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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือน สิงหำคม 2562
วันที่ 12 กันยำยน 2562 เวลำ 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนชั้น 5
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.

เรื่องก่อนวาระ

นำยสุวิน พึ่งเงิน
นำยบรรพจน์ จันทร์งำม
นำงสำววำรี ทับทองหลำง
นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล

พัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัย
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
5. นำงทุงสะกรำนต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย
6. นำยอลงกต สุขเกตุ
พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย
7. นำงสำวนันทนำ อินทะโชติ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร แทน
พัฒนำกำรอำเภอคีรีมำศ
8. นำยสมพงษ์ หมื่นเข็ม
พัฒนำกำรอำเภอศรีนคร
9. นำยอำนำจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนำกำรอำเภอสวรรคโลก
10. นำงสำววิลำวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนำกำรอำเภอศรีสำโรง
11. นำงเยำวลักษณ์ ปรีชำเวทยกุล นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร แทน
พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ
12. นำงวิภำดำ คำแผน
พัฒนำกำรอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
13. นำงสำวณัฐชยำ พรมมี
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
พัฒนำกำรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
14. นำยคมกริช ฤทธิ์เสือ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
15. นำงสำวพัชรกร ฉิมไล้
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
16. นำงอุษำ เวียงสี
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
17. นำงสำวศรันยำ วัฒนธงทอง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
18. นำงกัญญำ จิตงำมขำ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
19. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
20. นำยธนกฤต นกหมุด
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
21. ว่ำที่ร.ต.วโรดม คำสม
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
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1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
ท่ำน มท.1 มีข้อรำชกำรที่เน้นย้ำดังต่อไปนี้
-หลักธรรมมำภิบำล ยึดหลักประชำชนเป็นศูนย์กลำง ยึดหลักกฎหมำย ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม
และยึดหลักควำมคุ้มค่ำ
OTOP นวัตวิถี ขอให้ขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรประชุมเป็นประจำของคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน กำรขับเคลื่อนโดยกำรจัดประชุมในหมู่บ้ำน โครงกำร OTOP นวัตวิถี กลุ่ม C กำรทำกิจกรรมในกำรกระตุ้น มอบให้
บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีฯ เข้ำไปขับเคลื่อน
1.3) เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย มีข้อรำชกำรที่เน้นย้ำ ดังนี้
-กำรขับเคลื่อนโครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเน้นเรื่องถนนในหมู่บ้ำน แหล่งน้ำลำคลอง แหล่งน้ำ
สำธำรณะ ในส่วนของสำนักงำนงำนพัฒนำชุมชน เป็นเรื่องของโครงกำรขับเคลื่อนโครงกำรหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
กำรนำเข้ำข้อมูล จปฐ. ในปี 2561 – 2562 ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้
ถูกต้องและต่อเนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้กับนำยอำเภอทุกอำเภอเพื่อใช้ประโยชน์จำกข้อมูลต่อไป
จั งหวัดสุ โ ขทัย เป็ น หน่ว ยแพทย์ พอสว. หน่ว ยที่ 60 ขอให้ ต่อละหน่ว ยงำนที่มี ภ ำรกิจ ของ
หน่วยงำนตนเอง ขอให้นำภำรกิจไปจัดแสดงด้วย
กำรสำรวจข้อมูลที่พักในชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมำเที่ยวในงำนลอยกระทง และ
เทศกำลปีใหม่และงำนประชุมนักเรียน17 จังหวัดภำคเหนือ โดยใช้ข้อมูลจำกอำเภอทุกอำเภอเพื่อรำยงำนให้ท่ำนผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดสุโขทัยทรำบต่อไป
กำรส่งเสริมอำชีพ “ตลำดนำกำรผลิต” เน้นกำรสอนอำชีพให้แก่ประชำชนที่ตลำดต้องกำร
-กำรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในส่วนของสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย เป็นฝ่ำยกำรผลิตประกอบ
อำหำรโรงครัว ได้ดำเนินกำรเปิดโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 5 วัน
(ฝ่ายอานวยการ)
4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕61 ถึงวันที่ 11 กันยำยน ๒๕62
เปอร์เซ็นต์สูงสุด 99.73 % ต่ำสุด 74.06 %
ผลกำรเบิกจ่ำยสูงสุด ๕ จังหวัดแรก ได้แก่ ตำก ชุมพร อุทัยธำนี พิษณุโลก สระบุรี เพชรบูรณ์
ผลกำรเบิกจ่ำยต่ำสุด ๕ อันดับสุดท้ำย รำชบุรี น่ำน สุรำษฎร์ธำนี พังงำ แม่ฮ่องสอน
ในส่วนของจังหวัดสุโขทัย
ยอดเงินที่ได้รับจัดสรรฯ
22,052,987.45
บำท
เบิกจ่ำยแล้ว
20,315,654.81
บำท
คิดเป็นร้อยละ
92.12
เปอร์เซ็นต์
คงเหลือ
1,737,332.64 บำท
จัดเป็นลำดับที่ 5 ของเขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗
จัดเป็นลำดับที่ 54 ของประเทศ
มติที่ประชุม ทราบ
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4.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบบริหารและงบยุทธศาสตร์ (เอกสารแนบ 1 )

