิ ชย์ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริม การปกครองท้ องถิ่น กรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชน กรมการปกครอง องค์ การตลาด กระทรวงมหาดไทย กรุ งเทพมหานคร และภาคเอกชนใน
คณะทางานการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารั ฐ (E๓) เมื่ อวั นที่ ๑๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๐ เพื่ อ บูร ณาการ
โครงการที่ ด าเนิน การเกี่ ยวกับตลาดที่อ ยู่ ในความรั บผิ ด ชอบโดยเพิ่ มศั กยภาพการบริหารจั ดการ ด้ วยวิ ธีการ
ขยายพื้ น ที่ต ลาดที่ มีอ ยู่ เดิ ม และตลาดที่ มี การสร้ างขึ้ นใหม่ ให้ แก่ เกษตรกร ผู้ มี รายได้น้ อ ย ผู้ ประกอบการที่
เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายและผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้ชื่อโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย
ตลาดประชารัฐภายใต้โครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย จาแนกออกเป็น ๙ ประเภท ตาม
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้
๑) ตลาดประชารัฐ Green Market ดาเนินการโดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
๒) ตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยคนไทยยิ้ม ได้ ดาเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน
๓) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดาเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔) ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ดาเนินการโดย กรุงเทพมหานคร
๕) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดาเนินการโดย กระทรวงมหาดไทย และบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคี จากัด
๖) ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดาเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี จากัด
๗) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดาเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
๘) ตลาดประชารัฐต้องชม ดาเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์
๙) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑.๒ ผลความก้าวหน้ าการขอใช้เ ครื่องหมายผลิ ตภัณฑ์ OTOP

กรมการพัฒนาชุมชน
- ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดเป้าหมายให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPได้รับ
เครื่อ งหมายผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ปี งบประมาณ 2560 จานวนร้ อ ยละ ๒๕ ของจานวน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ลงทะเบี ย น OTOP ปี 2558 ซึ่ งจั งหวั ด แพร่ มี จ านวนผู้ ลงทะเบี ย น จ านวน 450 ราย และ
ผลิต ภัณ ฑ์ที่ลงทะเบีย น จ านวน 678 ผลิตภั ณฑ์ เป้ าหมายของจั งหวั ดแพร่ที่จะต้ องได้ รับ เครื่อ งหมายฯ ร้อ ยละ
๒๕ คือจานวน 169 ผลิตภัณฑ์
- จังหวัดมีหนังสือถึงอาเภอ
๑) หนังสือจังหวัดแพร่ที่ ๐๐๑๙.๒/ว ๓๑๑๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องการดาเนินงานการใช้
เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน
/๒) หนังสือ...

-๕๒) หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๙.๒/ว ๓๓๔๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องกาหนดเป้าหมาย
ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับเครื่องหมายฯ ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดให้อาเภอประชาสัมพันธ์ให้
กลุ่มเป้าหมายรับทราบประกาศกรมฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีความประสงค์จะใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP
กรมฯ ดาเนินการยื่นแบบคาขอเครื่องหมายฯ และจัดส่งรายงานพร้อมเอกสารหลักฐานให้จังหวัด ทุกวันที่ ๒๐
ของเดือน
๓) หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๙.๒/ว ๓๙๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องจังหวัดขอให้
อาเภอรายงานการขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากได้ล่วงเลยเวลาที่กาหนด
มาแล้ว
หากเอกสารครบถ้วนแล้ว จังหวัดจักได้เตรียมนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัดแพร่
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองฯ และแจ้งผู้ประกอบการนาเครื่องหมายไปใช้ได้ ต่อไป
จานวนผลิตภัณฑ์ เป้าหมายที่จะต้อง
อาเภอรายงาน
อาเภอ
ลงทะเบียน
ได้รับเครื่องหมายฯ
เกิน/ขาด
(ผลิตภัณฑ์)
ปี 2558-2559
(ร้อยละ ๒๕)
เด่นชัย
53
13
14
+
1
เมืองแพร่
220
55
55
ร้องกวาง
54
14
29
+ 15
ลอง
34
8
23
+ 15
วังชิ้น
73
18
28
+ 10
สอง
112
28
29
+
1
สูงเม่น
105
26
36
+ 10
หนองม่วงไข่
27
7
11
+
4
รวมทั้งสิ้น

