(สาเนา)
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ศูนย์แสดงสินค้าหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านร่องฟอง หมู่ที่ ๕ ตาบลร่องฟอง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
......................................................
ผู้เข้าประชุม :
๑.นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย
พัฒนาการจังหวัดแพร่
๒.นายวีรกานต์ บุญตัน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๓.นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.นางพูนศรี สวิง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๕.นางสาวสมใจ ทองจริง
หัวหน้าฝุายอานวยการ
๖.นายภาคภูมิ สุขสาราญ
พัฒนาการอาเภอลอง
๗.นายวิทูล ชานาญ
พัฒนาการอาเภอเมืองแพร่
๘.นายไพโรจน์ ขาวล้วน
พัฒนาการอาเภอหนองม่วงไข่
๙.นางแสงระวี รักสัตย์
พัฒนาการอาเภอร้องกวาง
๑๐.นางณัฐธยาน์ โปธิมา
พัฒนาการอาเภอเด่นชัย
๑๑.นางขวัญจิต ไชยฟู
พัฒนาการอาเภอสูงเม่น
๑๒.นางสาวเสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร
พัฒนาการอาเภอวังชิ้น
๑๓.นางวิลาสินี จองไพจิตรสกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาราชการแทน
พัฒนาการอาเภอสอง
๑๔.นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๑๕.นางชนิตา สิงห์นิกร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
๑๖.นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๑๗.นางกาญจนา ม่านต๊ะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๑๘.นางพรรณิภา มิ่งขวัญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๑๙.นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๒๐.นางสาวนรินธร ท่าข้าม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๒๑.นางสาวพาณิภัค วันดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๒๒.นางสาวนรินธร ท่าข้าม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๒๓.นางพิชชานิจ เชียงวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๒๔.นางณัฐพร อินต๊ะสุข
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

/ผู้ไม่เข้าประชุม...

-๒ผู้ไม่เข้าประชุม :
๑.นางพูนศรี สวิง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ไปราชการ
๒.นายวิรัตน์ สร้อยสุด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ไปราชการ
๓.นางสาวสุภาวดี วงศ์ฮู้
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ไปราชการ
๔.นางสาวสุรางคนา ภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ลากิจ
๕.นางสาวกัลยาณี ศรีปณิธาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ไปราชการ
เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมือ่ ครบองค์ประชุม นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัด เป็นประธานเปิด
การประชุม และดาเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับข้าราชการพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่ ๑ นาที โดย
การไหว้พระสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
- ประธานที่ประชุมนาไหว้พระสวดมนต์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑) นางสาวปราณี ชลารักษ์ ผู้อานวยการกองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ย้ายมาดารงตาแหน่ง แรงงานจังหวัดแพร่
๒) นายอรรณพ เสือกระจ่าง
ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดแพร่
๓) นายกัมปนาท บุญสิงห์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธ์
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
๔) นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดลาปาง
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดแพร่
๑.๒ การประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑
๑.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นย้าเรื่องการทางานด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จานวน ๔ ด้าน
๑.๔ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
๑.๕ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (รองโชคดีฯ) มีนโยบายให้ข้าราชการ และลูกจ้าง
จังหวัดแต่งกายด้วยชุดหม้อห้อมทุกวันศุกร์
๑.๖ การประชาสัมพันธ์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๑.๗ ตลาดประชารัฐ จังหวัดมอบหมายให้พัฒนาการจั งหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ตลาดประชารั ฐ คนไทยยิ้ ม ได้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ มชนจัง หวั ดรั บผิ ดชอบทั้ง หมดจานวน ๑๖ แห่ ง วั นที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ ธกส. ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอจะประชุมชี้แจงแนวทาง สร้างความเข้าใจในการ
ดาเนินงานตลาดประชารัฐ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะดาเนินการ kik of ทั่วประเทศจานวน ๘๒๘ อาเภอ
จังหวัดแพร่จะเริ่ม kik of เวลา ๑๘.๐๐ น. (ตลาดถนนสายวัฒนธรรม) โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เป็น
เจ้าภาพหลัก
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒...

-๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. และได้นาลงเผยแพร่
เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
ประธาน : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๐๐ น. ประกอบด้วยเอกสาร ๑๓ หน้า ซึ่งได้นาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
-ไม่มีมติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๔.๑.๑ แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดแพร่ ดังนี้
ที่ กิจกรรม/โครงการ
กลุ่มเปูาหมาย
จานวน งบประมาณ ระยะเวลา ไตร ผู้รับผิดชอบ
เปูาหมาย (บาท) ดาเนินการ มาส
(คน)
๑ โครงการประชุมเชิง ๑.๑
๕๙
๕๑,๖๕๐ ๑๔
๑
จังหวัด
ปฏิบัติการ
คณะอนุกรรมการ
ธ.ค. ๖๐
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและ
กลั่นกรองและ
ติดตามการดาเนิน
ติดตามการ
กองทุนพัฒนา
ดาเนินงานกองทุน บทบาทสตรีอาเภอ
พัฒนาบทบาทสตรี จานวน ๕๖ คน
อาเภอ
๑.๒
เจ้าหน้าที่โครงการ
ของจังหวัด ๓ คน
๒ โครงการส่งเสริม
๒.๑
๒๙
๒๖,๒๕๐ ๑๓
๑
จังหวัด
การพัฒนาศักยภาพ คณะอนุกรรมการ
ธ.ค. ๖๐
การบริหารจัดการ บริหารกองทุน
กองทุนพัฒนา
พัฒนาบทบาทสตรี
บทบาทสตรีตาม
ระดับจังหวัด
หลักธรรมาภิบาล
จานวน ๑๑ คน
๒.๒
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและ
ติดตามการ
ดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

๓

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การบริหารกลุ่ม
อาชีพแก่
คณะกรรมการ
เครือข่ายอาชีพ
สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด

๔

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาองค์กรสตรี
รุ่น ๑ และ รุ่น ๒

อาเภอ ๆ ละ ๒ คน
รวม ๑๖ คน
๒.๓
เจ้าหน้าที่โครงการ
ของจังหวัด
จานวน ๒ คน
๓.๑
๔๕
คณะกรรมการ
เครือข่ายอาชีพ
สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด
จานวน ๒๐ คน
๓.๒
ผู้แทนกลุ่มอาชีพ
สมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีที่
ขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
ในปี ๒๕๖๐
จานวน ๒๒ คน
๓.๓
เจ้าหน้าที่โครงการ
ของจังหวัด
จานวน ๓ คน
๔.๑
๑๐๐
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตาบลๆ
ละ ๑ คน
๔.๒
เจ้าหน้าที่อาเภอๆ
ละ ๑ คน
๔.๓
เจ้าหน้าที่จังหวัด
๙ คน
๔.๔
เจ้าหน้าที่สตรี ๒ คน
๔.๕
เครือข่ายสตรี ๓ คน

๔๘,๐๐๐

๒๐
ธ.ค. ๖๐

๑

จังหวัด

๒๗๗,๒๐๐ ๑๕-๑๖
ธ.ค. ๖๐

๑

จังหวัด

-๕มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑.๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย
-บุคคลเปูาหมายที่จะต้องเข้ารับการอบรมฯ มีจานวน ๔ คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.๒.๑ การติดตามผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ของอาเภอ
-ให้อาเภอรายงานเป็นเอกสารส่งจังหวัดตามแบบรายงานที่จังหวัดกาหนดให้
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒.๒ การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/
อาเภอ การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๑
รายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบ ปี ๒๕๖๑
ที่
อาเภอ
ตาบล
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
๑
เมืองแพร่
แม่หล่าย
บุญเจริญ
๑
๒
ร้องกวาง
บ้านเวียง
บุญเริง
๔
๓
ลอง
แม่ปาน
แก่งหลวง
๕
๔
สูงเม่น
หัวฝาย
ช่องลม
๒
๕
เด่นชัย
ห้วยไร่
ห้วยลากปืนใน
๑๐
๖
สอง
บ้านกลาง
เหล่าเหนือ
๔
๗
วังชิ้น
นาพูน
ดอนกว้าง
๕
๘
หนองม่วงไข่
หนองม่วงไข่
หนองม่วงไข่
๓
หมายเหตุ หมู่บ้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ๓ ปีย้อนหลัง ดังนี้
ปี ๒๕๕๘
บ้านวังฟุอน ม.๑๑ ต.หัวเมือง อ.สอง
ปี ๒๕๕๙
บ้านไทรย้อย ม.๑๒ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย
ปี ๒๕๖๐
บ้านปุาแดงใต้ ม.๓ ต.แดนชุมพล อ.สอง
-เน้นย้าให้อาเภอดาเนินการตามข้อสั่งการของกรมฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒.๓ การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการชุมชนและลด