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.3 ด้วยกรมกำรพัฒนำชุมชน ได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรองค์กรคุณธรรม
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรส่งเสริมให้ หน่วยงำนในสังกัดมีแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรม
ตลอดจนเป็นกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรมีทัศนคติ วิธีคิด กำรประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่ดี และยึดมั่น
หลักคุณธรรมเป็นฐำนในกำรดำเนินชีวิตตำมแนวทำง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ”
เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจั งหวัดสุ โ ขทัย เป็ น ไปด้ว ยควำมเรี ย บร้ อย บรรลุ วัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อขับเคลื่ อน “องค์กร
คุณธรรม” ของสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ตำมคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1538 /2562 ลงวันที่ 23 สิงหำคม
พ.ศ. 2562 (รำยละเอี ยดตำมส ำเนำค ำสั่ งฯที่ แนบมำพร้ อมนี้ )และได้ ป ระกำศเจตนำรมณ์ องค์ กรคุณ ธรรม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 (สำเนำประกำศฯ ที่แนบมำพร้อมนี้) ในกำรนี้ จึงขอให้อำเภอได้ดำเนินกำรดังนี้
1. แจ้งประกำศเจตนำรมณ์ ให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทุกคนทรำบและลงนำมในแบบรำยนำม
ผู้ประกำศเจตนำรมณ์องค์กรคุณธรรม ส่งให้ฝ่ำยอำนวยกำร ภำยในวันที่ 28 สิงหำคม 2562
2. ดำเนินกำรจัดทำเป้ำหมำยคุณธรรม จริยธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ” ปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ของกลุ่มงำน/ฝ่ำย ส่งให้ฝ่ำยอำนวยกำร ภำยในวันที่ 28 สิงหำคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.4 ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีพุทธศักราช 2562
กรมกำรพัฒ นำชุมชน ได้ขอรับพระรำชทำนผู้พระกฐิน ประจำปี 2562 เพื่อนำไปถวำย
พระสงฆ์จำพรรษำ ณ วัดเสนหำ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 10.00 น. โดยร่วม
บริจำคและนำส่งปัจจัยได้ที่ฝ่ำยอำนวยกำร ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562
ทำงอำเภอร่วมทำบุญถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนกรมฯ อำเภอละ 3,000 บำท และ
จังหวัดร่วมทำบุญถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนกรมฯ จำนวน 3,000 บำท
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)
จังหวัดให้อำเภอส่งผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ มำยังจังหวัด ณ ปัจจุบันเหลือ
อำเภอกงไกรลำศ ที่ยังไม่ได้ส่งมำยังจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
4.6 การดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
กรมกำรพัฒนำชุมชน จัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม ไตรมำส ๔ เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ ตำมโครงกำรพัฒนำ ต่อยอด ขยำยผล รูปแบบกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกของกรมกำร
พัฒนำชุมชน กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงเครือข่ำยอำหำรปลอดภัยโดยกลไกประชำรัฐ ต่อยอดกำรพัฒนำ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยอำหำรปลอดภัย โดยกลไกประชำรัฐ
เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้ำนอำหำร ( ๔ ร) โดยเป็นกำรประสำนควำมร่วมมือกัน
ระหว่ำงภำคีเครือข่ำยภำครัฐ ภำคเอกชน ภำยใต้กลไกคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐ (คสป.)
เช่น เกษตร สำธำรณสุข พำณิชย์ บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัติวิถี ซึ่งกำหนดกำรดำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง (เอกสำรแนบ 2 )
กำหนดประชุมในวันที่ 18 กันยำยน 2562 เวลำ 08.30 น. ห้องประชุมศำลำกลำงชั้น 5