678

169

170

+

1

-แบบสรุปผลการดาเนินงาน การขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน
(แยกรายอาเภอ) ดังนี้
อาเภอ
อาหาร
เครื่องดืม่
ผ้า และ
ของใช้
สมุนไพรที่
เครื่องแต่งกาย ของตกแต่ง
ไม่ใช่อาหาร
เมืองแพร่
สูงเม่น
๑๓
๗
๑๖
เด่นชัย
๕
๙
ร้องกวาง
๑๖
๑
๗
๑
๔
สอง
๑
๒๓
๓
๒
ลอง
๒๐
๒
๑
วังชิ้น
๗
๑
๔
๑๒
๔
หนองม่วงไข่
๖
๒
๓
รวมทั้งสิ้น
๔๘
๒๗
๕๑
๔๓
๑๑
/หมายเหตุ...

-๖หมายเหตุ เป็นข้อมูลที่อาเภอรายงานมาเบื้องต้น ซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการ นตผ. จังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑.๓ รายงานผลการดาเนิ นงานเพื่อขั บเคลื่อนการน้อมนาหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ การปฏิ บัติจนเป็ นวิถีชีวิต (Way of life )
รัฐบาลให้ค วามสาคัญในการน้ อมนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งไปขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ การ
พัฒ นาประเทศในทุ ก ๆ ด้ านและทุ กมิติ และมอบกระทรวงมหาดไทยเป็น หน่วยบู รณาการ ในการขั บเคลื่ อ น
เพื่ อ ให้ ประชาชนเข้า ใจหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย่ า งแท้ จ ริง และน าไปสู่ การปฏิ บัติ โดยมุ่งหวั ง
เพื่ อ ให้ ประชาชนทั่ วทั้ งประเทศน้อ มร าลึ กในพระมหากรุณ าธิ คุ ณ ด้ วยการทาความดี โ ดยการน้ อ มน า หลั ก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู่ การปฏิ บัติ จ นเป็น วิ ถีชีวิต ถวายเป็ นพระราชกุ ศล แด่ พระบาทสมเด็ จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก่อนพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ
มีเป้าหมาย คือ ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง (SEP) ไปสู่การปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต
จังหวัด ขอสรุปผลการน้อมนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงไปสู่การปฏิ บัติจนเป็น วิถีชีวิต
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
รายงานผลการน้อมนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงไปสู่การปฏิ บัติจนเป็น วิถีชีวิต ระดับ
จังหวัด จังหวัดแพร่ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ แยกประเภท ดังนี้
๑. หมู่บ้าน/ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
จานวน ๓๓๒ หมู่บ้าน/ชุมชน
๒. หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด
จานวน ๗๕ หมู่บ้าน/ชุมชน
๓. หมู่บ้าน/ชุมชน คุณธรรม
จานวน ๑๙ หมู่บ้าน/ชุมชน
๔. หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดขยะ
จานวน ๑๙๒ หมู่บ้าน/ชุมชน
๕. หมู่บ้าน/ชุมชน อื่น ๆ ระบุ ประชาธิปไตย
จานวน ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน
รวม จานวน ๖๑๙ หมู่บ้าน/ชุมชน
หมายเหตุ ผลการจัดเวทีครั้งที่ ๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ทาสาเร็จและได้ประกาศตนเองของหมู่บ้าน/ชุม ชน
แยกประเภท
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒ นาชุม ชน
๔.๒.๑ การติดตามผลการดาเนิ นงาน ปัญหา อุปสรรค กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ของอาเภอ
-ให้อาเภอตรวจสอบข้อมูลแล้วทาการแก้ไข อาเภอที่ส่งมาแล้วมี ๔ อาเภอ อาเภอที่ยังไม่ได้ส่ง
มาให้ส่งมาด้วยเพื่อที่จังหวัดจะได้ตรวจสอบและดาเนินการแก้ไขให้ ถูกต้องเพื่อที่จะให้อาเภอดาเนิ นการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒.๒ สรุปครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

/-สรุปจาแนก...

