(สาเนา)
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่
......................................................
ผู้เข้าประชุม :
๑.นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย
๒.นายวีรกานต์ บุญตัน
๓.นางพูนศรี สวิง
๔.นางสาวสมใจ ทองจริง
๕.นายภาคภูมิ สุขสาราญ
๖.นายวิทูล ชานาญ
๗.นางนภัสนันท์ อัครพงศ์อังกูร
๘.นางแสงระวี รักสัตย์
๙.นายเทวินทร์ แก้วอินัง
๑๐.นางขวัญจิต ไชยฟู
๑๑.นางสุปัญญา วิรัตน์เกษ
๑๒.นางวิลาสินี จองไพจิตรสกุล
๑๓.นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ
๑๔.นางนงนุช ส่วนบุญ
๑๕.นางชนิตา สิงห์นิกร
๑๖.นางสาวพัชรี ใจสบาย
๑๗.นายวิรัตน์ สร้อยสุด
๑๘.นางพรรณิภา มิ่งขวัญ
๑๙.นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์
๒๐.นางสาวนรินธร ท่าข้าม
๒๑.นางสาวพาณิภัค วันดี
๒๒.นายเสกสรรค์ กาศโอสถ

พัฒนาการจังหวัดแพร่
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอลอง
พัฒนาการอาเภอเมืองแพร่
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แทน
พัฒนาการอาเภอหนองม่วงไข่
พัฒนาการอาเภอร้องกวาง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แทน
พัฒนาการอาเภอเด่นชัย
พัฒนาการอาเภอสูงเม่น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แทน
พัฒนาการอาเภอวังชิ้น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาราชการแทน
พัฒนาการอาเภอสอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
/๒๓.นางสาวสุภาวดี...

-๒๒๓.นางสาวสุภาวดี วงศ์ฮู้
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๒๔.นางพิชชานิจ เชียงวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๒๕.นางณัฐพร อินต๊ะสุข
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ไม่เข้าประชุม :
๑.นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลาพักผ่อน
๒.นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ไปราชการ
๓.นางสาวสุรางคนา ภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ลากิจ
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 พัฒนาการจังหวัดขอบคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ทุกคนที่ได้ร่วมการ
ขับเคลื่อนงานในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายได้ในระดับต้นของเขตตรวจราชการ
๑.๒ พัฒ นาการจังหวัดกล่ าวยินดีต้อนรั บ นักวิช าการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
จานวน ๓ ท่าน ได้แก่
๑) นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๒) นางนงนุช ส่วนบุญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๓) นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๑.๓ คาสั่ งโยกย้ายข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่ย้ายออก ๒
รายได้แก่ ๑) นางสาวพาณิภัค วันดี ย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดนครนายก ๒) นางวิมลพรรณ สมคิด ย้ายไป
ปฏิบัติราชการจังหวัดพะเยา และมีข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่จานวน ๖ ราย โดยกรมฯ ให้
เดินทางไปรายงานตัววันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
๑.๔ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นวันเกิดคุณพ่อของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมงาน
๑.๕ หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑) นายสุบรรณ จาปา
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
ย้ายมาดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๒) นายสมชาย อนุตรชัชวาล นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ
สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์แพร่
/๓) นางรัชดาวรรณ...

-๓๓) นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาสัตว์ลาปาง
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
๔) นางวิไลรัตน์ แสงวณิช รองผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
๕) นายวราวุฒิ ไกยราช รองผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
๑.๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้าให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑.๗ นโยบายการกากับองค์การที่ดีของกรมฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนลงนามแล้วส่งกรมฯ ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สาหรับแผนการขับเคลื่อนสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดจะดาเนินการเอง
๑.๘ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางท้องถนนโดยพัฒนาการจังหวัดลงนามตาม
คารับรองกับเจ้าหน้าที่ทุกคน และให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านจราจร ได้แก่ เวลาขับรถสวมหมวกกันน็อค คาด
เข็มขัดนิรภัย ขับรถไม่เกินระยะทางที่กาหนดไว้ ไม่ดื่มสุราขณะขับรถ
๑.๙ โครงการจั ดเทศน์ “๗๗ จั งหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย”
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่)
๑.๑๐ การจัดงาน มหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจาปี ๒๕๖๑ (จังหวัดให้อาเภอเข้า
ร่วมประชุมอีกครั้งวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑)
๑.๑๑ สมเด็จพระสังฆราชฯ อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑
๑.๑๒ การจัดงาน OTOP CITY จังหวัดแพร่ร่วมออกบูธ จานวน ๖๒ ราย จาหน่ายได้
สิบเก้าล้านกว่าบาท อาเภอวังชิ้นจาหน่ายได้มากที่สุด
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. และได้นาลง
เผยแพร่เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
ประธาน : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบด้วยเอกสาร ๑๔ หน้า ซึ่งได้นาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๖๐
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
-ไม่มีมติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๔...