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.7 จังหวัดสุโขทัยได้รับงบประมาณสนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และ
ระดับอาเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ จานวนเงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
1) ตำมที่ได้จังหวัดแจ้งหนังสืออนุมัติจัดสรรงบประมำณสนับสนุนคณะอนุกรรมกำรสนับสนุน
ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๗๒,๘๐๐ บำท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปด
ร้อยบำทถ้วน-) พร้อมจัดส่งรำยละเอียดโครงกำรให้แต่ละอำเภอ ทั้ง ๙ อำเภอ จำนวน ๘๖๔ กองทุนๆละ ๑๐๐ บำท เป็น
เงินทั้งสิ้น ๘๖,๔๐๐ บำท (-แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบำทถ้วน-) พร้อมแนวทำงในกำรดำเนินงำน แล้ว เมื่ออำเภอดำเนินกำร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งจัดส่งเอกสำร หลักฐำน กำรเบิกจ่ำย ตำมระเบียบที่กำหนด ส่งสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
สุโขทัย เพื่อรวบรวมเป็นหลักฐำนกำรดำเนินงำนและกำรตรวจสอบต่อไป
2) ตำมที่ สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนแห่งชำติ ได้ขอควำมอนุเครำะห์ให้สำรวจกองทุนหมู่บ้ำน
และชุมชนเมือง เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งเป้นสถำบันกำรเงินชุมชนต้นแบบตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ และควำมเข้มแข็งให้แก่กองทุนหมู่บ้ำน ที่มีควำมพร้อม
ซึ่งสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้รับรำยงำนมำ สรุปรำยละเอียด ดังนี้
- อำเภอเมืองสุโขทัย แจ้งมำ จำนวน ๑ กองทุน คือ กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนบำงกระบำน หมู่ ๗ ต. ยำงซ้ำย
- อำเภอคีรีมำศ แจ้งว่ำไม่มีกองทุนหมู่บ้ำนที่มีมำตรฐำน และคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่กำหนด
- อำเภอสวรรคโลก แจ้งมำ จำนวน ๓ กองทุน ดังนี้
๑. กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนป่ำเลำ หมู่ ๗ ตำบลปำกน้ำ
๒. กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนเนินจันทร์ หมู่ ๕ ตำบลในเมือง
๓. กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนคลองปู หมู่ ๑ ตำบลคลองยำง
- อำเภอทุ่งเสลี่ยม แจ้งมำจำนวน ๒๐ กองทุน ดังนี้
๑. กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนกมลรำษฎร์ หมู่ ๑ ต.บ้ำนใหม่
๒.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนแสงสว่ำง หมู่ ๓ ต.บ้ำนใหม่
๓.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนหนองรังสิต หมู่ ๔ ต.บ้ำนใหม่
๔.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนหนองตำเพ็ง หมู่ ๗ ตำบลบ้ำนใหม่
๕.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนนำแพะ หมู่ ๘ ตำบลบ้ำนใหม่
๖.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนฝั่งหมิ่น หมู่ ๔ ตำบลไทยชนะศึก
๗.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนหนองหมื่นชัย หมู่ ๕ ตำบลไทยชนะศึก
๘.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนธำรชะอม หมู่ ๖ ตำบลไทยชนะศึก
๙.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนรำษฎร์ร่วมจิต หมู่ ๘ ตำบลไทยชนะศึก
๑๐.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนท่ำต้นธงพัฒนำ หมู่ ๑๑ ตำบลไทยชนะศึก
๑๑.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนท่ำขุม หมู่ ๙ ตำบลทุ่งเสลี่ยม
๑๒.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนโซกม่วง หมู่ ๑๒ ตำบลทุ่งเสลี่ยม
๑๓.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนภูแก้ว หมู่ ๑๓ ตำบลทุ่งเสลี่ยม
๑๔.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนหัวฝำย หมู่ ๗ ตำบลกลำงดง
๑๕.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนดอกสว่ำง หมู่ ๑๐ ตำบลกลำงดง
๑๖.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยเจริญ หมู่ ๑๒ ตำบลกลำงดง
๑๗.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนห้วยหัวแหวน หมู่ ๑๔ ตำบลกลำงดง
๑๘.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนสำมหลัง หมู่ ๕ ตำบลเขำแก้วศรีสมบูรณ์
๑๙.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำนใหม่ไทยเจริญ หมู่ ๘ ตำบลเขำแก้วศรีสมบูรณ์
๒๐.กองทุนหมู่บ้ำนบ้ำใหม่เขำแก้ว หมู่ ๑๑ ตำบลเขำแก้วศรีสมบูรณ์
*หมำยเหตุ มีอำเภอศรีสำโรงและอำเภอกงไกรลำศ มีกองทุนหมู่บ้ำนแจ้งเพิ่มเติมเข้ำมำ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.8 โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2562
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย กำหนดดำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนกองทุนแม่
ของแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำค 6
โดยกำหนดดำเนินกำร ในวันที่ 4 กันยำยน 2562 เวลำ 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคีรีมำศ ชั้น 4 ศำลำกลำง
จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกองทุนแม่ของ
แผ่นดินในจังหวัดสุโขทัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด /อำเภอ มีกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ กำรด ำเนิ นงำนกองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ น และพั ฒนำศั กยภำพเครื อข่ ำยกองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ นในระดั บจั งหวั ด/อ ำเภอ
กลุ่มเป้ำหมำยได้แก่คณะกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่รับผิดชอบงำนกองทุน
แม่ของแผ่นดิน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
กรมกำรพัฒนำชุมชน กำหนดดำเนินโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรจัดทำแผนและประสำน
แผนพัฒนำในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 4 ดำเนินกำรฝึกอบรม กลุ่มเป้ำหมำยได้แก่ พัฒนำกร
ผู้ประสำนงำนประจำตำบลทุกคน โดยกำหนดฝึกอบรมในห้วงระยะเวลำ เดือน กันยำยน 2562 แบ่งออกเป็น 4 รุ่น
ณ ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.10 กาหนดการส่งงานประจาเดือนกันยายน 2562 สรุปผลการส่งงานประจาเดือนสิงหาคม 2562
(เอกสำรแนบ 3 )