-๗-สรุปจาแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่า เกณฑ์ จปฐ. ๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่
อาเภอ
ตามระบบ รับรองข้อมูลโดย ต้อง
พัฒนาได้ ตาย/
จัดสรร
จปฐ. ปี ๖๐ ผ่านเวทีประชาคม สงเคราะห์
ย้ายออก คร.ตกเกณฑ์
(ประเภทพัฒนาได้)
ปี ๖๐
ประจาปี ๒๕๖๑
(งบกรมฯ)
๑
เมืองแพร่
๕๓๕
๖๘
๖๐
๖
๒
๒
๒
ร้องกวาง
๒๓๔
๓๔
๒๘
๖
๒
๓
ลอง
๕๕๗
๑๓๙
๑๑๑
๒๗
๑
๑๐
๔
สูงเม่น
๒๔๒
๓๖
๓๖
๕
เด่นชัย
๙๐๓
๖๐
๔๓
๑๕
๒
๖
๖
สอง
๑๓๑
๒๕
๙
๑๖
๖
๗
วังชิ้น
๖
๖
๕
๑
๒
๘
หนองม่วงไข่
๒
๑
๑
รวม
๒,๖๑๐
๓๖๙
๒๘๘
๗๕
๖
๒๘
หมายเหตุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมฯ กาหนดเป้าหมายครัวเรือนตกเกณฑ์ (ประเภทพัฒนาได้) ให้จังหวัด
จานวน ๒๘ ครัวเรือน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒.๓ รายงานฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแพร่ ประจาปี ๒๕๖๐
-แบบรายงานฐานะการเงินและผลการดาเนินงานกองทุนพัฒ นาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแพร่ ประจาปี ๒๕๖๐ มีดังนี้
ที่
รายการ
เงินต้น
ดอกผล
รวม
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ บัญชีกองทุนพัฒนาเด็ กชนบทจัง หวั ดแพร่
ชื่อธนาคารกรุงไทย
๗๖๔,๕๓๔.๑๖ ๑,๔๙๐.๘๒ ๗๖๖,๐๒๔.๙๘
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เผื่อเรี ยก
เลขที่บัญชี ๕๐๖-๑-๐๘๕๘๔-๑
๒ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
๒๙๓,๔๐๖.๒๕ ๑๐,๒๖๙.๒๒ ๓๐๓,๖๗๕.๔๗
กรมการพัฒนาชุมชนจากัด ของกองทุนพัฒนา
เด็กชนบทจังหวัดแพร่ ดอกเบี้ย ๓.๕๐% ต่อปี
(ตั๋วสัญญาใช้เงินจะครบกาหนด
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
รวมทั้งสิ้น
๑,๐๕๗,๙๔๐.๔๑ ๑๑,๗๖๐.๐๔ ๑,๐๖๙,๗๐๐.๔๕
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๕...

-๘ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒ นาชุมชน
๕.๑.๑ แผนปฏิ บั ติร าชการส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด /อ าเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
-การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑-๒
แยกรายอาเภอ มีทั้งหมด ๑๕ กิจกรรม เป็นเงิน ๘,๘๗๓,๕๐๘ บาท
-การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑-๒
แยกกลุ่ม/ฝ่าย มีทั้งหมด ๑๗ กิจกรรม เป็นเงิน ๘๐๗,๒๐๐ บาท
-รวมงบประมาณทั้ง ๒ แผนงาน ๓๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๙,๖๘๐,๗๐๘ บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๒ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๕.๒.๑ การดาเนินงานกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรีจังหวั ดแพร่
๑. เรื่องกำรชำระคืนเงินของกองทุ นพัฒนำบทบำทสตรีจั งหวัดแพร่
ตำมที่ กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดแพร่ ได้มีกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีให้แก่สมำชิ กกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน ส่งเสริม และสนับสนุน กำรพัฒนำ
บทบำทสตรีให้มีศักยภำพและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำ งยั่งยืน โดยมีกำหนดระยะเวลำชำระคืนเงินภำยใน 1
ปี ในกำรนี้สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบข้อมูลกำรชำระคืนเงินของสมำชิกกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีจังหวัดแพร่ปรำกฏว่ำ เมื่อครบกำหนดตำมสัญญำกำรชำระคืนเงิ นจำนวน 1 ปี กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีจังหวัดแพร่ มีลูกหนี้ที่ค้ำงชำระคืนเงิน (ข้อมูล ณ 27 ตุลำคม 2560) จำนวน 65 โครงกำร เป็น
เงิน 3,076,625.33 บำท แบ่งเป็น
1) ลูกหนี้ปี 2556-2558 จำนวน 18 โครงกำร เป็นเงิน 569 ,416 บำท
2) ลูกหนี้ ปี 2560 (ม.ค.60-พ.ค.60) จำนวน 47 โครงกำร เป็นเงิน 2 ,507,209.33 บำท
ยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 27 ต.ค.60
คิดเป็น % ของหนี้
ที่
อาเภอ
จานวนโครงการ
จานวนเงิน
คงค้างทั้งหมด
1
ร้องกวำง
2
เมืองแพร่
4
154,520.00
5.02
3
ลอง
6
370,834.54
12.05
4
สูงเม่น
23
465,011.68
15.11
5
เด่นชัย
1
66,094.76
2.15
6
สอง
2
37,794.39
1.23
7
วังชิ้น
24
1,610,575.02
52.35
8
หนองม่วงไข่
5
371,794.94
12.08
รวม

