(สาเนา)
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่
......................................................
ผู้เข้าประชุม :
๑.นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย
๒.นายวีรกานต์ บุญตัน
๓.นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์
๔.นางพูนศรี สวิง
๕.นางสาวสมใจ ทองจริง
๖.นายภาคภูมิ สุขสาราญ
๗.นายวิทูล ชานาญ
๘.นายไพโรจน์ ขาวล้วน
๙.นางแสงระวี รักสัตย์
๑๐.นางณัฐธยาน์ โปธิมา
๑๑.นางขวัญจิต ไชยฟู
๑๒.นางสาวเสาวนีย์ เกียรติศิริถาวร
๑๓.นางวิลาสินี จองไพจิตรสกุล
๑๔.นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ
๑๕.นางนงนุช ส่วนบุญ
๑๖.นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์
๑๗.นางชนิตา สิงห์นิกร
๑๘.นางสาวพัชรี ใจสบาย
๑๙.นายวิรัตน์ สร้อยสุด
๒๐.นางพรรณิภา มิ่งขวัญ
๒๑.นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร
๒๒.นางสาวสุรางคนา ภักดี
๒๓.นางสาวสุภาวดี วงศ์ฮู้
๒๔.นางณัฐพร อินต๊ะสุข
ผู้ไม่เข้าประชุม :
๑.นายเสกสรรค์ กาศโอสถ
๒.นางสาวนรินธร ท่าข้าม
๓.นางสาวพิชชานิจ เชียงวงศ์

พัฒนาการจังหวัดแพร่
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอลอง
พัฒนาการอาเภอเมืองแพร่
พัฒนาการอาเภอหนองม่วงไข่
พัฒนาการอาเภอร้องกวาง
พัฒนาการอาเภอเด่นชัย
พัฒนาการอาเภอสูงเม่น
พัฒนาการอาเภอวังชิ้น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาราชการแทน
พัฒนาการอาเภอสอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ลาพักผ่อน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ไปราชการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลาป่วย

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมือ่ ครบองค์ประชุม นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัด เป็นประธานเปิด
การประชุม และดาเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับข้าราชการพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่ ๑ นาที โดย
การไหว้พระสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
- ประธานที่ประชุมนาไหว้พระสวดมนต์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
๒. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคาสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการ ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่ งได้รับ
วุฒิเพิ่มขึ้น ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ โดยกรมฯ กาหนดให้ข้าราชการที่
ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคาสั่งฯ
ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งในส่วนของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ มีข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่ง
ตามคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ จานวน ๖ ราย และย้ายออก จานวน ๒ ราย ได้แก่
๑. นายณัฐฐพงษ์ ประพงษ์ภัฒน์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และจังหวัดให้ไปปฏิบัติหน้าที่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่
๒. นางสาวอนุสรา ผาคา ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอลอง จังหวัดแพร่ และจังหวัดให้ไปปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสอง จังหวัดแพร่
๓. นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒ นาชุมชน
อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
๔. นางสาวเจนจิรา สารพันธ์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และจังหวัดให้ไปปฏิบัติหน้าที่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
๕. นางสาวปรียาชนก เสาร์แก้ว ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพั ฒนาชุมชน
อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และจังหวัดให้ไปปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
๖. นางสาววรรณิษา ขัดชุมศรี ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี แต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และจังหวัดให้ไปปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอลอง
จังหวัดแพร่
๗. นางสาวพาณิภัค วันดี ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ย้ายไปดารงตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ฝ่าย
อานวยการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

