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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือน กรกฎำคม 2562
วันที่ 8 สิงหำคม 2562 เวลำ 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนชั้น 5
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.

นำยสุวิน พึ่งเงิน
นำยบรรพจน์ จันทร์งำม
นำงสำววำรี ทับทองหลำง
นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล

พัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัย
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
5. นำงทุงสะกรำนต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย
6. นำยเอ็กซ์ตร้ำ เขตบรรพต นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำรแทน
พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย
7. นำง สุภำภรณ์ ดำรงกุล
พัฒนำกำรอำเภอคีรีมำศ
8. นำยสมพงษ์ หมื่นเข็ม
พัฒนำกำรอำเภอศรีนคร
9. นำยอำนำจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนำกำรอำเภอสวรรคโลก
10. นำงวิลำวัณย์ ทองเอี่ยม
พัฒนำกำรอำเภอ ศรีสำโรง
11. นำงทองหล่อ สวัสดิเทพ
พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ
12. นำงวิภำดำ คำแผน
พัฒนำกำรอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
13. นำยคมกริช ฤทธิ์เสือ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
14. นำงสำวพัชรกร ฉิมไล้
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
15. นำงสำวณัฐชยำ พรมมี
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
16. นำงอุษำ เวียงสี
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
17. นำงสำวศรันยำ วัฒนธงทอง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
18. นำงกัญญำ จิตงำมขำ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
เรื่องก่อนวาระ
นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านด่านลานหอย
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แต่งตั้งข้าราชการ
ตำมที่กรมกำรพัฒนำชุมชน มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและได้รับคัดเลือกฯ ให้รักษำ
รำชกำรแทนพัฒนำกำรอำเภอ (นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำรพิเศษ) และรักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มงำน (นักวิชำกำร
เงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ) โดยกำหนดให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งมอบหมำยงำนในหน้ำที่ ให้เรียบร้อย แล้วเดินทำง
ไปรำยงำนตัวเพื่อปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 30 กรกฎำคม 2562 นั้น
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรงำนบุคคลและ
บรรลุเป้ำหมำยในกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยของจังหวัดสุโขทัย จึงได้มีคำสั่งให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในตำแหน่ง จำนวน 1 รำย
และคำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน จำนวน 1 รำย ดังนี้
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1.นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (ผู้ช่วยหัวหน้ำกลุ่มงำน) กลุ่มงำน
ส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุ โขทัย รักษำกำรในตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำย (นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญ
กำร) ฝ่ำยอำนวยกำร สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562
2. น.ส.ณัฐชยำ พรมมี ตำแหน่ง นักวิขำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร (ผู้ ช่วยหัวหน้ำกลุ่มงำน) กลุ่ มงำน
สำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย รักษำรำชกำรแทน พัฒนำกำรอำเภอ (นักวิชำกำรพัฒนำ
ชุมชนชำนำญกำร) สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหำคม 2562
1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
-ไม่ม-ี
1.3) เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย มีข้อรำชกำรที่เน้นย้ำ ดังนี้
-งบกลุ่มจังหวัด (ทำงสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ไม่มีงบดังกล่ำว)
เรื่องกำรแต่งกำย เนื่องจำกทำงยูเนสโก้ จะรับรองในเรื่องวัฒนธรรม ขอให้ทุกหน่วยงำนในจังหวัดสุโขทัยแต่งกำย
ชุดไทย (ผ้ำไทย) ทุกวันศุกร์
จังหวัดสุโขทัย จัดสรรงบประมำณโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรแข่งขันในด้ำนกำร่องเที่ยงมรดกโลกจังหวัด
สุโขทัย จำนวน 800,000 บำท เป็น 2 กิจกรรมดังนี้
1.ปรั บปรุ งภูมิทัศน์ หมู่บ้ำนท่องเที่ย ว OTOP บ้ำนนำต้นจั่น หมู่ 5 ต.บ้ำนตึก อ.ศรีสั ช นำลัย งบประมำณ
100,000 บำท
2.จัดมหกรรมหมู่บ้ำนท่องเที่ยว OTOP จำนวน 2 วัน ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย เพื่อประชำสัมพันธ์