ความเหลื่อมล้าเชิงพื้นที่
-กรมฯ จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการทางานซึ่งกรมฯ กาลังนามาใช้กับเรื่อง จปฐ. และ
กชช.๒ ค. การลดความเหลื่อมล้าเชิงพื้นที่ (เน้นย้าหมู่บ้านครัวเรือนยากจน ๑๐ จังหวัด)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๒.๔ การดาเนินงาน...

-๖๔.๒.๔ การดาเนินงานจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑
-กรมฯ ให้ดาเนินการจัดเก็บก่อนตามห้วงระยะเวลาแล้วทาการบันทึก กระบวนการบันทึก
ข้อมูลจปฐ. กรมฯ กาลังดาเนินการปรับปรุงโปรแกรม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๕.๑.๑ การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดแพร่
กิจกรรม : ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
๑. ต้นเรื่อง
จั ง หวั ด แพร่ ได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยดาเนินโครงการส่งเสริมและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดแพร่ กิจกรรม: ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๑ เวทีให้การศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดกลุ่มเก็บข้อมูล จานวนเงิน ๑,๐๙๙,๒๐๐
บาท กิจกรรมที่ ๒ เวทีประชาคมข้อมูลและปรับแผนชุมชน จานวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง จานวนเงิน ๑,๐๔๖,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ 4 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
จานวนเงิน ๓๗๔,๔๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๕ การกากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินโครงการฯ โดย
คณะทางานประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการฯ มิติด้านวิถีชีวิต
๒. ข้อเท็จจริง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ กาหนดดาเนินกิจกรรม: ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ดังนี้
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

กลุ่มเปูาหมาย

ธ.ค.๖๐

กิจกรรมที่ ๑ เวทีให้การศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
จัดกลุ่มเก็บข้อมูล

ผู้นาชุมชน/กลุ่ม/องค์กร/
ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้นา
อช./อช./ผู้นาท้องถิ่น/
ท้องที่ หมู่บ้านละ ๓๐ คน
ดาเนินการ ๒ วัน

ม.ค.๖๑

กิจกรรมที่ ๒ เวทีประชาคมข้อมูล
และปรับแผนชุมชน

พื้นที่ดาเนินการ

-เมืองแพร่ ๙ หมู่บ้าน
-ร้องกวาง ๕ หมู่บ้าน
-ลอง ๔ หมู่บ้าน
-สูงเม่น ๕ หมู่บ้าน
-สอง ๓ หมู่บ้าน
-เด่นชัย ๒ หมู่บ้าน
-วังชิ้น ๓ หมู่บ้าน
-หนองม่วงไข่ ๑
หมู่บ้าน
ผู้นาชุมชน/กลุ่ม/องค์กร/ -เมืองแพร่ ๙ หมู่บ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้นา
-ร้องกวาง ๕ หมู่บ้าน
อช./อช./ผู้นาท้องถิ่น/
-ลอง ๔ หมู่บ้าน
ท้องที่ หมู่บ้านละ ๓๐ คน -สูงเม่น ๕ หมู่บ้าน
ดาเนินการ ๒ วัน
-สอง ๓ หมู่บ้าน
-เด่นชัย ๒ หมู่บ้าน
-วังชิ้น ๓ หมู่บ้าน

ก.พ.๖๑

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

มี.ค.๖๑

กิจกรรมที่ ๔ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ม.ค.-พ.ค.
๖๑ (เดือน
ละ
๑ ครั้ง)

กิจกรรมที่ ๕ การกากับ ติดตาม
และรายงานผลการดาเนิน
โครงการฯ โดยคณะทางาน
ประสานงานการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการฯ มิติด้านวิถี
ชีวิต

