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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือน มิถุนำยน 2561
วันที่ 2 กรกฎำคม 2561 เวลำ 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนชั้น 5
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยสุวิน พึ่งเงิน
พัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัย
นำยบรรพจน์ จันทร์งำม หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
นำงลำพำ สุขเกษม
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
นำงทุงสะกรำนต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย
นำยพิทยำ กองกิจ
พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ
นำงกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว
พัฒนำกำรอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
นำยอลงกต สุขเกตุ
พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย
นำยพันธ์ศักดิ์ รัตนวิเชียรโชติ พัฒนำกำรอำเภอคีรีมำศ
นำงนงครำญ โนจิตร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
แทนพัฒนำกำรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
10. นำยสมพงษ์ หมื่นเข็ม
พัฒนำกำรอำเภอศรีนคร
11. นำยอำนำจ สร้อยสุวรรณ พัฒนำกำรอำเภอสวรรคโลก
12. น.ส.จิตตรำ อินทรปำนนท์ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
รักษำรำชกำรแทนพัฒนำกำรอำเภอศรีสำโรง
13. นำงวิภำดำ คำแผน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
14. นำงสำยหยุด แสงดำว
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
15. นำงสำวณัฐชยำ พรมมี
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
16. นำยคมกริช ฤทธิ์เสือ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
17. นำยจักรพงศ์ บุญเรือง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
18. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านพัฒนาการจังหวัดกล่าวขอบคุณทุกท่าน ที่ทุ่มเทในเดือนที่ผ่านมา และขอแสดงความ
ยินดีกับเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยทุกท่านที่สอบผ่านข้อเขียน K3 ทุกท่าน(จานวน 4 ท่าน)
1.2) เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเน้นย้าเรื่องการเบิกจ่าย ตอนนี้ลาดับของจังหวัดสุโขทัยอยู่
ในลาดับที่ 20กว่าๆของประเทศ
1.3) เรื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน
-การเร่งรัดนโยบายและเรื่องต่างๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล หรือทางไลน ได้ปฏิบัติตาม
ข้อสั่งการ
-การสั่งการ OTOP นวัติวิถี ให้แล้วเสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน 2561 ท่านผู้ตรวจ
ราชการ (ดร.ไพศาล สุขปัญญา) ขอเร่งรัดการตรวจหมู่บ้านสารสนเทศ กาหนดในวันที่ 5 ก.ค. 61 ณ ต.กลางดง
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
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ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/นักวิชาการ
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/๒๕61 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
(อานวยการ)
4.๑ สรุปผลเบิกจ่ายเงินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
เปอร์เซ็นต์สูงสุด 93.54 % ต่าสุด 38.28 %
ผลการเบิกจ่ายสูงสุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่ ปทุมธานี ตรัง พิษณุโลก สุโขทัย สุพรรณบุรี
ผลการเบิกจ่ายต่าสุด 5 จังหวัดสุดท้าย นครศรีธรรมราช อานาจเจริญ ลาปาง เชียงใหม่ เพชรบูรณ์
ในส่วนของจังหวัดสุโขทัย
ยอดที่ได้รับจัดสรรฯ 35,015.4506.45 บาท
เบิกจ่ายแล้ว
31,564,496.62
บาท
คิดเป็นร้อยละ
90.14
เปอร์เซ็นต์
คงเหลือ
3.786.113.46
บาท
จัดเป็นอันดับที่ 2
ของเขตตรวจราชการที่ 17
จัดเป็นอันดับที่ 4
ของประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2561 งบบริหาร/กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ฯ (แยกรายอาเภอ) พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่าย
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนำยน 2561)
3 อันดับแรก ได้แก่ 1. อำเภอกงไกรลำศ 2. อำเภอเมืองสุโขทัย 3. อำเภอคีรีมำศ