หมู่บ้ ำนท่องเที่ย วและเพิ่มช่องทำงกำรตลำดสิ นค้ำ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ มียอดจำหน่ำยเพิ่มขึ้น งบประมำณ
700,000 บำท
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/นักวิชาการ
ประจาเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 6/๒๕62 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 น. ณ ห้องสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสุโขทัย
4.1.1 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ควำมสำคัญ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน โดยใช้ข้อมูล จปฐ. ซึ่งเน้นย้ำให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรในที่ประชุมกรมกำรจังหวัด ใช้เป้ำหมำยครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เรื่องรำยได้ จำนวน 885 ครัวเรือน
ดังนั้นเพื่อสำมำรถนำส่งข้อมูลปัญหำ ควำมต้องกำรของครัวเรือนเป้ำหมำยแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ทันต่อกำรวำงแผน
เพื่อให้กำรช่วยเหลือ จึงขอให้อำเภอดำเนินกำร ดังนี้
1) สำรวจคัดแยก ครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อ 22 เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1)พัฒนำได้ (2)สงเครำะห์ (3) กลุ่มตำย
ย้ำยออก ไม่ประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือ โดยกำหนดรำยงำนผลกำรคัดแยกประเภทภำยในสิ้นเดือน สิงหำคม 2562
2) อำจมอบหมำยอำสำพัฒนำชุมชน ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน และหรือ คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีหมู่บ้ำน/
ตำบล เป็นต้น เป็นผู้ดำเนินกำรสำรวจข้อมูลตำมแบบ “ข้อมูลคุณภำพชีวิตประชำชนจังหวัดสุโขทัย” กำหนดรำยงำนผล
กำรสำรวจภำยใน สิ้นเดือนกันยำยน 2562
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4.1.2 กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ด้ำนเศรษฐกิจ ข้อ 20-23 ให้ถือเป็นหน้ำที่หลัก
ของสำนักงำนพัฒนำชุมชน ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ดังนั้นขอให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ จัดทำฐำนข้อมูลครัวเรือน
ที่ตกเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ 20,21,23 และใช้เป็นข้อมูลในกำรคัดเลือกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อพัฒนำอำชีพและรำยได้ ทั้งงบประมำณ
ในส่วนของกรมกำรพัฒนำชุมชนและกำรประสำนภำคีในกำรให้กำรช่วยเหลือและสนับสนุน รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรออ ม
(สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล)
4.1.3 กำรรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน ปีงบประมำณ 2562 เนื่องจำกจังหวัด กำหนดให้มี
กำรจัดทำเอกสำรสรุปผลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมำณ 2562 ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วน ที่อำเภอได้ประสำนหน่วยงำนภำคีดำเนินกำร ทั้งกลุ่มพัฒนำได้ และกลุ่มต้องสงเครำะห์ จึงขอให้อำเภอ รำยงำน
กิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรตำมแบบที่กำหนด รวมทั้งวิธีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตฯ ของอำเภอ
พร้อมภำพกิจกรรมเพื่อรวบรวมจัดทำเอกสำรสรุปผลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนจังหวัดสุโขทัย ต่อไปกำหนดรำยงำน
ผลภำยในวันที่ 26 สิงหำคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2 การดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจาหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-commerce
ด้วยกรมกำรพัฒนำชุมชน ดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรเชื่อมโยงกำรจำหน่ำยสินค้ำ OTOP
ในระบบ E-commerce เพื่อให้จังหวัดเตรียมควำมพร้อมของข้อมูล OTOP ในกำรเชื่อมโยงกับ www.otoptoday.com
เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำดแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP โดยกรมฯ จัดสรรงบประมำณในกำรรวบรวมข้อมูลภำพ
ถ่ำยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภำพพร้อมจำหน่ำยผ่ำนระบบ E-commerce จังหวัดกำหนดเป้ำหมำยใน
กำรดำเนินกำร จำนวน 150 ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ 9 อำเภอ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ) ซึ่งกรมฯ กำหนดให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนสิงหำคม 2562
กลุ่มงำนสำรสนเทศ จึงขอให้อำเภอคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภำพและมีควำมพร้อมจำหน่ำย
ผ่ำนระบบ E-commerce เป้ำหมำยตำมที่กำหนด โดยประสำนกลุ่มฯ นำผลิตภัณฑ์เป้ำหมำยๆ ละ 1 ชิ้น/ชุด พร้อมข้อมูล
ผลิตภัณฑ์(ตำมแบบที่กำหนด) มำ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอเพื่อถ่ำยภำพผลิตภัณฑ์ ตำมแผนฯที่กำหนด คือระหว่ำงวันที่ 20-22
สิงหำคม 2562 โดยเป้ำหมำยจะถ่ำยภำพวันละ 3 อำเภอ