-หนองม่วงไข่ ๑
หมู่บ้าน
พิจารณาคัดเลือก
-เมืองแพร่ ๙ หมู่บ้าน
ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. -ร้องกวาง ๕ หมู่บ้าน
และพัฒนาได้เป็น
-ลอง ๔ หมู่บ้าน
เปูาหมายแรก หมู่บ้านละ -สูงเม่น ๕ หมู่บ้าน
๓๐ คน ดาเนินการ ๒ วัน -สอง ๓ หมู่บ้าน
-เด่นชัย ๒ หมู่บ้าน
-วังชิ้น ๓ หมู่บ้าน
-หนองม่วงไข่ ๑
หมู่บ้าน
กลุ่มเปูาหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนและคณะทางาน
สนับสนุน สัมมาชีพชุมชน
หมู่บ้านละ
๓๐ คน
ดาเนินการ ๑ วัน

-เมืองแพร่ ๙ หมู่บ้าน
-ร้องกวาง ๕ หมู่บ้าน
-ลอง ๔ หมู่บ้าน
-สูงเม่น ๕ หมู่บ้าน
-สอง ๓ หมู่บ้าน
-เด่นชัย ๒ หมู่บ้าน
-วังชิ้น ๓ หมู่บ้าน
-หนองม่วงไข่ ๑
หมู่บ้าน
โดยคณะทางาน
เมืองแพร่ ๙ หมู่บ้าน
ประสานงานโครงการฯ มิติ -ร้องกวาง ๕ หมู่บ้าน
ด้านวิถีชีวิต จานวน ๓๐ คน -ลอง ๔ หมู่บ้าน
๖ ครั้ง
-สูงเม่น ๕ หมู่บ้าน
-สอง ๓ หมู่บ้าน
-เด่นชัย ๒ หมู่บ้าน
-วังชิ้น ๓ หมู่บ้าน
-หนองม่วงไข่ ๑
หมู่บ้าน

๓.ข้อพิจารณา
๑.จังหวัดได้มีหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๙.๑/ ลงวันที่ ๔๖๓๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดแพร่ มอบหมายให้สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเปูาหมาย เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๓๒ หมู่บ้าน โดย
เป็นหมู่บ้านที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท หรือหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ หรือหมู่บ้าน ๑๘๙ หมู่บ้านที่
เคยได้รับ งบประมาณจากกรมฯ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐) ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๖
ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

-๘ที่

อาเภอ

หมู่บ้าน
หมู่บ้านที่ได้รับ
คงเหลือหมู่บ้าน หมู่บ้านเปูาหมาย
ทั้งหมด
งบประมาณไปแล้ว ที่ยังไม่ได้รับงบ ตามโครงการ (๖%)
1 เมืองแพร่
18๔
32
15๔
๙
2 ร้องกวาง
93
21
72
5
3 ลอง
90
27
63
๔
4 สูงเม่น
110
25
85
5
5 สอง
85
28
57
3
6 เด่นชัย
52
20
32
2
7 วังชิ้น
77
21
56
3
8 หนองม่วงไข่
35
15
20
1
รวม
๗๒๖
๑๘๙
๕๓๙
๓๒
๒.กาหนดประชุมฯ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดาริใน
ระดับจังหวัดในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เวลา ๐๙.๓๐ น.
๓.แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งในภาคการเกษตรและชนบทระดั บจังหวัด จานวน ๑ คณะ ระดั บอาเภอ ๘ คณะ ประกอบด้ว ย
พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มฯ พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
รับผิดชอบงานโครงการพระราชดาริจังหวัด/อาเภอ ประธาน ศอช.อ. ผู้นา อช.อ. ประธานเครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ระดับอาเภอ ผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอให้อาเภอประสานและจัดเตรียมรายชื่อส่งจังหวัดใน
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วย
-จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งอาเภออีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่

๑. ต้นเรื่อง
จังหวัดแพร่ ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สัก
จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๑,๙๗๘,๘๐๐ บาท จานวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างความรู้
ด้านการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการไม้สัก จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท กิจกรรมที่ ๒ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักของตกแต่ง ของที่ระลึกและเครื่องเรือน จานวนเงิน
๙๗๘,๘๐๐ บาท
๒. ข้อเท็จจริง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ กาหนดดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สัก
จังหวัดแพร่ ดังนี้
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ธ.ค.๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างความรู้
ด้านการบริหารจัดการ การ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาด แก่
ผู้ผลิตผู้ประกอบการไม้สัก