๘. นางวิมลพรรณ สมคิด ตาแหน่ง นักวิ ชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการ
พัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสอง แต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
๑.๑.๑ อธิบดีให้ความสาคัญในโครงการหมื่นกว่าล้าน ได้แก่ โครงการท่องเที่ยว
โดยชุมชน
๑.๑.๒ การเตรียมความพร้อมโครงการ Way Of life
๑.๑.๓ OTOP กลุ่ม D
๑.๑.๔ การใช้เครื่องหมาย OTOP
๑.๑.๕ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒ เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓ เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
๑.๓.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอบคุณสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ร่วมจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๑.๓.๒ การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๑.๓.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้าให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ซึ่งจังหวัดแพร่เบิกจ่ายได้ลาดับที่ ๔๐ ของประเทศ
๑.๓.๔ หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่จานวน ๒ ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. และได้นาลง
เผยแพร่เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
ประธาน : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบด้วยเอกสาร ๑๐ หน้า ซึ่งได้นาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
-ไม่มีมติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ ฝ่ายอานวยการ
๔.๑.๑ สรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
จังหวัดแพร่ได้ประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ในการนี้ สานักงานจังหวัดแพร่ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปข้อสั่งการจากการประชุม
คณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ซึ่งมีข้อสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ คือ ประเด็นปัญหาความเดือดร้อน ข้อสั่งการของผู้ว่ าราชการ
จั ง หวัด แพร่ คื อ ส่ ว นราชการต้ องไม่ ป ล่ อ ยให้ เ กิ ดปั ญ หาความเดื อดร้ อ น ปั ญ หาเรื่อ งร้ องเรี ยนของพี่ น้ อ ง
ประชาชน ต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเรื่องร้องเรียนที่ค้างอยู่เร่งดาเนินการสรุปผลโดยเร็ว
ซึ่งถือเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑.๒ การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปี ๒๕๖๑
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาของกรมการพัฒนาชุมชนมีการ
ประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประจาเช่นทุก
ปีที่ผ่านมา
เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น กรมการพัฒนา
ชุมชน ประจาปี ๒๕๖๑ และส่งเอกสารให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑.๓ หลักเกณฑ์วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
-เนื่องจากงบประมาณกรมฯ มีจานวนจากัด จึงกาหนดอัตราการเบิกจ่ายไว้ให้หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน และพั ฒ นาการอ าเภอ อั ต ราเดื อ นละ ๖๔๒ บาท/เดื อ น/เครื่ อ ง ( ร ว ม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม แล้ ว ) โดยผู้ ถื อ ครองโทรศั พ ท์ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นที่ เ กิ น นั้ น เอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
-ไม่มีมติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๓ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๔.๓.๑ การติดตามผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ของอาเภอ
-ให้อาเภอรายงานเป็นเอกสารส่งจังหวัดตามแบบรายงานที่จังหวัดกาหนดให้
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๓.๒ การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่
๑. การรั บ สมั ค รสมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด แพร่ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑
ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็น สมาชิก การขอขึ้นทะเบียนสมาชิก และการพ้นจากการเป็นสมาชิกของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อใช้ในการดาเนินงานเรื่องสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ
จังหวัดขอให้อาเภอ ดาเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับคุณ สมบัติการเป็นสมาชิกการขอขึ้น
ทะเบี ย นสมาชิ ก และการพ้ น จากการเป็ น สมาชิ ก ของกองทุ น พั ฒ นาบทบา ทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกเพิ่ม ทั้งสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี

จังหวัดแพร่ ได้ดาเนินการตรวจสอบจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดแพร่
ประเภทบุคคลธรรมดา ในระบบ SARA (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑) จังหวัดแพร่
มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
๑) สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา
- กาหนดให้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ของสตรีที่มีอายุครบ ๑๕ ปีและยังไม่ได้สมัครเป็น
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- จานวนสตรีจังหวัดแพร่ ที่มีอายุครบ๑๕ ปีและยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี มีจานวน ๗๗,๒๐๒ ราย
- จานวนเป้าหมายในการรับสมัคร จานวน ๗๗๒๐ ราย
๒) สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสตรี
กาหนดเป้าหมายในรับสมัคร ดังนี้
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) (๑ องค์กร)
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ (กพสอ.) (๘ องค์กร)
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล (กพสต.) (๕๘ องค์กร)
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) (๕๔๗ องค์กร)
๒. การเบิกจ่ า ยงบประมาณกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งอนุมัติแผนการดาเนินงานและอนุมัติจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมอบหมาย ให้จังหวัด
ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานและอนุมัติจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจั ง หวั ด แพร่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ง บประมาณ จ านวนทั้ ง สิ้ น
๑๗,๔๙๘,๗๗๒ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น
๑)
งบบริห ารจัด การของกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีจั งหวัด แพร่ จานวน
๒,๔๙๘,๗๗๒ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสอบสองบาทถ้วน)
๒) เงินอุดหนุน จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๓) เงินทุนหมุนเวียน จานวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๒ เป็นเงิน ๕,๕๙๙,๖๐๗ บาท
ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๗๐ เป็นเงิน ๑๒,๒๔๙,๑๔๐ บาท
ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๙๘ เป็นเงิน ๑๗,๑๔๘,๗๙๗ บาท
ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงิน ๑๗,๔๙๘,๗๗๒ บาท
๒) เรื่องการชาระคืนเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่
ตามที่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นแหล่ งเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บทบาทสตรีให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการนี้ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้
ตรวจสอบข้อมูลการชาระคืนเงินของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ปรากฏว่า มีลูกหนี้ที่ค้าง
ชาระคืนเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑) จานวน ๑๕๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๒๘๖,๐๐๘.๗๒ บาท
แบ่งเป็น
๑) ลูกหนี้ปี ๒๕๕๗ -๒๕๕๘ จานวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๕๒๕,๔๓๖ บาท
๒) ลูกหนี้ปี๒ ๕๖๐-๒๕๖๑ (ม.ค.๖๐- ม.ค.๖๑) จานวน ๑๒๕ โครงการ เป็นเงิน
๒,๗๖๐,๕๗๒.๗๒ บาท