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.3 การประกวดนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจาปี 2562
ตำมที่จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมคัดเลือกนักประชำสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ ให้หน่วยงำนภำยนอกและประชำชนทั่วไปได้รับรู้ รับทรำบ โดยกำหนด
เกณฑ์กำรพิจำรณำ ตำมหนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท.0019.4/ว4997 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2561 และข้อสั่งกำรในที่
ประชุมพัฒนำกำรอำเภอประจำเดือนเมษำยน 2562 วันที่ 10 เมษำยน 2562
ดังนั้น จึงขอให้ท่ำนพัฒนำกำรอำเภอแจ้งนักประชำสัมพันธ์อำเภอจัดทำเอกสำรสรุปผลกำร
ดำเนินงำนส่งจังหวัดภำยในวันที่ 30 สิงหำคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.4 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. /กชช.2ค)
1)จังหวัดจัดทำทะเบียนรำยชื่อครัวเรือนตกเกณฑ์รำยได้เฉลี่ย 38,000 บำท จำนวน 885 ครัวเรือน เพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพชีวิต (เอกสำรแนบ 1 )
2) ขอให้อำเภอ ดำเนินกำรสำรวจจำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชน ในแต่ละเขตกำรปกครอง และจำนวน ครัวเรือนที่อยู่
จริ ง เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบกำรด ำเนิ น กำรบริ ห ำรกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในปี 2563 และตรวจสอบควำมพร้ อ มของ
แบบสอบถำมข้อมูล จปฐ. หำกมีกำรชำรุดหรือสูญหำย ขอให้แจ้งจังหวัดทรำบ เพื่อขอรับแบบสอบถำมเพิ่มเติม ภำยในวันที่
30 สิงหำคม 2562
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(ฝ่ายอานวยการ)
4.5 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕61 ถึงวันที่ 4 สิงหำคม ๒๕62
เปอร์เซ็นต์สูงสุด 97.52 % ต่ำสุด 69.15 %
ผลกำรเบิกจ่ำยสูงสุด ๕ จังหวัดแรก ได้แก่ อุทัยธำนี บึงกำฬ ชุมพร นครสวรรค์ สกลนคร
ผลกำรเบิกจ่ำยต่ำสุด ๕ อันดับสุดท้ำย แม่ฮ่องสอน มุกดำหำร สมุทรสงครำม สุรำษฎร์ธำนี พังงำ
ในส่วนของจังหวัดสุโขทัย
ยอดเงินที่ได้รับจัดสรรฯ
21,844,407.45
บำท
เบิกจ่ำยแล้ว
19,073,710.79
บำท
คิดเป็นร้อยละ
87.32
เปอร์เซ็นต์
คงเหลือ
2,770,696.66 บำท
จัดเป็นลำดับที่ 5 ของเขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗
จัดเป็นลำดับที่ 40 ของประเทศ
มติที่ประชุม ทราบ
4.6 แจ้งความประสงค์ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มงาน
ด้วยกรมกำรพัฒนำชุมชน มีตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน สังกัดส่วนกลำง
และส่ ว นภูมิภ ำคว่ำ ง เนื่ องจำกผู้ ครองเดิ มเกษี ยณอำยุรำชกำร ย้ ำย ลำออก และว่ำงหลั งแต่ งตั้งข้ ำรำชกำรประเภท
อำนวยกำร ระดับต้น
จังหวัดฯ ได้แจ้งให้ ข้ำรำชกำรผู้ดำรงตำแหน่ง พัฒ นำกำรอำเภอ ระดับชำนำญกำรพิเศษที่
ประสงค์ขอรับกำรแต่งตั้ งเป็นผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน กรอกข้อมูลแบบแสดงควำมประสงค์ฯ ส่งจังหวัดฯ
ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 เพื่อกรมฯ จะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
ซึ่งมีพัฒนาการอาเภอ ระดับชานาญการพิเศษ ในสังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
จานวน 5 ราย ได้แจ้งความประสงค์ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มงาน และจังหวัดฯ ได้ดาเนินการจัดส่ง
ข้อมูลให้กรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.7 เงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/ข้าราชการบานาญถึงแก่ความตาย