-๔ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๔.๑.๑ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(ตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด)
-ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดพัฒนาการ
จังหวัด) รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) มีทั้งหมด
๙ ตัวชี้วัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑.๒ การดาเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัดแพร่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลั งประชารัฐ ประจา
จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้คณะทางานฯ ทั้ง ๓ คณะ
(ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน) ลงพื้นที่คัดเลือกและวิเคราะห์ศักยภาพ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย จานวน ๕ กลุ่ม ระหว่างวันที่ ๘-๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และรายงานผล
ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ทราบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๔.๒.๑ การติดตามผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ของอาเภอ
-ให้อาเภอรายงานเป็นเอกสารส่งจังหวัดตามแบบรายงานที่จังหวัดกาหนดให้
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๓ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.๓.๑ การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑
๑.๑ ความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
๑.๒ การติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
๑.๒.๑ แจ้งคาสั่งคณะทางานตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการ
จัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑
๑.๒.๒ แนวทางการติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดูตามฐานข้อมูล
(หนังสือที่ พร ๐๐๑๙.๓/ ว๔๙๐๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ )
๑.๒.๓ การกาหนดวันติดตามเพื่อลงโปรแกรมไวรัส และโปรแกรม
อัพโหลด
๑.๒.๔ การพิจารณาคัดเลือกอาเภอนาร่องสาหรับการทดลอง
บันทึกข้อมูลเป็นอาเภอที่มีการจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จก่อน/ข้อมูลมีความถูกต้อง
/-สรุปรายงาน...

-๕-สรุปรายงานความก้าวหน้าในห้วงเวลาของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑
กรณีที่อาเภอรายงานทุกวันศุกร์ (ศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๕.๐๗ น.
ที่
อาเภอ
จานวนตาบล เป้าหมายการจัดเก็บ จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ
๑
เมืองแพร่
๒๐
๓๐,๓๓๔
๕,๓๐๙
๑๗.๕๐
๒
ร้องกวาง
๑๑
๑๐,๙๓๘
๓,๖๘๐
๓๓.๖๔
๓
ลอง
๙
๑๔,๔๘๒
๓,๕๗๑
๒๔.๖๖
๔
สูงเม่น
๑๒
๒๑,๖๔๐
๘,๖๕๗
๔๐.๐๐
๕
เด่นชัย
๕
๙,๗๓๗
๑,๖๐๔
๑๖.๔๗
๖
สอง
๘
๑๓,๕๔๙
๔,๒๐๐
๓๑.๐๐
๗
วังชิ้น
๗
๑๑,๕๘๑
๕,๔๔๒
๔๖.๙๙
๘
หนองม่วงไข่
๖
๕,๕๔๕
๑,๑๖๖
๒๑.๐๓
รวม
๗๘
๑๑๗,๘๐๖
๓๓,๖๒๙
๒๘.๕๕
๑.๓ การคัดเลือก อปท.ดีเด่น/ผู้บันทึกดีเด่น/ผู้จัดเก็บดีเด่น ให้อาเภอ
ดาเนินการคัดเลือกเป็นเบื้องต้นเพื่อส่งให้จังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓.๒ การจัดทาข้อมูลหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ประจาปี ๒๕๖๑
- การจัดทา VDR และ TDR ให้อาเภอดาเนินการตามหนังสือสั่งการ ที่ พร ๐๐๑๙.๓/ว
๔๑๔๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
- การวิเคราะห์ CIA ในหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ จังหวัดออกไปทาความ
เข้าใจการวิเคราะห์ CIA กับพัฒนาการอาเภอ พัฒนากร และ อาสาพัฒนา (อสพ.)
- การจัดทาเว็บไซต์และการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๔ ฝ่ายอานวยการ
๔.๔.๑ การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ และพัฒนาการอาเภอ
จังหวัดแพร่ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้มีคาสั่งแต่งตั้ งโยกย้ายข้าราชการใน
สังกัดมีผลทาให้คาสั่งแต่งตั้งผู้ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ และพัฒนาการอาเภอเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนฯ เป็นปัจจุบัน จึงขอให้กลุ่มงานฯ/ฝ่าย และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ส่งรายชื่อข้าราชการที่จะแต่งตั้งรักษาราชการแทนฯ จานวน ๒ คน ให้ฝ่ายอานวยการ ภายในวันที่ ๕ มกราคม
๒๕๖๑ เพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
/๕.๑ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน...

