1

รายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
.........................................................
ผู้มาประชุม
1. นางชนิกา นันท์ชัย
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
2. พ.อ.อ.พนม ปัญญาวงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. นายชาย กล่อมสกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
4. นายศิรพิษณุ์ ขุมทรัพย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
5. นางประกายศรี วิปุละ
พัฒนาการอาเภอนาหมื่น
6. นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน
พัฒนาการอาเภอบ้านหลวง
7. นายสุวิทย์ พุ่มทอง
พัฒนาการอาเภอทุ่งช้าง
8. นางกฤษฎา ส่งต่าย
พัฒนาการอาเภอภูเพียง
9. นางพรมาลี ทาราทิพย์
พัฒนาการอาเภอสองแคว
10. นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ พัฒนาการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
11. ว่าที่ ร.ท.เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอาเภอบ่อเกลือ
12. นางอังคณา กองแสน
พัฒนาการอาเภอปัว
13. นางลาดวน จานงค์กิจ
พัฒนาการอาเภอเชียงกลาง
14. นางวรรณภา คงมั่น
พัฒนาการอาเภอเมืองน่าน
15. นายเลิศยุทธ ดวงเนตร
พัฒนาการอาเภอแม่จริม
16. นางสาวนรากร วนวาที
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
17. นางสาวสุจิตรา สุวรรณโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
18. นางสาวกวินทิพย์ ดวงเดือนเป็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ผู้ร่วมประชุม
1. นางปาลิกา อินนาอัคราคุณ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
2. นางพิมพกานต์ สอนศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
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เริ่มประชุมเวลา 10.25 น. โดยมีนางชนิกา นันท์ชัย หัวหน้าฝ่ายอานวยการ เป็นประธานดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจาก นางณัฐนรี ศรีชัยยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ รักษา
ราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประธานดาเนินการประชุมป่วยจึงได้มอบหมายให้ นางชนิกา
นันท์ชัย หัวหน้าฝ่ายอานวยการ เป็นประธานดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายการประชุมครั้งที่ 12/2562
ได้ส่งรายงานการประชุมทางระบบ OA และกลุ่มไลน์น่าน 4 G
วันที่ 6 มกราคม 2563
รับรอง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2562
3.1 หนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(รายละเอียดตามเอกสารตามเอกสารแนบท้ายหน้าที่ 8-16)

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
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ที่ประชุม
3.2 โครงการผู้นาจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด
โครงการทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัคร
ทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 – 30 พฤศจิกายน 2562 เป็นผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิด
จังหวัดน่าน มีผู้สนใจผู้สมัคร รวม 14 คนดังนี้
ที่
ชื่อ – สกุล
อาชีพ
1 นายทศพร ภูปาน
ประธานกลุ่มผู้ใช้น้าฝ่ายสมุน
2 นายอนุวัฒน์สลีอ่อน
ผจก.หจก.โตโน่อินเตอร์ฟูดส์
3 นางสาวแววทิวา อุดทะเขื่อน
เลขานุการนายกอบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย
4 นายสุทธิพงษ์ เหลือพร้อม
ประธารกลุ่ม28สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน
5 นางสาวจันทนา สารแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการเทศบาลตาบลกลางเวียง อ.เวียงสา
6 นางวราภรณ์ บุญศัพท์
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน
7 นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
รับราชการครู วิทยาลัยชุมชนน่าน
8 นายจารุพงษ์จิณะโชฒิกุล
ข้าราชการบานาญ กรมการพัฒนาชุมชน
9 นายเจริญ ตระกูลแก้ว
ข้าราชการบานาญ กรมการพัฒนาชุมชน
10 นายธันวา เฉลิมลาภ
ข้าราชการบานาญ กรมการพัฒนาชุมชน
11 นายสวงค์ วงศ์สิทธิ์
ข้าราชการบานาญ กรมการพัฒนาชุมชน
12 นายวิทยา แก้วเทพ
ข้าราชการบานาญ กรมการพัฒนาชุมชน
13 นายณรงค์เดช พัฒนประสิทธิ์ ข้าราชการบานาญ กรมการพัฒนาชุมชน
14 นางวาสนา ยศสอน
ธุรกิจส่วนตัว
ขณะนี้ กรมการพัฒ นาชุมชน อยู่ระหว่างแต่งตั้งทีมผู้นาอาสาพัฒ นาบ้านเกิดระดับกรม เมื่อกรมฯ
แต่ ง ตั้ ง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จั งหวัด จะด าเนิ น การแต่ งตั้ งที ม ฯ ในระดั บ จั งหวั ด ซึ่ งจั งหวั ด น่ านเป็ น ขนาดเล็ ก
กาหนดให้มี ทีมผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิด จานวน 3 – 5 คน โดยพัฒนาการจังหวัดเป็นเลขานุการ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ฝ่ายอานวยการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1.คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1157/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
เรื่องย้ายข้าราชการ จานวน 4 รายดังนี้
1 พันจ่าอากาศเอกพนม ปัญญาวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มา
ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
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2 นางอรนงค์ กาพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
3 นางสาวสุจิตรา สุวรรณโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้า
กลุ่มงาน) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
4 นางสาวกวินทิพย์ ดวงเดือนเป็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
ที่ประชุม
รับทราบ
4.2 การขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก
จังหวัดได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการร่วมกันเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการงดใช้
ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นไป โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจใน
มาตรการดังกล่าวกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
ที่ประชุม