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.11 แผนการปฏิบัติงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือน กันยายน 2562
(เอกสำรแนบ 4 )

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
4.12 การดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี
2562 รายงานภายในวันที่ 10 กันยายน 2562

อำเภอที่ส่งมำแล้ว คือ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลำศ และขอให้อำเภอที่เหลือส่งมำยัง
จังหวัดภำยในวันที่ 16 กันยำยน 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.13 การดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ให้สรุปผลการพัฒนาตาม 13 ตัวชี้วัด ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562
เพื่อจะได้ประกาศหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ ต่อไป
อำเภอกงไกรลำศ อำเภอศรีสำโรง อำเภอศรีนคร อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอสวรรคโลก
ส่งมำแล้ว ในส่วนของอำเภอที่เหลือให้ส่งมำยังจังหวัดภำยในวันที่ 16 กันยำยน 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.14 การดาเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) คณอนุกรรมการตรวจ
ประเมิน ฯ และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาระดับจังหวัด จะดาเนินการพร้อมกัน ในวันที่ 10 กันยายน
2562 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4
กำรดำเนินงำนพัฒนำระบบมำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชน กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ผู้นำ อช.
แก้จน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีอำเภอที่ส่งมำแล้วคือ อำเภอกงไกรลำศ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสัชนำลัย ในส่วนอำเภอที่ยังไม่ส่งมำ ให้ส่งมำยังจังหวัดภำยในวันที่ 16 กันยำยน 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

8
4.15 การดาเนินงานทบทวนคณะกรรมการบริหาร และคณะทางานส่งเสริม ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชน ทุกระดับ และรายงานผลการส่งเสริมสนับสนุนของ ศอช. ให้จังหวัดภายใน 10 กันยายน 2562
อำเภอที่ส่งมำแล้ว คือ อำเภอเมืองสุโขทัย กับอำเภอคีรีมำศ ขอให้อำเภอที่เหลือส่งมำภำยใน
วันที่ 16 กันยำยน 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.16 จังหวัดสุโขทัยขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้น
พร้อมลงทะเบียนการปลูกทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ http://piant.forest.go.th/
อำเภอไหนที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้ว ให้ดำเนินกำรเข้ำไปประชำสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ของ
กรมป่ำไม้ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.17 รายได้จากการจาหน่าย OTOP ปี 2562 (เอกสำรแนบ 5 )

มติที่ประชุม รับทราบ
4.18 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2562 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสุโขทัย
(เอกสารแนบ 6 )

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

9
4.19 ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2562 ตามแผนงาน
โครงการที่ได้รับจัดสรรระดับอาเภอ (เอกสารแนบ 7 )