65.00

3,076,625.33

/๒.เรื่องข้อมูล...

-๙๒. เรื่องข้อมูลลูกหนี้ที่จะครบกำหนดชำระคืนประจำเดือน พฤศจิกำยน 2560
ตำมที่ กองทุน พัฒนำบทบำทสตรีจั งหวัดแพร่ ได้มี กำรพิจ ำรณำอนุมัติโ ครงกำรกองทุน พัฒนำ
บทบำทสตรี ให้ แ ก่ สมำชิ กกองทุ น พั ฒ นำบทบำทสตรี จั งหวั ด แพร่ ในปี งบประมำณ 2560 จ ำนวน 296
โครงกำร จำนวนเงิน 24,000,000 บำท โดยมีกำรชำระคืน เงิน ต้ นพร้อ มดอกเบี้ ย ในอัต รำร้อ ยละ 3 ต่ อ ปี
ภำยในเวลำ 2 ปี (อย่ ำ งน้อ ยปี ละ 2 งวด) นั้น ในกำรนี้ สำนั กงำนพั ฒ นำชุ ม ชนจังหวั ด แพร่ ในฐำนะฝ่ ำ ย
เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุ นพัฒนำบทบำทสตรี ระดับจั งหวัด จังหวัด แพร่ ได้ ตรวจสอบข้อ มูลกำร
ชำระคื น เงิ น ขอ งสมำชิ ก กอ งทุ น พั ฒ นำบทบำทสต รี ที่ จ ะครบก ำหนดช ำ ระคื น เงิ น ประจ ำงวดวั น ที่ 5
พฤศจิ กำยน 2560 ปรำกฏว่ ำ มี โค รงกำรที่ จ ะครบกำหนดชำระคื น เงิ น จ ำนวน 71 โครงกำร เป็ น เงิ น
1,821,598 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
โครงการที่อนุมัติ
โครงการที่จะชาระคืน (งวดที่ 1)
ที่
อาเภอ
หมายเหตุ
จานวน
จานวน
จานวนเงิน(เงินต้น+
จานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
ดอกเบี้ย)
1

เมืองแพร่

23

3,619,975.00

23

873,700.00

2

ร้องกวำง

14

1,100,000.00

14

369,600.00

3

หนองม่วงไข่

14

970,000.00

14

395,850.00

4

เด่นชัย

4

756,800.00

4

182,448.00

16
71

1,600,000.00
8,046,775.00

16
71

387,500.00
1,821,598.00

5

สอง
รวม

ทั้งนี้ สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแพร่ ในฐำนะเลขำนุกำรคณะอนุ กรรมกำรบริ หำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเตือนกำรชำระคืนเงิ นให้สมำชิ กผ่ำนระบบ
ไปรษณีย์ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2560 จึงขอให้ สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอได้
ติดตำมและสนับสนุนให้สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีที่จะครบกำหนดชำระคืน เงิ น ดำเนินกำรชำระคืนเงิน
ให้เป็นไปตำมกำหนดสัญญำ
ตำรำงแสดงข้อมูลลูกหนี้ของกองทุ นพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดแพร่
ลูกหนี้ที่จะครบกำหนดชำระคืนเงินประจำเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ที่
อำเภอ
จำนวนโครงกำร (งวดที่ ๑)
จำนวนเงิน
๑
เมืองแพร่
๒๓
๘๗๓,๗๐๐.๐๐
๒
ร้องกวำง
๑๔
๓๖๙,๖๐๐.๐๐
๓
หนองม่วงไข่
๑๔
๓๙๕,๘๕๐.๐๐
๔
เด่นชัย
๔
๑๘๒,๔๔๘.๐๐
๕
สอง
๑๖
๓๘๗,๕๐๐.๐๐
รวม
๗๑
๑,๘๒๑,๕๙๘.๐๐