กลุ่มเปูาหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการไม้ โรงแรมในพื้นที่จังหวัด
สักจังหวัดแพร่ ๔ อาเภอ
แพร่
ได้แก่ อาเภอสูงเม่น,เด่นชัย
,วังชิ้น,ลอง จานวน ๒๕๐
คน ดาเนินการ
๒ วัน

ธ.ค.๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๒ การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สัก ของ
ตกแต่ง ของที่ระลึก และเครื่อง
เรือน

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการไม้ โรงงานต้นแบ(นายเทพ
สักจานวน ๓ รุ่นๆละ ๒๕ ถนอม) Cluster ไม้สัก
คน อบรมรุ่นละ ๕ วัน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้
สักหัวดง ดอนมูล
อาเภอสูงเม่น

๓.ข้อพิจารณา
๑.สานักงานฯ ได้ประสานงานกลุ่ม Cluster ไม้สักจังหวัดแพร่พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย ใน
เขตพื้นที่อาเภอสูงเม่น อาเภอเด่นชัย อาเภอลอง อาเภอวังชิ้น เข้าร่วมโครงการฯ โดยเชิญประธานกลุ่ม ในแต่ละ
กลุ่มเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม
ที่ว่าการอาเภอสูงเม่น เวลา ๑๐.๐๐ น.
๒.สาหรับรายละเอียดการดาเนินงานจังหวัดจะแจ้งให้อาเภอที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
-จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งอาเภออีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดแพร่
กิจกรรม : เสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่
๑.ต้นเรื่อง
จังหวัดแพร่ ได้อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยดาเนินโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบบูร ณาการ กิจ กรรม : เสริ มสร้ างและพัฒ นาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่ นดินจังหวัดแพร่ งบประมาณ
๘๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่ น ดิ น ด้ า นการบริ ก ารจั ด การกองทุ น งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท กิ จ กรรมที่ ๒ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท
๒.ข้อเท็จจริง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ กาหนดดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ดังนี้
วัน/เดือน/ปี

๖-๗ ธ.ค.
๒๕๖๐

๒๖ ธ.ค.
๒๕๖๐

กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินด้านการบริการจัดการ
กองทุน

กลุ่มเปูาหมาย

ผู้แทนคณะกรรมการ
หมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ๒๓๘ กองทุน และ
จนท.รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ คน
อบรม ๒ วัน
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุน กองทุนแม่ฯ ระดับอาเภอละ
แม่ของแผ่นดิน
๒ ศูนย์ รวม ๑๖ ศูนย์ๆ ละ
๒๐ คน รวม ๓๒๐ คน
อบรมอาเภอละ ๑ วัน

พื้นที่ดาเนินการ

โรงแรมแพร่นครา
อาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
ดาเนินการในระดับ
อาเภอ

-๑๐ข้อพิจารณา
๑.จุดเน้นหนักในกิจกรรมที่ ๑ การจัดทายุทธศาสตร์กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ดังนั้นจึงขอ
ความร่วมมืออาเภอได้มอบหมายผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดินเตรี ยมข้อมูลผลการดาเนินงานกองทุน เข้าร่ว ม
ประชุมด้วย
๒.จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้อาเภอทุกอาเภอทราบแล้ว
๓.ขอให้ อ าเภอมอบหมายคณะกรรมการศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก องทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น รวบรวมข้ อ มู ล /
กิจกรรม/ข้อมูลคณะกรรมการฯ/พร้อมภาพถ่าย ส่งจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๒ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๕.๒.๑ การดาเนินงานตลาดประชารัฐ

มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๓ ฝ่ายอานวยการ
๕.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๐ (ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๑๐.๗๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
หน่วยเบิกจ่าย
เบิกจ่ายได้ (%)
๑ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๒๔.๔๒
๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๖๒.๔๐
๓ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๐.๐๐
๔ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๙.๒๖
๕ ฝุายอานวยการ
๒๙.๐๖
๖ อาเภอวังชิ้น
๑๒.๔๗
๗ อาเภอลอง
๘.๖๑
๘ อาเภอเด่นชัย
๓.๗๑
๙ อาเภอสูงเม่น
๖.๕๓
๑๐ อาเภอเมืองแพร่
๖.๘๙
๑๑ อาเภอหนองม่วงไข่
๖.๒๖
๑๒ อาเภอร้องกวาง
๘.๙๕
๑๓ อาเภอสอง
๕.๗๔
รวมทั้งหมด
๑๐.๗๔
-การยืมเงิน ๑ โครงการ จะต้องมีสัญญายืมเงินจานวน ๒ ฉบับ
-.ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง อย่างน้อยต้องมี ๕ รายการ ดังนี้
๑. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
๒. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
๓. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
๔. จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
๕. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
/มติที่ประชุม...

-๑๑มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร
๖.๑ ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
-แผนการปฏิบัติกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมตามแผนพัฒนา
จังหวัดแพร่ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ มีทั้งหมด ๑๘ กิจกรรม ดังนี้
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
วันที่ดาเนินการ
สถานที่
งบประมาณ
หมายเหตุ
(บาท)
๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
๔ ธ.ค. ๒๕๖๐
โรงแรม
๑๐,๕๐๐
กลุ่มงานสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
แพร่นครา
การพัฒนาชุมชน
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ
(๒๑ คน)
อาเภอ
๒
เพิ่มศักยภาพกลุ่ม
๔ ธ.ค. ๒๕๖๐
๒,๗๐๐
กลุ่มงานส่งเสริม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่
การพัฒนาชุมชน
ระดับมาตรฐาน SMART
Saving Group (SSG)
๓
ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้ม ๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
๙๕,๕๐๐
กลุ่มงานส่งเสริม
ได้
การพัฒนาชุมชน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
๖ ธ.ค. ๒๕๖๐
โรงแรม
๔๒,๐๐๐
กลุ่มงานสารสนเทศ
๔
”เสริมสร้างความตระหนัก
แพร่นครา
การพัฒนาชุมชน
ในการรักษาความมั่นคง
(๖๙ คน)
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(Information Security
Awareness) ระดับจังหวัด
๕
กิจกรรม : เสริมสร้างและ ๖-๗ ธ.ค. ๒๕๖๐
โรงแรม
๒๕๕,๕๐๐
กลุ่มงาน
พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่
แพร่นครา
ยุทธศาสตร์
ของแผ่นดินกิจกรรมที่ ๑
(๒๕๐ คน)
การพัฒนาชุมชน
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุนแม่
ของแผ่นดินด้านการบริหาร
จัดการกองทุน
๖
ประชุมคณะทางานบริหาร ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐
๔,๗๐๐
กลุ่มงานสารสนเทศ
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
การพัฒนาชุมชน
ระดับจังหวัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการทีม
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐
โรงแรม
๑๔๘,๙๐๐
กลุ่มงานส่งเสริม
๗
สนับสนุนการขับเคลื่อน
แพร่นครา
การพัฒนาชุมชน
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
(๒๑๔ คน)

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑๗

เสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๑

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐

โรงแรม
แพร่นครา
(๖๙ คน)

๕,๐๐๐

ฝุายอานวยการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอาเภอ
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่
กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้าง
ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ การประชาสัมพันธ์
และการตลาด แก่ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการไม้สัก
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทาสารสนเทศสัมมาชีพ
ชุมชนระดับจังหวัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาองค์กรสตรี รุ่น ๑
และ ๒
ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล
เรื่อง การใช้โปรแกรมบันทึก
และประมวลผลข้อมูล จปฐ.
สนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารกลุ่มอาชีพ
แก่คณะกรรมการเครือข่าย
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการศูนย์ประสาน
องค์การชุมชนระดับจังหวัด

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๐

โรงแรม
แพร่นครา
(๒๙ คน)

๒๖,๒๕๐

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐

โรงแรม
แพร่นครา
(๕๙ คน)

๕๑,๖๕๐

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

๑๔-๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

โรงแรม
แพร่นครา
(๑๗ คน)

๑๕-๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๐
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

โรงแรม
แม่ยมพาเลส
(๑๑๗ คน)

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

โรงแรม
แม่ยมพาเลส
(๔๕ คน)