3 อันดับสุดท้ำย ได้แก่ 1. ศรีสำโรง 2. ศรีนคร 3. สวรรคโลก
โดยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ OTOP นวัติวิถี ไม่นำมำคำนวณในรอบนี้ สำหรับค่ำ
สำธำรณูปโภค อำเภอที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้คืออำเภอทุ่งเสลี่ยม ส่วนอำเภออื่นๆ ให้สำรองจ่ำยและ ส่งใบสำคัญให้จังหวัด
เพือ่ รวบรวมเบิกจ่ำยให้เพิ่มเติมในภำยหลัง
ปัญหาอุปสรรคที่ขอให้อาเภอแก้ไขและดาเนินการ
1. กรณีค่ำใช้สอยและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรขอให้มีรำยละเอียดหรืองบหน้ำแสดง เพื่อใช้ในกำร
ตรวจสอบว่ำจำนวนเอกสำรที่นำส่งและขอให้รวบรวมเอกสำรในครำวเดียวกัน
2. กำรส่งเบิกเงินขอให้คำนึงถึงกำรนำจ่ำยให้ผู้รับจ้ำงในแต่ละรำยเนื่องจำกเอกสำรกำรเงิน จะจ่ำยควบคู่ตำมรำย
ละเอียดกำรจ่ำยเงิน
3. กรณีที่ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสำรที่ปริ้นท์มำจำกคอมพิวเตอร์ ขอให้ถ่ำยเอกสำรพร้อมติดใบจริงเนื่องจำก
เอกสำรดังกล่ำวหำกระยะเวลำนำนเกินไปจะเลือนหำยจำงไป
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4. ขอให้อำเภอรวบรวมใบสำคัญรับเงินกรณีที่จังหวัดแจ้งว่ำโอนแล้วเพื่อให้จังหวัดรวบรวมเอกสำรให้จังหวัดเก็บด้วย
รวมทั้งตรวจสอบกำรใช้คืนเงินยืมตำมระยะเวลำที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.3 แนวทางการดาเนินงานเบิกจ่าย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ในกำรบริหำรงบประมำณตำมโครงกำรนี้ นโยบำยของจังหวัดกำหนดให้ดำเนินกำร
E-bidding ในภำพรวมทั้งโครงกำร จำนวน 10 โครงกำรซึ่งหลังจำกได้รับกำรอนุมัติแล้วจะให้อำเภอดำเนินกำรตำม
ระเบียบฯ โดยเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 (เมษายน – กันยายน 2561) ประจาปี พ.ศ. 2561
ขณะนี้ กรมกำรพัฒนำชุมชน มีกำรปรับปรุงระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรใหม่
ขอให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเข้ำไปลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลตำมกำหนดซึ่งคณะกรรมกำรพิจำรณำตัวชี้วัด ในกำรประเมินกำร
ปฏิบัติรำชกำรฯ รอบ2 ประจำปี 2561 จะพิจำรณำกำหนดตัวชี้วัดในตอนบ่ำย และถ่ำยทอดให้เจ้ำหน้ำที่ตำมลำดับชั้น
ต่อไปโดยกำหนดให้ส่งเอกสำรต้นรอบภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
4.5 การดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย
อนุมัติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 3 อาเภอ (เมืองสุโขทัย/ศรีสาโรง/ศรีนคร)
อนุมัติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 6 อาเภอ (กงไกรลาศ/คีรีมาศ/สวรรคโลก
ศรีสัชนาลัย/ทุ่งเสลี่ยม และบ้านด่านลานหอย)
ศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก โดยผู้ตรวจ
ราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจที่ 17 (ดร.ไพศาล สุขปัญญา) และทีมงาน ได้ติดตามผลการดาเนินงานเมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
สรุปข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดสุโขทัย
1.เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จานวน 12 หมู่บ้าน
2.หมู่บ้านมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 34 หมู่บ้าน (ยังไม่มี13 หมู่บ้าน)
3.ลงทะเบียน OTOP แล้ว 335 ผลิตภัณฑ์
4.แบ่งเป็นประเภท
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อาหาร 217 ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม 14 ผลิตภัณฑ์
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 40 ผลิตภัณฑ์
ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก 146 ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 32 ผลิตภัณฑ์
โดยในวันที่ 3 ทำงอำเภอจะต้องมำนำเสนอโครงกำรต่ำงๆ ให้โยงเข้ำสู่โครงกำรหลักของจังหวัด 33 ล้ำนบำท เพื่อกำรพิจำรณำ
อนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.6 การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
จะรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐในระดับอำเภอ 9
อำเภอ เชิญตัวแทนของกลุ่มและนักวิชำกำร ผู้รับผิดชอบแต่ละอำเภอ มีบำงกลุ่มปรับตัวไปสู่ในแนวทำงที่ดี บำงกลุ่มขอไม่