ในการนี้ สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัดแพร่ ไดกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ค้างชาระ ดังนี้
ที่
แผนการดาเนินงาน
๑. สนง.เลขา อกส.จ.แพร่ ทาหนังสือติดตามหนี้
ส่ ง ให้ ผู้ แ ทนกลุ่ ม ที่ เ สนอโครงการฯ / ส่ ง ส าเนาให้
สพอ.
ก าหนดให้ ส มาชิ ก ผู้ กู้ น าเงิ น มาช าระให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
๒. สพอ. ร่ ว มกับ คณะทางานบริ ห ารจั ดการหนี้ร ะดั บ
อาเภอ ติดตามผลการชาระคืนเงิน (ภายหลังจากวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๖๐) และรายงานผลให้ สนง.เลขา
อกส.จ.แพร่ ทราบ
๓. กรณี สมาชิกผู้กู้ ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ให้เรียกผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ สมาชิ ก ผู้ กู้ ผู้ กู้ ร่ ว ม หรื อ ผู้ ค า
ประกันทุกคนมาทาข้อตกลงที่สามารถผ่อนชาระหนี้
ได้ โดยกาหนดระยะเวลาต้องไม่เกิน ๒ ปี และเสนอ
ข้ อ ตกลงนั้ น ผ่ า นคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและ
ติ ด ตามการด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
อาเภอเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอขออนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด เป็นรายกรณี
๔. สนง.เลขา อกส.จ.แพร่ รายงานผลฯ ให้ ผวจ.ทราบ
๕. กรณีสมาชิกผู้กู้เพิกเฉยไม่ชาระหนี้ ให้นาเรื่องเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การ
ฟ้องร้องคดี

กาหนดการ
๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ
สนง.เลขา อกส.จ.แพร่

หมายเหตุ
ดาเนินการแล้ว

๑๖ กันยายน
๒๕๖๐ – ๓๑
ธันวาคม
๒๕๖๐
๑ มกราคม
๒๕๖๑ – ๒๘
กุมภาพันธ์
๒๕๖๑

สพอ.

ดาเนินการแล้ว

มีนาคม ๒๕๖๑
เมษายน
๒๕๖๑

สพอ. / สนง.เลขา
อกส.จ.แพร่

สนง.เลขา อกส.จ.แพร่
สพอ. / สนง.เลขา
อกส.จ.แพร่

ในการนี้ จึ งขอให้ อาเภอดาเนินการตามแผนการติดตามหนี้ก องทุน พัฒ นาบทบาทสตรี
จังหวัดแพร่ ที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.๓ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๔
ร้อยละของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทีล่ งทะเบียนเพิ่มขึ้น

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
มติที่ประชุม

-ฐานข้อมูลลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
อาเภอ
จานวน (ราย)
เป้าหมายร้อยละ ๕ (ราย)
เด่นชัย
๓๒
๒
เมืองแพร่
๑๔๓
๘
ร้องกวาง
๓๙
๒
ลอง
๓๔
๒
วังชิ้น
๔๙
๓
สอง
๕๕
๓
สูงเม่น
๗๒
๔
หนองม่วงไข่
๒๖
๒
๔๕๐
๒๖