ทำงฝ่ำยอำนวยกำรจะทำกำรสำรวจข้ำรำชกำรที่ไม่ได้ทำแบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณี
ข้ำรำชกำร/ข้ำรำชกำรบำนำญถึงแก่ควำมตำย หำกผู้ใดมีควำมประสงค์เปลี่ยนให้ส่งเอกสำรมำยังฝ่ำยอำนวยกำร ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
4.8 การติดตามการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
4.8.1 กิจกรรมตามตัวชี้วัด ประจาปี 2562
4.8.2 กิจกรรมตามการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2562
4.8.3 นโยบายสาคัญ
- โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ (เอกสารแนบ 2 )
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มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.9 การดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
4.9.1 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมโครงกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมแนวทำง
ประชำรัฐ (ไตรมำส ๔) วันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคีรีมำศ (ชั้น ๔) ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
4.9.2 .แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก และประชำรัฐ ปี ๒๕๖๒
- แบบ บร. ๑ คือฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย ในแบบช่อง จำนวนคน/หมู่บ้ำน ให้ปรับเป็นจำนวนคน เพื่อให้ง่ำยต่อกำร
รำยงำน จำนวนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.10 จังหวัดสุโขทัยได้รับงบประมาณสนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และระดับ
อาเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ จานวนเงิน -๑๗๒,๘๐๐- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงขออนุมัติดำเนินกำร
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.11 การรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2562
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กำหนดจัดงำนมหกรรมกองทุนแม่
ของแผ่นดินประจำปี 2562 โดยได้รับพระกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำนเรนทิรำเทพยวดี
ทรงรับเชิญเสด็จไปทรงเป็นประธำนงำนงำนมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งประทำนเงินพระรำชทำนขวัญถุง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ในวันอังคำรที่ 13 สิงหำคม 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อำคำรชำเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธำนี อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีตัวแทนหมู่บ้ำนต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2562 เข้ำร่วมดังนี้
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
กองทุน
จุดขึ้นรถ
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้ำนแก่งเหนือ
1 นำยประดิษฐ์ เจนดี
ประธำนกองทุนฯ
ม.9 ต.บ้ำนแก่ง อ.ศรีสัชนำลัย
12 ส.ค. 62
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้ำนคลองแค
2 นำยเจริญ เดือนเพ็ญ
ประธำนกองทุนฯ
เวลา 05.30 น.
ม.7 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก
สถานีบริการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้ำนดงจันทร์
น้ามัน ปตท.
3 นำยสมบัติ จันทร
ประธำนกองทุนฯ
ม.2 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร
สวรรคโลก
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้ำนแม่บ่อทอง
4 นำยประกอบ แสงทอง
ประธำนกองทุนฯ
ม.6 ต.กลำงดง อ.ทุ่งเสลี่ยม
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ประธำนกองทุนฯ

