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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือน กันยำยน 2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2562 เวลำ 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนชั้น 5
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.

หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
5. นำงทุงสะกรำนต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย
6. นำยอลงกต สุขเกตุ
พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย
7. นำงสุภำภรณ์ ดำรงกุล
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
22. นำงสำวนิรมล เกตุแก้ว
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
เรื่องก่อนวาระ

นำงสำวกฤษณำ กันทะสำ
นำยบรรพจน์ จันทร์งำม
นำงสำววำรี ทับทองหลำง
นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล

นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกงไกรลาศ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
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ระเบียบวาระที่ ๑

1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-การเกษียณอายุราชการของนายสุวิน พึ่งเงิน (พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 30

กันยายน 2562)
-การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นำงสำวกฤษณำ กันทะสำ
2. นำยบรรพจน์ จันทร์งำม
3. นำงสำววำรี ทับทองหลำง
4. นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้ำกลุ่มงำน (นักวิชำกำรชุมชนชำนำญกำร)
รักษำกำรในตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร

สั่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
-ให้กลุ่ม/ฝ่ำย และอำเภอทุกอำเภอเตรียมควำมพร้อมตั้งรับสรุปงำนในแต่ละด้ำนเพื่อพร้อมใน
กำรใช้ข้อมูล เมื่อกรมกำรพัฒนำชุมชนขอทรำบข้อมูลในงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ในด้ำนต่ำงๆ
มติที่ประชุม ทราบ
1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
-แนะนำท่ำนอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน (ท่ำนใหม่)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
มติที่ประชุม ทราบ

-

1.3) เรื่องจากการประชุมนายอาเภอและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย
ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย มีข้อรำชกำรที่เน้นย้ำ ดังนี้
-ให้ยึดหลักกำรทำงำน 4 ข้อ ดังนี้
1. กำรทำงำนที่เป็นระบบ
2. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3. ไม่ยึดติดกับตำรำ
4. ทำงำนยึดหลักไม่ทำงำนส่วนตัว
ปัญหำควำมยำกจน
เมืองสุขภำพดีวิถีเมืองสุโขทัย คือต้องมีหมอประจำบ้ำนและทุกบ้ำนต้องปลูกพืชสมุนไพร
กำรท่องเที่ยวในส่วนของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
งำนจิตอำสำ
-ฝุ่นละออง 4.5 PM
** หมำยเหตุ ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย ยังเน้นย้ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหำในพื้นที่นั้นๆ

ทันที
มติที่ประชุม ทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
4.1 การจัดมหกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP โดยกำหนดดำเนินงำน จำนวน ๒ วัน คือวันที่
๑๔ - ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ ซึ่งพิธีเปิดงำน วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำสุโขทัย

3
ให้พัฒนำกำรอำเภอทุกอำเภอแจ้งผู้ประกอบกำรที่จะนำสินค้ำมำจำหน่ำย ถ้ำรำยใดยังไม่ได้
ลงทะเบียนโครงกำร ชิมช้อปใช้ กับคลังจังหวัดให้ไปลงทะเบียนโดยเร่งด่วนเพื่อจะได้สำมำรถบริกำรรับชำระค่ำสินค้ำและ
บริกำรแก่ผู้ได้รับสิทธิชิมช้อปใช้ 1,000 บำท โดยผ่ำนแอปพลิเคชั่นถุงเงินได้
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2 การดาเนินงานการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย โดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนา
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดได้จัดประชุมในวันที่ 18 กันยำยน 2562 แล้วนั้น ซึ่งขณะนี้
ได้ให้ข้อมูลแก่ พัฒนำกำรอำเภอสำหรับกลุ่มเป้ำหมำยหมู่บ้ำนชุมชนท่องเที่ยว OTOP ระดับ C โดยยึดหลัก 4 ร. ได้แก่
1.โรงแรม 2.โรงเรียน 3.โรงพยำบำล 4.ร้ำนอำหำร และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C ที่ไม่มีจำนวน 2 อำเภอดังนี้
1. อำเภอศรีนคร 2. ศรีสัชนำลัย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.3 จังหวัดสุโขทัยได้รับงบประมาณสนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และระดับ
อาเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวนเงิน -๑๗๒,๘๐๐- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งขณะนี้
ได้ดาเนินการเบิก – จ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดเก็บงบกำรเงิน, งบดุลของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง (ปี ๒๕๖๑) โดยให้จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล
ระดับอำเภอ พร้อมจัดส่งงบกำรเงินในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล(CD-Rom) เป็นรำยกองทุน
๒. จัดทำบัญชีรำยชือ่ คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง (ปัจจุบัน)
๓. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนระดับจังหวัด/อำเภอ ปี ๒๕๖๒
ให้เสร็จสิ้น ภำยใน วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ (เอกสำรแนบ 1)
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มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.4 กาหนดการส่งงานประจาเดือนตุลาคม 2562 สรุปผลการส่งงานประจาเดือนกันยายน 2562
(เอกสำรแนบ 2)

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.5 แผนการปฏิบัติงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือน ตุลาคม 2562
(เอกสารแนบ 3)

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
4.6 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและ
ประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ด้วยคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 เห็นชอบ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข เกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุน
ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีในเรื่องคุณสมบัติของผู้รับกำรสนับสนุน เรื่องกำรคืนเงินซึ่งสมำชิกผู้กู้ยืมแล้วไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรตำมโครงกำรได้ และหลักเกณฑ์พื้นฐำนในกำรพิจำรณำโครงกำรประเภทเงินอุดหนุน (เอกสำรแนบ 4)