รับทราบ
๔.๔ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.๔.๑ การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ประเด็นการติดตาม (ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑)
-การบริหารการจัดเก็บข้อมูล -ฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
-การเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
-การแต่งตั้งคาสั่งคณะทางานติดตามฯ ในการติดตามจังหวัดจะติดตามโดยการ ติดตาม
อาเภอละ ๕ ตาบล ๆ ละ ๕ หมู่บ้าน ๆ ละ ๕ ครัวเรือน เริ่มดาเนินการติดตามในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ผลการติดตามในเบื้องต้น
๑. ด้านการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
๑.๑ เล่ม จปฐ. จัดเก็บไม่ครบ (บางอาเภอ)
๑.๒ เล่ม จปฐ. เก็บยังไม่สมบูรณ์ กรอกข้อมูลยังไม่ครบ
๑.๓ ข้อมูลในเรื่องรายได้ยังกรอกข้อมูลไม่ครบ/กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์
๑.๔ คนอบรมไม่ได้จัดเก็บ คนเก็บไม่ได้อบรม
๑.๕ เล่ม จปฐ. หาย บางอาเภอขอเล่มเพิ่มเติมแต่ยอดจัดเก็บคงเดิม
๑.๖ การเก็บรักษาไม่มีการกากับดูแลที่ดี
๒. ด้านการบันทึกข้อมูล
๒.๑ การลงโปรแกรมยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมจากที่ให้ในวันอบรมที่โรงแรมแม่ยมพาเลส
ซึ่งจังหวัดแพร่ใช้เวอร์ชั่น ๒.๑๒ ในปัจจุบัน
๒.๒ คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้บันทึกไม่สามารถรองรับการบันทึกได้ในบาง
เครื่อง ๒.๓ ขอให้พัฒนากรติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
ฐานข้อมูล การจัดเก็บ จปฐ. ในจังหวัดแพร่
-ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎ์กรมการปกครองเว็บไซต์ Dopa จานวน ๑๗๓,๐๓๘ ครัวเรือน
-ฐานข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ. ปี ๒๕๖๑ (กรมการพัฒนาชุมชน) จานวน ๑๑๗,๘๐๖ ครัวเรือน
-ผลการจัดเก็บ(ฐานข้อมูลกรมฯ) จานวน ๑๑๗,๐๘๗ ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
มติที่ประชุม
รับทราบ

๔.๔.๒ การเตรียมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศ/การทา VDR/TDR และการ
ใช้โปรแกรม CIA รายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศ กาหนดวันประกวด
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔.๓ การชี้แจงการคัดเลือกกิจกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น ประจาปี
๒๕๖๑
-รายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบ ปี ๒๕๖๑ ดังนี้
ที่
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
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
แม่สิน
๙
๘
หนองม่วงไข่
หนองม่วงไข่
หนองม่วงไข่
๓
-ได้ชี้แจงแนวทางให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ ฝ่ายอานวยการ
๕.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑) และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดแพร่ (งบพัฒนาจังหวัด) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑) เบิกจ่ายได้
ร้อยละ ๕๕.๐๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
หน่วยเบิกจ่าย
เบิกจ่ายได้ (%)
๑ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๕๔.๕๗
๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๔๐.๔๐
๓ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๒๐.๕๗
๔ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๗๗.๓๘
๕ ฝ่ายอานวยการ
๕๖.๗๑
๖ อาเภอเมืองแพร่
๗๔.๔๖
๗ อาเภอร้องกวาง
๕๔.๔๙
๘ อาเภอลอง
๓๗.๒๘
๙ อาเภอสูงเม่น
๖๙.๘๘
๑๐ อาเภอเด่นชัย
๕๔.๑๑
๑๑ อาเภอสอง
๕๒.๒๐
๑๒ อาเภอวังชิ้น
๔๗.๕๔
๑๓ อาเภอหนองม่วงไข่
๗๘.๘๑
รวมทั้งหมด
๕๕.๐๖