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้ำนขวำง
ม.3 ต.บ้ำนกล้วย อ.เมืองสุโขทัย

6 นำยเพชรรุ่ง อยู่เชื้อ

ประธำนกองทุนฯ

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้ำนซ่ำน
ม.3 ต.บ้ำนซ่ำน อ.ศรีสำโรง

7 นำยเกษม โมลำลำย

ประธำนกองทุนฯ

8 น.ส. สำยใจ ทับทิม

ประธำนกองทุนฯ

5 นำยสำเนียง คล้ำยแท้

9 นำยยวน โพธิ์บุญ

ประธำนกองทุนฯ

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้ำนวังตะแบก
ม.6 ต.ลำนหอย อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้ำนหนองยำง
ม.2 ต.หนองจิก อ.คีรีมำศ
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้ำนคุยสมอ
ม.6 ต.หนองตูม อ.กงไกรลำศ

12 ส.ค. 62
เวลา 05.30 น.
บริเวณถนนริมน้า
หน้าศาล
พระแม่ย่า
12 ส.ค. 62
เวลา 06.00 น.
หน้าที่ว่าการ
อาเภอกงไกรลาศ

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยตรวจรับรายไตรมาส
ครั้งที่ 2/2562
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำนของหน่วยตรวจรับรำยไตรมำส
ครั้งที่ 2/2562 (เขตตรวจรำชกำรกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 และ 2) กำหนดจัดระหว่ำงวันที่ 22 – 23 สิงหำคม 2562
ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ทำงจังหวัดกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน จะทำหนังสือแจ้งนักวิชำกำรทุกท่ำนให้
สรุปผลกำรดำเนินงำนในควำมรับผิดชอบของตนเอง มำยังจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.13
กาหนดการส่งงานประจาเดือนสิงหาคม 2562 สรุปผลการส่งงานประจาเดือน
กรกฎาคม 2562 (ตำมเอกสำรแนบ 3 )

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.14 แผนการปฏิบัติงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือน สิงหาคม 2562
(ตำมเอกสำรแนบ 4 )