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
4.7 การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประจาปี 2563
ตำมที่ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย ให้ควำมสำคัญกับกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน ของประชำชนโดยใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลสำคัญในกำรขับเคลื่อนงำน ซึ่ง ปี 2562 มีครัวเรือนตกเกณฑ์
จปฐ. เรื่องรำยได้ จำนวน 885 ครัวเรือน และอำเภอได้ดำเนินกำรคัดแยกประเภทแล้ว ดังนี้
กลุ่มพัฒนำได้
จำนวน 78 ครัวเรือน
กลุ่มต้องสงเครำะห์
จำนวน 741 ครัวเรือน
ตำย ย้ำยออก
จำนวน 34 ครัวเรือน
ไม่ประสงค์เข้ำรับกำรพัฒนำ
จำนวน 32 ครัวเรือน
จังหวัดได้จัดทำ Google Sheet “สมุดบันทึกคุณภำพชีวิตครัวเรือนจังหวัดสุโขทัย” ขอให้อำเภอดำเนินกำร
บันทึกออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 ตุลำคม 2562 นี้
สรุปครัวเรือนยำกจนปี 2563 รวม 819 ครัวเรือนเน้นย้ำเรื่องกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ Family Folder
ให้สมบูรณ์และบันทึกข้อมูลใน Google Sheet ให้แล้วเสร็จตำมกำหนด
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.8 การติดตามครัวเรือนยากจน(พัฒนาได้) ประจาปีงบประมาณ 2563 จังหวัดขอแจ้งอำเภอ
ในกำรลงพื้นที่ติดตำมครัวเรือน(พัฒนำได้) ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำตนเอง อย่ำงน้อยอำเภอละ 2 ครัวเรือน เพื่อเตรียม
ข้อมูลเป็นฐำนในกำรส่งเสริมอำชีพอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งต่อให้หน่วยงำนภำคีนำข้อมูลไปช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆต่อไป
กำหนดกำร อำเภอ…………………………วันที่..... เวลำ........... เดือนตุลำคม 2562

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.9 การปรับปรุงเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ขอให้อำเภอปรับปรุงและพัฒนำเว็ บไซต์
อำเภอให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์งำนและตำมนโยบำยกรมกำรพัฒนำชุมชน
แจ้งอำเภอทุกอำเภอที่มีเจ้ำหน้ำที่ของอำเภอที่ยังไม่เข้ำใจในเรื่องของกำรประชำสัมพันธ์ของ
จังหวัดจะเชิญเจ้ำหน้ำที่ของทำงอำเภอทุกอำเภอมำอบรมชี้แจงแนวทำงในกำรประชำสัมพันธ์
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(ฝ่ายอานวยการ)
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562
เปอร์เซ็นต์สูงสุด 100% ต่ำสุด 72.37 %
ผลกำรเบิกจ่ำยสูงสุด 100% ต่ำสุด 72.37%
ผลกำรเบิกจ่ำยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ
ผลกำรเบิกจ่ำยต่ำสุด 5 อันดับสุดท้ำย ได้แก่ อำนำจเจริญ พระเยำ น่ำน สุรำษฎร์ธำนี แม่ฮ่องสอน
ในส่วนของจังหวัดสุโขทัย
ยอดเงินที่ได้รับจัดสรรฯ
23,009,813.45
เบิกจ่ำยแล้ว
21,859,813.45
คิดเป็นร้อยละ
95%
คงเหลือ
1,150,000(โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์OTOP
กลุ่มปรับตัวสู่กำรพัฒนำ)
จัดเป็นลำดับที่ 5 ของเขตตรวจรำชกำรที่ 17
จัดเป็นลำดับที่ 68 ของประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10

4.11 การตรวจสอบพัสดุประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ กำหนดให้มีกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยให้แต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพัสดุและตรวจสอบพัสดุรำยงำนให้จังหวัดทรำบภำยในวันที่ 28 ตุลำคม 2562 ขอให้ทุกอำเภอ
เร่งดำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งให้จังหวัดทรำบ เพื่อที่จังหวัดจะได้ดำเนินกำรรำยงำนไปยังกรมกำรพัฒนำชุมชนทรำบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.12 สลากบารุงสภากาชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2562
กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้จัดกิจกรรมจำหน่ำยสลำกกำชำดกรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปี 2562
เพื่อหำรำยได้บำรุงสภำกำชำดไทย โดยกำหนดออกรำงวัลในวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562 ณ บริเวณเวทีกลำงสวนลุมพินี
กรุงเทพมหำนคร จังหวัดขอควำมร่วมมืออำเภอจำหน่ำยสลำก ตำมจำนวนที่แจ้งในหนังสือ แล้วนำส่งเงินที่ฝ่ำยอำนวยกำร
ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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การประเมินความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อคู่มือพัฒนากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้ดำเนินโครงกำร “กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกร
ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมกำรพัฒนำชุมชน ประจำปี 2562” ได้จัดทำ “คู่มือพัฒนำกร” ซึ่งกรม
ฯ ได้เลื อกภำรกิ จ เพื่ อดำเนิ น กำรน ำร่ องจ ำนวน 4 ภำรกิ จ ประกอบด้ ว ย กำรพัฒ นำหมู่บ้ำ นเศรษฐกิจพอเพี ยง กำร
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน และกำรบริหำรกำรจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล ควำมจำเป็น
พื้นฐำน (จปฐ.) เพื่อจัดทำเป็น “คู่มือพัฒนำกร” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้พัฒนำกรทุกคนเข้ำไปศึกษำและประเมินควำม
พึงพอใจของบุ คลำกรต่อคู่มือพัฒนำกรออนไลน์ และให้ข้ำรำชกำรทุกคนทำแบบประเมินควำมผำสุกและควำมผูกพัน
ออนไลน์ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.13

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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