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
4.20 ผลการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพ
ชีวิตระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562
ผลปรำกฏว่ำ บ้ำนซ่ำน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนซ่ำน อำเภอศรีสำโรง ได้รับรำงวัลชนะเลิศ หมู่บ้ำนสำรสนเทศชุมชน
ดีเด่นเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและคุณภำพชีวิตระดับเขตตรวจรำชกำร เขตที่ 17 ประจำปี 2562
หมู่บ้ำนสำรสนเทศฯ เป็นหมู่บ้ำนพัฒนำที่นำข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชนมำใช้ในกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตประชำชน ซึ่งเป็นพื้นฐำนที่สำคัญของหมู่บ้ำนพัฒนำทุกประเภท
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.21 การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประจาปี 2563
ตำมที่ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย ให้ควำมสำคัญกับกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน ของประชำชนโดยใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลสำคัญในกำรขับเคลื่อนงำน ซึ่ง ปี 2562 มีครัวเรือนตกเกณฑ์
จปฐ. เรื่องรำยได้ จำนวน 885 ครัวเรือน และอำเภอได้ดำเนินกำรคัดแยกประเภทแล้ว ดังนี้
กลุ่มพัฒนำได้
จำนวน 73 ครัวเรือน
กลุ่มต้องสงเครำะห์
จำนวน 756 ครัวเรือน
ตำย ย้ำยออก
จำนวน 26 ครัวเรือน
ไม่ประสงค์เข้ำรับกำรพัฒนำ จำนวน 30 ครัวเรือน
และจังหวัดแจ้งให้อำเภอดำเนินกำรสำรวจข้อมูลตำมแบบ “สมุดบันทึกคุณภำพชีวิต
ครัวเรือนจังหวัด สุโขทัย” กำหนดส่งภำยในเดือนกันยำยน 2562 ประเด็นเน้นย้ำ คือ ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล
ในข้อ 7 สภำพควำมเป็นอยู่ในครัวเรือน ขอให้อำเภอเน้นย้ำทีมงำนผู้สำรวจข้อมูลดังกล่ำว ให้ระบุสภำพควำมเป็นอยู่ของ
แต่ละคนในครัวเรือน ว่ำมีสภำพอย่ำงไร ต้องกำรได้รับควำมช่วยเหลืออะไรบ้ำง เช่นกลุ่มต้องสงเครำะห์ พ่อพิกำรขำ
ไม่สำมำรถเดินได้ ไม่มีไม่เท้ำ ไม่มีรถเข็น ลูกเรียนอำยุ 10 ขวบ เรียนหนังสืออยู่ชั้น ป.4 ไม่มีเสื้อผ้ำชุดนักเรียน ขำดรองเท้ำ กระเป๋ำ
หนังสือ ไม่มีเงินไปโรงเรียน เป็นต้น เพื่อที่จังหวัดจะได้จัดหมวดหมู่ควำมต้องกำรส่งต่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้
เป็นฐำนข้อมูลในกำรให้ควำมช่วยเหลือ ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้อำเภอดำเนินกำรสำรวจข้อมูลและส่งผลกำรสำรวจให้
จังหวัดตำมกำหนด
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.22 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กำหนดกิจกรรมแรก คลินิกแก้จน วันที่ 13 กันยำยน 2562 ณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้ำนจ่ำก้อง หมู่ 3 ตำบลป่ำแฝก อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย (จะดำเนินกำรในวันที่ 13,18,19 กันยำยน 2562)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.23 การดาเนินงานโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจาหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ
E-commerce
ตำมที่จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรเชื่อมโยงกำรจำหน่ำยสินค้ำ OTOP
ในระบบ E-commerce โดยดำเนินกำรถ่ำยภำพผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภำพ สำมำรถจำหน่ำยผ่ำนระบบ E-commerce เสร็จเรียบร้อย
แล้ว จำนวน 150 ผลิตภัณฑ์ และได้ดำเนินกำรนำข้อมูลพร้อมภำพขึ้น www.otoptoday.com แล้วนั้น
หำกอำเภอใด มีผลิ ตภัณฑ์ที่ล งทะเบียน OTOP เพิ่มเติม สำมำรถนำมำให้กลุ่ มงำน
สำรสนเทศถ่ำยภำพ ณ สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดได้ โดยนำผลิตภัณฑ์พร้อมแบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตำมประเด็นที่กำหนด
มติที่ประชุม รับทรำบและถือปฏิบัติ
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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