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
4.15 การดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบปกติ อาเภอละ ๑๐ หมู่บ้าน)
๑. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ๑๓ ตัวชี้วัด ทบทวนให้มีควำมถูกต้อง
๒. ประเมิน GVH ในระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒
๓. จัดระดับกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒
๔. กำรดำเนินงำน มหกรรมรวมพลคนพัฒนำชุมชน วันที่ ๓๑ สิงหำคม - ๒ กันยำยน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เอเซียร์แอร์พอร์ต จ. ปทุมธำนี และศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับผู้ได้รับกำรคัดสรรกิจกรรมกิจกรรมพัฒนำชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด ทั้ง ๔ ประเภท รับโล่รำงวัล กรมฯจัดสรรค้ำพำหนะ คนละ ๑,๘๐๐ บำท ทำงจังหวัดได้ประสำนรถให้
ในกำรเดินทำงไปพร้อมจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๒๒.๐๐ น. ณ ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
กำรแต่งกำยชุดสุภำพ ชุดหมู่คณะ สีกรมท่ำ สีดำ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.16 การดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระบรมรำชำภิเษก ด้วยกำรดำเนินกิจกรรมนี้เป็นกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ตัวชี้วัด ๑๓ ตัวชี้วดั มี
ควำมเข้มแข็งสูง ขอให้ทบทวนกิจกรรมกำรพัฒนำ และกำรรำยงำนตำมตำมแบบควำมก้ำวหน้ำแบบตัวชี้วัดควำมสำเร็จฯ
และสรุปผลกำรพัฒนำ ตำมหนังสือ ที่ สท๐๐๑๘.๓/ ....................................เพื่อจังหวัดจะได้ ประกำศเป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระบรมรำชำภิเษก ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.17 การดาเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน . มชช.
๑. ให้ทบทวนกลุ่มเป้ำหมำยกำรพัฒนำและแจ้งยืนยันกลุ่มเป้ำหมำยที่สมัครเข้ำรับกำรพัฒนำ
( ทุกอำเภอต้องมีกำรพัฒนำทุกประเภทอย่ำงน้อยประเภทละ ๑ หน่วยนับ) ภำยใน ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๒
๒. จัดทำเอกสำรของทุกประเภท และรูปแบบกำร นำเสนอ ในระดับอำเภอรับรองกำรพัฒนำให้แล้วเสร็จ
ภำยใน ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๒
๓. จังหวัดกำหนดรับรองผลกำรพัฒนำฯ วันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.18 การจัดทาบัตรประจาตัวผู้นา อช. ใหม่ บัตรผู้นา อช. เพื่อจะได้เสนอผู้ว่าลงนามต่อไป
ยังเหลือ อ.สวรรคโลก อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย อ.ศรีนคร ยังไม่ได้ส่งบัตรผู้นำ อช. (รำยใหม่)
มำยังจังหวัด ขอให้อำเภอดังกล่ำวเร่งดำเนินกำรส่งบัตรผู้นำ อช. มำยังจังหวัดด่วน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.19 การขอรับการสนับสนุนโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019)
ด้วยกรมกำรพัฒนำชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนำเด็กชนบท เมื่อปี 2522 เพื่อเป็นกองทุนสำหรับให้ควำม
ช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยำกจนและด้อยโอกำส ให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง และเหมำะสมตำมวัย โดย
ในปี 2536 สมเด็จ พระกนิษ ฐำธิร ำชเจ้ำ กรมสมเด็จ พระเทพรัต นรำชสุด ำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมีพระมหำ
กรุณำรับกองทุนพัฒนำเด็กชนบทไว้ในพระรำชูปถัมภ์ และพระรำชทำนพระรำชำนุญ ำตให้ใ ช้ชื่อ ว่ำ “กองทุน พัฒ นำเด็ก
ชนบท ในพระรำชูป ถัม ภ์ส มเด็จ พระเทพรัต นรำชสุด ำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” โดยกองทุนพัฒนำเด็กชนบทฯ มีกำรจัด
กิจกรรมเพื่อหำรำยได้สมทบกองทุนฯ และนำเงินไปช่วยเหลือเด็ กที่ยำกจนและด้อยโอกำสและใช้ในกำรทำกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพชีวิตเด็กเป็นประจำทุกปี
เพื่อเป็น กำรหำรำยได้ส มทบกองทุนฯ และนำเงินไปช่ว ยเหลือเด็กที่ยำกจนและด้อยโอกำส กรมกำร
พัฒนำชุมชน ได้จัดทำโครงกำรเดิน วิ่ง แบ่งปัน สำนฝันน้อง กองทุนพัฒนำเด็กชนบท ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็ จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (CDF CHARITY RUN 2019) เพื่อชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำฯ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวันอำทิตย์ที่ 22 กันยำยน 2562 ณ เขื่อนด่ำนปรำกำรชล อำเภอ
เมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก
จังหวัดฯ จึงขอให้อำเภอสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว ดังนี้
1. ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม ระหว่ำงวันที่ 10 กรกฎำคม - 15
สิงหำคม 2562 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.runlah.com/events/cdf19
2.แจ้งพัฒนำกำรอำเภอสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม ประเภท VIP หรือร่วมบริจำคเป็นเงินหรือสิ่งของสนับสนุน
กำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ตำมที่เห็นสมควรและขอเชิญเข้ำร่วมกิจกรรมในวันอำทิตย์ที่ 22 กันยำยน 2562 เวลำ 04.00 น.
ณ เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล อำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก โดยให้ส่งใบตอบรับให้จังหวัดฯ ทรำบ ภายในวันที่
5 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.20 โครงการส่งเสริมเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด
กิจกรรม ประกวดผลงำนเครือข่ำยองค์ควำมรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น (OTOP KBO CONTEST 2019) ในงำน
ศิลปำชีพ ประทีปไทย OTOP ก้ำวไกล ด้วยพระบำรมี ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่ำงวันที่ 10-12 สิงหำคม 2562
ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้ำอิมแพ็ค เมืองทองธำนี อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- บ้ำนสวนธัญเทพ 128/1 ม.7 ต.วังตะคร้อ อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จ.สุโขทัย 080-7000679
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.21 กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนดจัดงำนศิลปำชีพ ประทีปไทย OTOP ก้ำวไกล ด้วยพระบำรมี
ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่ำงวันที่ 10-18 สิงหำคม 2562 ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้ำอิมแพ็ค
เมืองทองธำนี อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (รำยชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP จังหวัดสุโขทัย ที่ร่วมจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์) (เอกสารแนบ 5 )
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มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.22 ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product
Champoin: OPC) รอบ 1 จำนวน 127 ผลิตภัณฑ์ (อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำหนังสือแจ้งให้อำเภอทรำบ)
ระดับ 5 ดำว 40 ผลิตภัณฑ์
ระดับ 4 ดำว 53 ผลิตภัณฑ์
ระดับ 3 ดำว 25 ผลิตภัณฑ์
ระดับ 2 ดำว 9 ผลิตภัณฑ์
รวม 127 ผลิตภัณฑ์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.23 กำรดำเนินกิจกรรมเวทีส่งเสริมกำรตรวจสุขภำพทำงกำรเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
รอบที่ 2 (แบบไม่ใช้งบประมำณ)
ตำมหนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0019.3/ว 2775 ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2562 แจ้งให้
ทีมตรวจสุขภำพทำงกำรเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต จัดทำแผนปฏิบัติกำรและลงพื้นที่เป้ำหมำยดำเนินกำรจัดเวทีตรวจ
สุขภำพทำงกำรเงินฯ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 13 ธันวำคม 2562 โดยใช้เครื่องมือใหม่ เรียกว่ำ “แบบประเมินศักยภำพ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตตำมหลักธรรมำภิบำล” ทั้งนี้ ขอให้ทีมตรวจสุขภำพฯ ติดตำมและสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
กำรผลิตที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในรอบที่ 1 ให้ดำเนินกำรพัฒนำตำมแผนกำรพัฒนำของกลุ่มควบคู่ไปกับกำรประเมิน
รอบที่ 2
กรณีที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม หรือประสงค์ไม่ขออยู่ในกำรกำกับดูแล
ส่งเสริม และสนับสนุนของกรมกำรพัฒนำชุมชน ขอให้มีกำรบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และสำเนำเก็บไว้เป็น
หลักฐำนที่อำเภอ 1 ชุด
กรณีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตที่ยังไม่ผ่ำนตัวชี้วัดในข้อใด และมีควำมประสงค์จะอยู่ใน กำรกำกับ
ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนของกรมกำรพัฒนำชุมชน ให้กลุ่มฯ จัดทำแผนกำรพัฒนำในข้อที่ยังไม่ผ่ำนและให้จัดทำหนังสือ
รับทรำบและยินยอมปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรรับรองคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตโดยกำร
สนับสนุนของกรมกำรพัฒนำชุมชน โดยให้สำเนำเก็บไว้ที่อำเภอ 1 ฉบับ และเก็บไว้ที่กลุ่ม 1 ฉบับ และให้รำยงำนจังหวัด
ภำยในวันที่ 15 ธันวำคม 2562 เพื่อที่จังหวัดจะได้ตรวจสอบควำมถูกต้องและประกำศขึ้นทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
กำรผลิตต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.24 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2562 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสุโขทัย
( เอกสารแนบ 6 )

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ พีรณัฐวุฒิ แบบกัน ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำยพีรณัฐวุฒิ แบบกัน)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

ลงชื่อ เพ็ญนภำ พุ่มสิโล ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล)
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
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