รับทราบ
4.3 การจัดตั้งส่วนราชการภายในชื่อ “กองนิติการ”
กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งส่วนราชการภายในระดับกองเพิ่มเติม ชื่อ “กองนิติการ”
โดยแยกงานกลุ่มงานนิติการออกจากสานักงานเลขานุการกรมและแยกงานดาเนินการทางกฎหมายของกลุ่ม
กฎหมาย ออกจากสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แต่ยังคงในส่วนของงานระเบียบและกฎหมายไว้ที่กลุ่ม
งานกฏหมาย สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
4.4 การดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการ
พัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 (เอกสารแนบหน้า 17-18)
ที่ประชุม
4.5 การดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนา
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาแนวทางการดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Cook book) เพื่อให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอใช้เป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR
Code ด้านล่าง
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ที่ประชุม

พอ.ปัว
ประธาน
ที่ประชุม

4.6 สรุปคะแนนการส่งงานประจาเดือน ธันวาคม 2562
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมหน้า 19)
อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบช่วยตรวจสอบการให้คะแนนการส่งงานประจาเดือนอีกครั้ง
มอบหมายกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯดาเนินการ
รับทราบ
4.7 กาหนดส่งงานเดือน มกราคม 2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมหน้า 21)

ที่ประชุม

รับทราบ
4.8 การบันทึกยอดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี พ.ศ.2563 ประจาเดือน

ธันวาคม 2562
จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 151,852,470 บาท (เอกสารหน้าที่ 32)
ที่ประชุม

รับทราบ

4.9 การบันทึกยอดรายได้โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จานวน 58 ตลาด
ประจาเดือน ธันวาคม 2562
บางอาเภอบันทึกยอดรายได้ไม่ครบตลาด ขอให้อาเภอ ได้ดาเนินการทบทวนตลาดที่ไม่มี
การเคลื่อนไหว สามารถเปลี่ยนแปลงตลาดและขอให้บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลตลาดประชารัฐคนไทย
ยิ้มได้ ในเว็บไซต์กรมฯ ทั้งนี้จังหวัด ได้แนบฐานข้อมูลตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้เพื่อให้อาเภอได้ดาเนินการ
(เอกสารหน้าที่ 33-35)
ที่ประชุม

รับทราบ

4.10 สรุปยอดรายได้จากการจาหน่ายสินค้าในงาน OTOP City 2019
ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดง
และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 13,390,070 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ประเภทผลิตภัณฑ์
1)ประเภทอาหาร จานวน
10 ราย
2)ประเภทเครื่องดื่ม จานวน
1 ราย
3)ประเภทผ้า เครื่องแต่ง
กาย จานวน 42 ราย
4)ประเภทของของตกแต่ง
ของที่ระลึก จานวน 2 ราย
5)ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร จานวน 4 ราย

ยอดจาหน่ายทั้งสิ้น
ยอดสูงสุด
ยอดต่าสุด
667,355บาท
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ บริษัทฟันฟินฟู้ดส์ จากัด
ยอด 115,085 บาท
ยอด 26,350 บาท
85,000 บาท
ภูสันคอฟฟี่ ยอด 85,000บาท 11,927,780
บาท
360,400 บาท
319,535 บาท

กลุ่มสตรีอนุรักษ์ผ้าน่าน ยอด
2,167,500 บาท
Phuka หัตถกรรมไทย ยอด
206,000บาท
วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตาบล
น้าเกี๋ยน ยอด 160,000 บาท

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้า
บ้านนาราบ ยอด 36,700 บาท
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากเศษผ้า
บ.ซาววา ยอด 154,400 บาท
ไอรินจินดา ยอด 49,310 บาท