/มติที่ประชุม...
-๑๐มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร
๖.๑ ปฏิทินการปฏิบัติกิจ กรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพั ฒนาชุมชน และกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาจัง หวั ดแพร่ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
-แผนกำรปฏิบัติกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุม ชน และกิจกรรมตำมแผนพัฒนำ
จังหวัดแพร่ ประจ ำเดื อนพฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ของสำนั กงำนพั ฒนำชุ มชนจังหวั ดแพร่ มี ทั้งหมด ๑๒ กิจกรรม
ดังนี้
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
วันที่ดำเนินกำร
สถำนที่
งบประมำณ
หมำยเหตุ
(บำท)
๑
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
๑๖-๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐ โรงแรม
๑๔๔,๔๐๐
กลุ่มงำน
เพิ่มศักยภำพเจ้ำหน้ำที่
แพร่นครำ
ยุทธศำสตร์
พัฒนำชุมชนในกำร
(เจ้ำหน้ำที่
กำรพัฒนำชุมชน
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
พัฒนำชุมชน
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชน
๗๐ คน)
เมือง
๒
โครงกำรเสริมสร้ำง
๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐
โรงแรม
๕๕,๑๐๐
ฝ่ำยอำนวยกำร
ควำมสัมพันธ์สมำชิก
แพร่นครำ
สอ.พช. จังหวัดแพร่
(สมำชิก สอ.พช.
จ.แพร่ ๙๕ คน)
๓
ประชุมคณะทำงำนบริหำร
๔,๗๐๐
กลุ่มงำนสำรสนเทศ
กำรจัดเก็บข้อมูล จปบ.
กำรพัฒนำชุมชน
ระดับจังหวัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
๑๐,๕๐๐
กลุ่มงำนสำรสนเทศ
๔
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำร
กำรพัฒนำชุมชน
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ
อำเภอ
๕
รณรงค์และเชิญชวนกำร
๓๒,๐๐๐
กลุ่มงำนสำรสนเทศ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ
กำรพัฒนำชุมชน
จังหวัด
๖
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐
๔๒,๐๐๐
กลุ่มงำนสำรสนเทศ
“เสริมสร้ำงควำมตระหนัก
กำรพัฒนำชุมชน
ในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
(Information Security
Awareness) ระดับจังหวัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
๒๒,๓๐๐
กลุ่มงำนสำรสนเทศ
๗
จัดทำสำรสนเทศสัมมำชีพ
กำรพัฒนำชุมชน
ชุมชนระดับจังหวัด

๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
คณะกรรมกำรศูนย์
ประสำนงำนองค์กำรชุมชน
ระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
และประชำรัฐ
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรที
สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
สัมมำชีพชุมชนระดับจังหวัด
ตลำดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
เสริมสร้ำงจริยธรรม
ข้ำรำชกำรกรมกำรพัฒนำ
ชุมชน ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๑

๕,๔๐๐

กลุ่มงำนส่งเสริม
กำรพัฒนำชุมชน

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐

๒๔,๓๐๐

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐

๑๔๘,๙๐๐

กลุ่มงำน
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำชุมชน
กลุ่มงำนส่งเสริม
กำรพัฒนำชุมชน