-๖๕.๑ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๕.๑.๑ แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(เอกสารแนวทางส่งให้อาเภอเรียบร้อยแล้ว)
การจัดกิจกรรม รวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทา สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยใจอาสา โดยทาง
ชมรมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่ ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ดาเนินการจัดกิจกรรม
เนื่องในวาระครบรอบ ๔๙ ปี การดาเนินงานโครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- การจัดตั้งผ้าป่าผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน และกิจกรรมทอดผ้าป่า ณ บริเวณสวนรุกขชาติ
น้าตกห้วยโรง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
- กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้า บริเวณสวนรุกขชาติน้าตกห้วยโรง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่๑)ผู้นา อช. ตาบลละ ๒ คน จานวน ๗๘ ตาบล รวม ๑๕๖ คน ๒)ราษฎร
ในเขตอาเภอร้องกวาง จานวน ๑๓๔ คน ๓)เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมขนจังหวัดแพร่จานวน ๖๐ คน รวม ๓๕๐ คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๒ ฝ่ายอานวยการ
๕.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) เบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๑๐.๗๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
หน่วยเบิกจ่าย
เบิกจ่ายได้ (%)
๑ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๓๗.๓๔
๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๖๖.๐๖
๓ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๘๓.๔๑
๔ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๖๔.๕๖
๕ ฝ่ายอานวยการ
๔๐.๑๔
๖ อาเภอเมืองแพร่
๒๓.๑๗
๗ อาเภอร้องกวาง
๔๑.๕๗
๘ อาเภอลอง
๒๐.๖๓
๙ อาเภอสูงเม่น
๓๐.๘๔
๑๐ อาเภอเด่นชัย
๑๖.๓๙
๑๑ อาเภอสอง
๑๗.๗๖
๑๒ อาเภอวังชิ้น
๑๘.๒๔
๑๓ อาเภอหนองม่วงไข่
๓๔.๔๓
รวมทั้งหมด
๓๐.๔๑

-๗ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดแพร่ (งบพัฒนา
จังหวัด) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
-งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จานวน ๕,๙๗๘,๘๐๐ บาท
-เบิกจ่ายแล้ว
จานวน ๑,๑๐๖,๘๐๐ บาท
-คงเหลือ
จานวน ๔,๘๗๒,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร
๖.๑ แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน/กิจกรรมตาม
แผนการพัฒนาของจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
-แผนการปฏิบัติกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมตามแผนพัฒนา
จังหวัดแพร่ ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ มีทั้งหมด ๓ กิจกรรม ดังนี้
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
วันที่ดาเนินการ
สถานที่
งบประมาณ
หมายเหตุ
(บาท)
๑
ตรวจสอบคุณภาพและ
๘ – ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑ ในพื้นที่อาเภอ ๔๐,๐๐๐
กลุ่มงานสารสนเทศ
มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล
ทุกอาเภอ
การพัฒนาชุมชน
จปฐ. ระดับจังหวัด
๒
ประชุมคณะทางาน
๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑
สพจ.แพร่
กลุ่มงานสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์และผู้ดูแล
การพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์
๓
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑
อ.เมืองแพร่
กลุ่มงาน
ศักยภาพคณะกรรมการ
๑๕ ม.ค. ๒๕๖๑
อ.ร้องกวาง
ยุทธศาสตร์
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑
อ.ลอง
การพัฒนาชุมชน
แผ่นดิน
๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑
อ.สูงเม่น
๑๕ ม.ค. ๒๕๖๑
อ.เด่นชัย
๙ ม.ค. ๒๕๖๑
อ.สอง
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑
อ.วังชิ้น
๙ ม.ค. ๒๕๖๑
อ.หนองม่วงไข่
๖.๒ แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนของสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอ
-แผนการปฏิบัติกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ มีกิจกรรม ดังนี้

-๘วันที่ดาเนินการ

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

ขยายผลการสร้างครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน
(หมู่บ้านเดิม)
ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ
อาเภอ
สร้างสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านใหม่)

๑๕-๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑ จานวน ๖
ตาบล

โครงการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการเกษตรและชนบท
กิจกรรมย่อยที่ ๑ เวทีให้
การศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและจัดเก็บข้อมูล
-สร้างสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านละ
๒๗,๖๐๐ บาท)
-ขยายผลการสร้างครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านละ
๒๗,๖๐๐ บาท)
-ส่งเสริมการออมด้วยการ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต
-ขยายผลการสร้างครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน
(หมู่บ้านเดิม)
-สร้างสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้าน (หมู่บานใหม่)