๒๒,๓๐๐

กลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

๒๗๗,๒๐๐

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

๑๕๑,๒๐๐

กลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

๒๔,๓๐๐

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

๔๘,๐๐๐

๕,๔๐๐

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

๑๘

(ศอช.จ.)
กิจกรรม : เสริมสร้างและ
พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดินกิจกรรมที่ ๒
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐

ในพื้นที่อาเภอ ๔๔๔,๕๐๐
อาเภอละ ๑ จุด
(๓๕๒ คน)

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

๖.๒ ปฏิทินการส่งงานประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และ สรุปผลการส่งงาน
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
-ปฏิทินการส่งงานประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๗ เรื่อง ได้แก่
ลาดับที่
เรื่อง
กาหนดส่ง
ผู้รับผิดชอบ
๑
แบบสรุปประเมินผลโครงการ (ส่วนที่ ๑) และเอกสาร
ทุกวันที่ ๒๕
นรินธร
สรุปผลการดาเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ของเดือน
ชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒
การบันทึกผลการดาเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการ
ภายใน ๗ วันหลังจาก
นรินธร
พัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินโครงการ
ในระบบ BPM
แล้วเสร็จ
๓
แผนปฏิบัติการประจาเดือนของสานักงาน
ทุกวันที่ ๒๕
นรินธร
พัฒนาชุมชนอาเภอ
ของเดือน
๔
รายงานประชาสัมพันธ์
ทุกวันที่ ๑๐
เสกสรรค์
๕
รายงานความก้าวหน้า โครงการ กข.คจ.
ทุกวันที่ ๒๕
กลุ่มงาน
ของเดือน
สารสนเทศฯ
๖
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ทุกวันที่ ๕ ของเดือน
จีรนันท์
๗
ค่าเช่าบ้าน
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน
จีรนันท์
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

-สรุปผลการส่งงานประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง
กาหนด เมือง สูงเม่น ลอง
ส่งงาน แพร่
รายงานผล way of life
ทุกวัน ศุกร์
รายงานผลการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ทุก
๑๐ ๑๐
๑๐
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
วันที่
๓๐
การประชาสัมพันธ์การพัฒนา
ทุก
ชุมชน
วันที่
๑๐
รายงานความก้าวหน้าโครงการ
ทุก
๑๐ ๑๐
๑๐
กข.คจ.
วันที่
๒๕
ส่งหมู่บ้านเปูาหมาย VDR/TDR
วันที่
-

สอง วังชิ้น เด่น ร้อง
ชัย กวาง
-

หนอง
ม่วงไข่
-

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

-

-

-

-

-

๑๐

๑๐

๑๐

๘

๐

-

-

-

-

-

๖
๗
๘

รายงานการขอใช้เครื่องหมาย
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๕
ส.ค. ๒๕๖๐
แบบตอบรับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะทางานจัดการ
กองทุนชุมชน
รวมคะแนน
ลาดับ
มติที่ประชุม

พ.ย.
๒๕๖๐
ทุก
วันที่
๒๐
ทุก
๐
วันที่
๑๐
๒๗ ๑๐
พ.ย.
๒๕๖๐
๓๐
๑

-

-

-

-

-

-

-

๑๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๐

๐

๐

๐

๐

๑๐

๑๐

๐

๓๐
๑

๒๐
๓

๒๐
๓

๒๐
๓

๓๐
๑

๒๘
๒

๒๐
๓

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๗.๑ การจัดงานฤดูหนาว และมหกรรมของดีจังหวัดแพร่ วันที่ ๗-๑๕ มกราคม
๒๕๖๑ ณ หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา)
-ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กาหนดให้มีการจัดกิจกรรม ๔ เรื่องในงานฤดูหนาวฯ ได้แก่
๑. การจัดจาหน่ายและแสดงสินค้า OTOP
๒. การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ
๓. งานกาชาด
๔. การจัดแสดงบนเวที (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่)
๗.๒ การประชุมใหญ่สามัญประจาปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
-สหกรณ์ฯ กาหนดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ

ณัฐพร อินต๊ะสุข ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางณัฐพร อินต๊ะสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ลงชื่อ

สมใจ ทองจริง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสมใจ ทองจริง)
หัวหน้าฝุายอานวยการ