๑๘, ๒๕ พ.ย.
๒๕๖๐
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐

๙๕,๕๐๐
๕,๐๐๐

กลุ่มงำนส่งเสริม
กำรพัฒนำชุมชน
ฝ่ำยอำนวยกำร

๖.๒ ปฏิทินการส่งงานประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ สรุปผลการส่งงาน
ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
-ปฏิทินกำรส่งงำนประจำเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง ได้แก่
ลำดับที่
เรื่อง
กำหนดส่ง
ผู้รับผิดชอบ
๑
กำรประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำชุมชน
ทุกวันที่ ๑๐
เสกสรรค์
๒
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ โครงกำร กข.คจ.
ทุกวันที่ ๒๕
เลิศยุทธ
๓
รำยงำนกำรขอใช้เครื่องหมำยผลิตภัณ ฑ์ OTOP กรมฯ
ทุกวันที่ ๒๐
เปรมฤทัย
๔
รำยงำนกำรลงทะเบียน otop ระบบโปรแกรม online
ทุกวันที่ ๒๐
เปรมฤทัย
ข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรีจำกกำรประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๐
๕
ทุกวันที่ ๑๐
กำญจนำ
๖
ส่งหมู่บ้ำนเป้ำหมำย VDR/TDR
วันที่ ๗ พ.ย.
กัลยำณี
๗
รำยงำนผล way of life
ทุกวันศุกร์
ผุสดี
๘
ส่งเบี้ยเลี้ยง
ไม่เกินวันที่ ๕
จีรนันท์
๙
ค่ำเช่ำบ้ำน
ไม่เกินวันที่ ๒๐
จีรนันท์
๑๐
รำยงำนยอดจำหน่ำย OTOP
ไม่เกินวันที่ ๒๕
สุภำวดี

/-สรุปผล...
-๑๒ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

-สรุปผลกำรส่งงำนประจำเดือนตุลำคม ๒๕๖๐
เรื่อง
กำหนด เมือ ง สูงเม่น ลอง สอง วังชิ้น เด่น ร้อง
ส่งงำน แพร่
ชัย กวำง
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำร
ทุก
๑๐
๑๐
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
วันที่
ฐำนรำกและประชำรัฐ
๒๕
กำรประชำสัมพันธ์
ทุก
๑๐
๑๐
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
กำรพัฒนำชุมชน
วันที่
๑๐
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
ทุก
๑๐
๑๐
๘
๐ ๑๐ ๐
๐
กข.คจ.
วันที่
๒๕
รำยงำนกำรขอใช้เครื่องหมำย
ทุก
๐
๑๐
๘ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
ผลิตภัณฑ์ OTOP กรมฯ
วันที่
๒๐
รำยงำนกำรลงทะเบียน otop
ทุก
๐
๐
๐ ๑๐ ๐
๘
๑๐
ระบบโปรแกรม online
วันที่
๒๐
แจ้งรำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่ม
วันที่
๑๐ ๑๐
๑๐ ๘ ๑๐ ๑๐
๘
ออมทรัพย์ฯ เข้ำรับกำรฝึกอบรมฯ ๕ ต.ค.
แจ้งรำยชื่อกลุ่มเป้ำหมำยในกำร
วันที่
๑๐ ๑๐
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
พัฒนำและเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์
๙ ต.ค.
otop
รำยงำนผล way of life
ทุกวัน ๑๐ ๑๐
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
ศุกร์
รวมคะแนน
๖๐ ๗๐
๖๖ ๖๘ ๗๐ ๖๘ ๖๘
ลาดับ
๔
๑
๓
๒
๑
๒
๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๗.๑ สรุปยอดร่วมทำบุญถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนกรมกำรพัฒนำชุมชน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

หนอง
ม่วงไข่
๑๐
๑๐
๐
๑๐
๐
๘
๑๐
๑๐
๕๘
๕

/-สรุปยอด...

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

-๑๓-สรุปยอดทำบุญกฐินพระรำชทำน กรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดแพร่
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
จังหวัด
๓,๓๖๐
อำเภอเมืองแพร่
๕,๓๒๙
อำเภอสูงเม่น
๑,๗๐๙
อำเภอหนองม่วงไข่
๑,๙๐๐
อำเภอลอง
๑,๕๐๐
อำเภอสอง
๑,๐๐๐
อำเภอเด่นชัย
๑,๕๐๐
อำเภอวังชิ้น
๔,๐๕๕
อำเภอร้องกวำง
๒,๓๓๒
๒๒,๖๘๕
-ส่งยอดเงินให้กรมฯ ๑๐,๐๐๐ บำท (วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐)
-ใส่ซองทำบุญกฐินหน่วยงำนอื่น ๓,๐๐๐ บำท
-๑๓,๐๐๐
(สตง./ศำล/กระทรวงมหำดไทย/วัด จังหวัดเชียงใหม่)
คงเหลือ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

๙,๖๘๕

-สรุปยอด
ลงชื่อ

ณัฐพร อินต๊ะสุข ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงณัฐพร อินต๊ะสุข)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

ลงชื่อ พรรณิภำ มิ่งขวัญ ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำงพรรณิภำ มิ่งขวัญ)
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