ดำเนินกำรต่อ ในเรื่องของกำรตลำดบำงกลุ่มดำเนินกำรต่อได้ดี ในเรื่องขอกำรประชำสัมพันธ์ มีกำรนำเสนอกำร
ประชำสัมพันธ์ทำงวิทยุ หมุนเวียน สับเปลี่ยนแต่ละกลุ่ม กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐก็ยังเป็น
ตัวชี้วัดของ พัฒนำกำรจังหวัดดังเดิม และมีกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นคือ
กลุ่ม ต.เมืองบำงขลัง อ.สวรรคโลก
กลุ่ม ต.ไกรใน อ.กงไกรลำศ
กลุ่มบ้ำนเชิงผำ อ.ทุ่งเสลี่ยม
กลุ่มบ้ำนเนินยำง อ.คีรีมำศ
-กลุ่มบ้ำนหินปูน อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย
ในไตรมำส 4 จะมีกำรประชุมสรุปเหมือนเดิมในวันที่ 18 ก.ค. 61 จะมีกำรติดตำมเหมือนเดิมจะไม่
สำมำรถไปติดตำมแบบเดิม แต่จะเป็นกำรจัดแสดงผลงำน ทั้งนี้ยู่กับงบประมำณต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
4.7 กาหนดการส่งงานประจาเดือนกรกฎาคม 2561 สรุปผลการส่งงานประจาเดือน
มิถุนายน 2561 (เอกสารแนบ 1)
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มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
4.8 แผนการปฏิบัติงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
(เอกสารแนบ 2)

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ
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(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
4.9 การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2561
ตามที่จังหวัดได้ดาเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และ 4-7 มิถุนายน 2561 และระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561, 18-20
มิถุนายน 2561 เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง ประกอบด้วย
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
2.ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ชายและหญิง
3.กลุม่ /องค์กรชุมชนแกนหลักสาคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น
4.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล
ขณะนี้การดาเนินการคัดสรรฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนาเสนอผลการประกวดให้ทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงนามในประกาศ
มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ
4.10 สรุปผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เอกสารแนบ 3)

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.11 การดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อ
การพัฒนาชุมชนยั่งยืนกรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตนวิถี กิจกรรม
ส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรม จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่
1.จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต งบประมาณกลุ่มละ 6,200 บาท (มี 13 กลุ่ม)
2.พัฒนากลุ่มมออมทรัพย์เพื่อการผลิต งบประมาณกลุ่มละ 2,000 บาท (มี 34 กลุ่ม)
3.ปรับปรุงศูนย์สาธิตการตลาด เพื่อเป็นจุดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณ 20,000 บาท
(มี 1 แห่ง)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
4.12 การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561
สรุปข้อมูลสำคัญของกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
4.12.1 จำนวนที่จัดเก็บข้อมูล 135,978 ครัวเรือน
4.12.2 ประชำกร 377,662 คน เป็นชำย 179,550 คน หญิง 198,112 คน
4.12.3 ผลกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนรำยได้
รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน จำนวน 74,935.21 บำท/คน/ปี
รำยจ่ำยเฉลี่ยของครัวเรือน จำนวน 48,532.75 บำท/คน/ปี
- อำเภอที่มีรำยได้เฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้
1. อำเภอศรีนคร
รำยได้เฉลี่ย 86,442.61 บำท/คน/ปี
2. อำเภอสวรรคโลก
รำยได้เฉลี่ย 81,631.56 บำท/คน/ปี
3. อำเภอศรีสำโรง
รำยได้เฉลี่ย 75,984.88 บำท/คน/ปี
อำเภอที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์รำยได้เฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้
1. อำเภอกงไกรลำศ
จำนวน 238 ครัวเรือน
2. อำเภอเมืองสุโขทัย
จำนวน 234 ครัวเรือน