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดแพร่ (งบพัฒนา
จังหวัด) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
-งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จานวน ๕,๙๗๘,๘๐๐ บาท
-เบิกจ่ายแล้ว
จานวน ๑,๓๕๒,๔๐๐ บาท
-คงเหลือ
จานวน ๔,๖๒๖,๔๐๐ บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
-ไม่ม-ี
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๓ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๕.๓.๑ การจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่
อาเภอ
เดือน ต.ค. ๖๐ – ม.ค. ๖๑
เมืองแพร่
๑
๑๔๙,๓๘๕,๓๐๐.๐๐
ร้องกวาง
๒
๕,๓๔๔,๔๑๐.๐๐
ลอง
๓
๓๔,๗๒๘,๐๐๐.๐๐
สูงเม่น
๔
๒๐,๓๗๙,๑๕๐.๐๐
เด่นชัย
๕
๓๐,๙๓๘,๔๕๐.๐๐
สอง
๖
๒๙,๒๐๙๘๗๐.๐๐
วังชิ้น
๗
๒๐,๙๖๓,๓๖๕.๐๐
หนองม่วงไข่
๘
๖,๔๑๐,๕๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น
๒๙๗,๓๕๙,๐๔๕.๐๐
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๓.๒ การดาเนินงานตลาดประชารัฐ

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๔ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
-ไม่มีรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร
๖.๑ แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน/กิจกรรมตาม
แผนการพัฒนาของจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน)
-แผนการปฏิบัติกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมตามแผนพัฒนา
จังหวัดแพร่ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ มีทั้งหมด ๓ กิจกรรม ดังนี้

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

ประชุมคณะทางาน
ประชาสัมพันธ์และผู้ดูแล
เว็บไซต์
ตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. ระดับจังหวัด (คณะ
ติดตามนิเทศ) เพื่อติดตาม
ในระดับอาเภอตามคาสั่ง
๒๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๖๑
คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศ
ชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และ
คุณภาพชีวิต

๒

๓

วันที่ดาเนินการ

สถานที่

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑

ห้องประชุม
สพจ.แพร่

๑ ม.ค. – ๑๕ ก.พ.
๒๕๖๑

ทั้ง ๘ อาเภอ
ในจังหวัดแพร่

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ
กลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

๔๐,๐๐๐

๒๐-๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๘ อาเภอ
ในจังหวัดแพร่

คณะทางาน
ตรวจสอบ
มาตรฐาน

กลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

๖.๒ ปฏิทินการส่งงาน ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน)
-ปฏิทินการส่งงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๑๕ 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
๘
รายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูล จปฐ.
ทุกวันศุกร์
๙
ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ เดือนสุดท้าย
(รายไตรมาส)
ของแต่ละไตรมาส
๑๐
รายงานผลการดาเนินงานตลาดประชารัฐ (รายสัปดาห์) ทุกวันจันทร์
๑๑
รายงานผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน
๑๒
จัดเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลตลาดประชารัฐใน
ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน
แบบสอบถามออนไลน์
(ทุกครั้งที่ตลาดเปิด

ผู้รับผิดชอบ
นรินธร
นรินธร
นรินธร
พัชรี
เปรมจันทร์
เปรมฤทัย
เปรมฤทัย
เสกสรรค์
เปรมฤทัย
สุภาวดี
สุภาวดี
สุภาวดี

๑๓

รายงานผลการคัดกรองผู้ประกอบการ

๑๔

รายงานผลการดาเนินงานคลินิกผู้ประกอบการตลาด
ประชารัฐ
รายงานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โครงการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน ปี ๒๕๖๑

๑๕
มติที่ประชุม

ให้บริการ)
ภายใน
วันที่ ๑ มี.ค. ๖๑
ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน
ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน

สุภาวดี
สุภาวดี
นงนุช

รับทราบ
๖.๓ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด จานวน ๒ เรื่อง

(ฝ่ายอานวยการ)
๑. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และสามัญ ปี ๒๕๖๑ สาหรับ
ผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
๒. เรื่อง เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๗.๑ สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ

พัฒนาชุมชน จากัด
-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดย มีผู้แทนสมาชิกจังหวัดแพร่เข้า
ร่วมประชุม (นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ

ณัฐพร อินต๊ะสุข ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางณัฐพร อินต๊ะสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ลงชื่อ

สมใจ ทองจริง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสมใจ ทองจริง)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