ที่ประชุม

รับทราบ
4.11. การติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1) แผนการติดตามหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมที่ 2 การติดตามหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ในวันที่ 8 มกราคม 2563กลุ่มเป้าหมายจานวน 8 กลุ่ม (ตามเอกสารแนบท้ายหน้า 36-37)
2) แผนการติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามแผนการดาเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3) การส่งรายงานผลโครงการเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 อาเภอที่ยังไม่ส่งคืนเอกสารให้จังหวัดได้แก่ อาเภอเชียงกลางและอาเภอแม่จริม
ขอให้ดาเนินการส่งคืนเอกสารรายงานผลการดาเนินงานภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 (รายชื่อตาม
เอกสารแนบท้ายหน้า 38)
4) สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดาเนินกิจการบริหารงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมหน้าที่ 39 )
นางสาวกวินทิพย์ ดวงเดือนเป็ง อาเภอเชียงกลางยังไม่ได้ถอนเงินออกบัญชี จานวน 2 กลุ่ม ขอให้
ดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
ฝ่ายอานวยการ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและ
งบบริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ผลการเบิกจ่ายเงินของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562) ดังนี้
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์ฯ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 8.68 (เอกสารแนบหน้า.40.)
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- สรุปผลการเบิกจ่ายงบบริหาร เบิกจ่ายได้ร้อยละ 34.19 (เอกสารแจกในที่ประชุม)
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
5.2 การดาเนินงานบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 หมวด 2 การจัดทา
แผนและประสานแผนพั ฒ นาต าบล ข้ อ 9, ข้ อ 10 และ ข้ อ 11 และตามแนวทางปฏิ บั ติ ร องรับ การ
ดาเนินการตามระเบียบฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ด้านล่าง

ที่ประชุม

รับทราบ

5.3การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้จังหวัดแจ้งหน่วยดาเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทา
รายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติ ทั้งนี้ กิจกรรมที่มีรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบเอกสารการ
อนุมัติให้ใช้พื้นที่ดาเนินการก่อสร้าง ประมาณการราคา และแบบรูปรายการ มาพร้อมกับโครงการที่เสนอ
ขออนุมัติ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เชียงราย พะเยา และน่าน ได้เสนอโครงการบูรณาการการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน และได้รับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประเภทงบลงทุน วงเงินงบประมาณ 24,000,000 บาท กลุ่มเป้าหมายรวม
จานวน 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 1,500,000 บาท สาหรับจังหวัดน่าน มีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
1) บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ ตาบลพระธาตุ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จานวน 1,500,000 บาท เพื่อดาเนินการก่อสร้างศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและป้ายหมู่บ้าน
2) บ้านพี้เหนื อ หมู่ที่ ๔ ตาบลบ้านพี้ อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จานวน 1,500,000 บาท เพื่อดาเนินการปรับปรุงชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
3) บ้านป่าเป้า หมูที่ ๖ ตาบลบ่อแก้ว อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่านได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน
1,500,000 บาท เพื่อดาเนินการ ๑) จัดซื้อรถรางนาเที่ยวขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง๒) จัดซื้อรถจักยาน
วินเทจ จานวน 10 คัน
ที่ประชุม

รับทราบ
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5.4 การดาเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ตามที่ จว.ได้มี นส.ที่ นน 0019.03/ว 5246 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 62 ให้
อาเภอทบทวนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และให้อาเภอส่งรายชื่อ เพื่อให้ คสป.
แต่งตั้ง คสป.อ. ภายใน 27 ธ.ค. 62 และจากการประชุมทีมปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท มีมติเห็นชอบให้อาเภอส่งรายชื่อ คสป.อ.
ภายใน 10 ม.ค. 63 ขอให้อาเภอดาเนิ นการ ส่งรายชื่อให้ จว.ตามกาหนด เพื่อจะได้ดาเนินการให้ คสป.
แต่งตั้งต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การจัดรายการวิทยุ “ก้าวไกลกับพัฒนาชุมชนน่าน” ทางสวท.น่าน กรม
ประชาสัมพันธ์ FM 94.75 MHz
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมพัฒนาชุมชนผ่านสถานีวิทยุ สวท.น่าน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. -16.00 น. เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ขอความร่วมมือจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอได้ร่วม
จัดรายการวิทยุตามวัน เวลา ดังกล่าว
นางสาวกวินทิพย์ ดวงเดือนเป็ง ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อาเภอได้ร่วมจัดรายการอาทิตย์ละ1ครั้ง
ที่ประชุม
จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 การดาเนินงานกลุ่มสะสมทรัพย์จังหวัดน่าน
รับสมัครสมาชิกกลุ่มสะสมทรัพย์จังหวัดน่าน
6.2 การประชุมพัฒนาการอาเภอสัญจร
เนื่องจากจังหวัดกาหนดจัดประชุมพัฒนาการอาเภอเป็นประจาทุกเดือนในครั้ง
ต่อไปอยากจะให้มีการประชุมพัฒนาการอาเภอสัญจร และได้มีการนาเสนอผลงานเด่นของแต่ละอาเภอในที่
ประชุมทราบ ไม่เกิน10นาที อยากขอความเห็นในที่ประชุมในการกาหนดสถานที่ประชุมในเดือนถัดไป
พอ.ทุ่งช้าง
อยากให้มีการประชุมในช่วงโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัด
พอ.นาน้อย
เนื่องจากในการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดทาให้ไม่สะดวกในการประชุมเพราะมี
กิจกรรมหลายอย่าง
มติทปี่ ระชุม ให้จัดร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ อาเภอบ่อเกลือ
เลิกประชุมเวลา
12.30 น.
ปาลิกา อินนาอัคราคุณ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางปาลิกา อินนาอัคราคุณ)
ชนิกา นันท์ชัย
(นางชนิกา นันท์ชัย)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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