3. อำเภอศรีสำโรง
จำนวน 201 ครัวเรือน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ
ศรีนคร
สวรรคโลก
ศรีสำโรง
กงไกรลำศ
เมืองสุโขทัย
ศรีสัชนำลัย
ทุ่งเสลี่ยม
คีรีมำศ
บ้ำนด่ำนลำนหอย
จังหวัด

รายได้เฉลี่ย
86,442.61
81,631.56
75,984.88
75,558.12
75,079.41
74,839.66
73,566.36
68,297.47
63,083.46
74,935.21

จานวน คร.ตกเกณฑ์
78
91
201
238
234
116
58
71
24
1,111

4.12.4 ตัวชี้วัดที่มีปัญหามากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัดสุโขทัย
1. ตัวชี้วัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ จำนวนที่สำรวจทั้งหมด 377,662 คน ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 38,203
คน คิดเป็นร้อยละ 10.12
2. ตัวชี้วัดที่ 21 คนอำยุ 60 ปี ขึ้นไป มีอำชีพและรำยได้ จำนวนที่สำรวจทั้งหมด 91,777 คน ไม่ผ่ำน
เกณฑ์ 7,650 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34
3. ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จำนวนที่สำรวจทั้งหมด 377,662 คน ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 29,095
คน คิดเป็นร้อยละ 7.70
4. ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีกำรเก็บออมเงิน จำนวนที่สำรวจทั้งหมด 135,978 ครัวเรือน ไม่ผ่ำนเกณฑ์
10,040 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.38
5. ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ำ จำนวนที่สำรวจทั้งหมด 620 คน คน ไม่
ผ่ำนเกณฑ์ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 7.26
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4.12.5 ระดับควำมสุขเฉลี่ย 8.14
อำเภอที่มรี ะดับควำมสุขเฉลี่ยมำกที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้
1. อำเภอศรีนคร
ระดับควำมสุขเฉลี่ย 9.16
2. อำเภอสวรรคโลก
ระดับควำมสุขเฉลี่ย 8.31
3. อำเภอคีรีมำศ
ระดับควำมสุขเฉลี่ย 8.28
ศูนย์ขอ้ มูลกลำงของกรมฯ สำมำรถบันทึกได้แล้ว ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ ข้อมูล กข.คจ. ข้อมูลสถำบัน
จัดกำรเงินทุน ข้อมูลเครือข่ำยกองทุนชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.13 ผลการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกกิจกรรมกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ .
ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกกิจกรรมฯ มีดังนี้
1. ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่
นำงสำวพรเพ็ญ บุญฟู บ้ำนบึงพระยอด ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
2. ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่
นำงสำวชญำณทิพย์ ชัยวงศ์ ตำบลเขำแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนซ่ำน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.14 การดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตาบล
ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562
กำรเตรียมควำมพร้อมกำรดำเนินงำนหมู่บ้ำนสำรสนเทศฯ และสำรสนเทศตำบลต้นแบบฯ
หลังจำกอำเภอรับรองข้อมูล จปฐ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเดือนกรกฎำคม 2561 ขอให้อำเภอพิจำรณำคัดเลือกหมู่บ้ำน
สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และสำรสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ปี 2562 เพื่อเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมกำรดำเนินงำน และขับเคลื่อนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและตำบล โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิต และส่งเสริมกำรใช้สำรสนเทศเป็นเครื่องมือพัฒนำชุมชน ในวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 ต.กลำงดง
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ พีรณัฐวุฒิ แบบกัน ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำยพีรณัฐวุฒิ แบบกัน)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ลงชื่อ ลำพำ สุขเกษม ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำงลำพำ สุขเกษม)
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
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