๑๘-๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑ ๔ แห่ง

๒
๓

๔

๕

๖

๗

๘

สถานที่

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑

๑๑ แห่ง

๑๖-๑๙, ๒๖, ๒๙
ม.ค. ๒๕๖๑

๖ แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
๓๐๓,๖๐๐

หมายเหตุ
อาเภอเมืองแพร่
อาเภอร้องกวาง

แห่งละ
๒๗,๖๐๐
บาท

อาเภอร้องกวาง
อาเภอลอง

๘,๑๐-๑๑,๑๓
ม.ค. ๒๕๖๑

๖ หมู่บ้าน

๑๖๕,๖๑๐

๒๒-๒๖,๒๙-๓๑
ม.ค. ๒๕๖๑

๕ หมู่บ้าน

๑๓๘,๐๐๐

อาเภอสูงเม่น

๑๘-๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑ ม.๑๐ ต.ห้วยไร่ ๔,๗๐๐

อาเภอเด่นชัย

๑๕-๑๗ ,๒๒-๒๔,
ม.๘ ม.๙ ม.๑๐ แห่งละ
๒๕-๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑ ต.ห้วยไร่
๒๗,๖๐๐
บาท
๑๕, ๑๗-๒๖ ม.ค.
๖ แห่ง
แห่งละ
๒๕๖๑
๒๗,๖๐๐
บาท
๑๕-๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑ ม.๕ ต.ทุ่งน้าว ๔,๗๐๐

อาเภอสอง

-ส่งเสริมการออมด้วยการ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต
-โครงการขยายผลการสร้าง ๘-๑๗, ๒๙-๓๑
๕ แห่ง
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ม.ค. ๒๕๖๑
(หมู่บ้านเดิม)
-โครงการสร้างสัมมาชีพ
๑๕-๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑ ๖ แห่ง

แห่งละ
๒๗,๖๐๐
บาท
แห่งละ

อาเภอวังชิ้น

๙

ชุมชนในระดับหมู่บ้าน
(หมู่บ้านใหม่)

๒๗,๖๐๐
บาท

-โครงการสร้างสัมมาชีพ
๑๕-๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑ ๖ แห่ง
ชุมชนในระดับหมู่บ้าน(ใหม่)

แห่งละ
๒๗,๖๐๐
บาท
แห่งละ
๒๗,๖๐๐
บาท
๔,๗๐๐

-โครงการขยายผลการสร้าง ๑๐-๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑ ๕ แห่ง
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
-โครงการส่งเสริมการออม
ด้วยการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต
-ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้ “สานึกดี
แผนดี บริหารหนี้ได้”

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑

ม.๑ ต.ทุ่งแค้ว

๒๓-๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑ ม.๑
ต.ตาหนักธรรม

อาเภอหนองม่วงไข่

๖๑,๐๐๐

๖.๓ ปฏิทินการส่งงาน ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
-ปฏิทินการส่งงานประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๗ เรื่อง ได้แก่
ลาดับที่
เรื่อง
กาหนดส่ง
๑
แบบสรุปประเมินผลโครงการ (ส่วนที่ ๑) และเอกสาร
ทุกวันที่ ๒๕
สรุปผลการดาเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ของเดือน
ชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒
การบันทึกผลการดาเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการ
ภายใน ๗ วันหลังจาก
พัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเนินโครงการ
ในระบบ BPM
แล้วเสร็จ
๓
แผนปฏิบัติการประจาเดือนของ
ทุกวันที่ ๒๕
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ของเดือน
๔
รายงานประชาสัมพันธ์
ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน
๕
รายงานความก้าวหน้า โครงการ กข.คจ.
ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน
๖
รายงานการขอใช้เครื่องหมาย OTOP
ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน
๗
ลงทะเบียน OTOP
ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน

ผู้รับผิดชอบ
นรินธร
นรินธร
นรินธร
พัชรี
นงนุช
เปรมฤทัย
เปรมฤทัย

-๑๐มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๔ สรุปผลการบันทึกผลการดาเนินงานในระบบ BPM และการส่งสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ/แบบสรุปประเมินผลโครงการ
-ไตรมาสที่ ๑-๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) มีบางอาเภอที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ
BPM ขอให้ดาเนินการบันทึกด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๖.๕ การยกเลิกการจัดทาและจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจาเดือนให้กับสมาชิก
สอ.พช.
-สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนสามารถตรวจสอบใบเสร็จประจาเดือนผ่าน
ระบบ Web Online และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจาเดือนของตนเอง ผ่ านทางเว็บไซต์ส หกรณ์ได้ ที่
www.cddco-op.com หากสมาชิกมีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ พิมพ์ใบเสร็จประจาเดือนให้ กรุณาทาหนังสือ
แจ้งชื่อยืนยันเป็นรายบุคคล ส่งไปยังสหกรณ์ฯ หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ฯ เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้จั ดส่ง
ให้สมาชิก สาหรับ สมาชิกที่กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และต้องนาใบเสร็จไปใช้เบิกค่าเช่าซื้อบ้าน
สหกรณ์ฯ จะดาเนินการจัดทาใบเสร็จส่งให้กับสมาชิกให้ตามปกติ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ

ณัฐพร อินต๊ะสุข ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางณัฐพร อินต๊ะสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ลงชื่อ

สมใจ ทองจริง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสมใจ ทองจริง)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

