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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือน ธันวำคม 2562
วันที่ 3 มกรำคม 2563 เวลำ 09.00 น.
อำคำรเอนกประสงค์บ้ำนป่ำรัง หมู่ที่ 3 ต.กกแรต อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย
....................................................
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. นำงทองหล่อ สวัสดิเทพ
พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ
12. นำงวิภำดำ คำแผน
พัฒนำกำรอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
13. นำงสำวณัฐชยำ พรมมี
พัฒนำกำรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
14. นำยคมกริช ฤทธิ์เสือ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
15. นำงสำวพัชรกร ฉิมไล้
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
16. นำงกัญญำ จิตงำมขำ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
17. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
18. ว่ำที่ร.ต.วโรดม คำสม
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
19. นำงสำวนิรมล เกตุแก้ว
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
20. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
21. นำงปพิชญำ สุรภักดีกุล
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
22. นำงอุษำ เวียงสี
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
23. นำงสำวมิรันตรี ศรีสำอำง เจ้ำพนักงำนบัญชีและกำรเงินปฏิบัติงำน
24. นำงสำวจันทร์นิภำ ทิพคำ นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี
25. นำยสำยฟ้ำ มั่นหมำย
เจ้ำหน้ำที่ อสพ.
26. นำงสำวรัตนำ ก้อนเกตุ
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
เรื่องก่อนวาระ

นำงสำวกฤษณำ กันทะสำ
นำยบรรพจน์ จันทร์งำม
นำงสำววำรี ทับทองหลำง
นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล

นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีสัชนาลัย

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ ๑

1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ
ด้วยกรมกำรพัฒนำชุมชน มีคำสั่งแต่งตั้ง(ย้ำย) ข้ำรำชกำร ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมตำแหน่ง และให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร โดยกรมฯ กำหนดให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งมอบหมำยงำนใน
หน้ำที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทำงไปรำยงำนตัวเพื่อปฏิบัติรำชกำรตำมคำสั่งฯ ในวันที่ 2 ธันวำคม 2562
จังหวัดสุโขทัย ได้มีคำสั่งให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ จำนวน 9 รำย ให้ข้ำรำชกำรปฺฏิบัติหน้ำที่
ตำมตำแหน่งเดิม 1 รำย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

มติที่ประชุม ทราบ
1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
-ไม่มีมติที่ประชุม ทราบ
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1.3) เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดสุโขทัย
ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงำนรำยงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำรต่ำงๆ
ของหน่วยงำนที่ดำเนินงำน ในส่วนของสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัยเน้นย้ำในเรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนจังหวัด
สุโขทัย ตำมแนวทำง “สุโขทัย เมืองผำสุก” โดยมีนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนชำวจังหวัดสุโขทัยมีสุขภำวะทำงกำย ทำงจิต และทำงสังคมที่ดี
มติที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/นักวิชาการ
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/๒๕62 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4
(ฝ่ายอานวยการ)
4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕62 ถึงวันที่ 27 ธันวำคม ๒๕62
เปอร์เซ็นต์สูงสุด 23.31 % ต่ำสุด 2.92 %
ผลกำรเบิกจ่ำยสูงสุด ๕ จังหวัดแรก ได้แก่ นรำธิวำส พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สมุทรสงครำม พิจิตร
ผลกำรเบิกจ่ำยต่ำสุด ๕ อันดับสุดท้ำย สระแก้ว อำนำจเจริญ เชียงรำย เชียงใหม่ บุรีรัมย์
ในส่วนของจังหวัดสุโขทัย
ยอดเงินที่ได้รับจัดสรรฯ
10,437,420.84
บำท
เบิกจ่ำยแล้ว
1,177,056.67
บำท
คิดเป็นร้อยละ
11.28
เปอร์เซ็นต์
คงเหลือ
9,260,364.17
บำท
จัดเป็นลำดับที่ 3 ของเขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗
จัดเป็นลำดับที่ 33 ของประเทศ
มติที่ประชุม ทราบ
4.2 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
กรมกำรพัฒนำชุมชน ยกเลิกหลักเกณฑ์กำรย้ำยข้ำรำชกำร ตำมประกำศกรมกำรพัฒนำชุมชน
ลงวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ.2553 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรย้ำยข้ำรำชกำรสังกัดกรมกำรพัฒนำชุมชน และแนวทำงปฏิบัติ
กำรขอย้ำยและวิธียื่นคำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำร ตำมหนังสือกรมกำรพัฒนำชุมชน ที่ มท 0402.4/ ว 0264-0265
ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2556 และได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรย้ำยข้ำรำชกำรสังกัดกรมกำรพัฒนำชุมชนใหม่ โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป
จังหวัดได้ทำหนังสือเพื่อแจ้งอำเภอ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงเสนอพิจำรณำลงนำม ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงหลักเกณฑ์เดิมกับหลักเกณฑ์ปัจจุบันคือเดิมต้องบรรจุมำแล้ว 2 ปี แต่ปัจจุบันบรรจุครบ 1 ปี ก็สำมำรถขอย้ำยได้
ในส่วนของหน้ำจอขอย้ำยออนไลน์ผ่ำนเว็ปไชต์ของกรมฯ จะมีรูปไอคอนแจ้งว่ำกรมฯ รับคำร้องขอเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ กรมการพัฒนา
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรมกำรพัฒนำชุมชน มีวิธีกำรคัดเลือก 3 ขั้นตอน 300 คะแนน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร โดยวิธีสอบข้อเขียน 100 คะแนน
2. ขั้นตอนที่ 2 ประเมินบุคคล ผลงำน และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน โดยพิจำรณำจำก
- กำรประเมินของผู้บังคับบัญชำ ตำมองค์ประกอบกำรประเมินที่ อ.ก.พ.กรมกำรพัฒนำชุมชน กำหนด 10 คะแนน
- พิจำรณำเค้ำโครงเอกสำรผลงำนและข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำน 50 คะแนน แยกเป็น
ผลงำนที่ผ่ำนมำ จำนวน 1 เรื่อง 30 คะแนน และข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำน จำนวน 1 เรื่อง 20 คะแนน
- ประเมินควำมเหมำะสมโดยกำรสอบสัมภำษณ์ 40 คะแนน
3. ขั้นตอนที่ 3 ประวัติกำรรับรำชกำรคะแนนเต็ม 100 คะแนน พิจำรณำจำกประวัติกำรรับรำชกำร 7
องค์ประกอบดังนี้
1.ประวัติกำรดำรงตำแหน่ง
2.ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรย้อนหลัง 4 รอบ
3.ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
4.วุฒิกำรศึกษำ
5.กำรได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติ
6.กำรถูกลงโทษทำงวินัย
7.กำรอบรมหลักสูตรที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องผ่ำนขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 แล้วนำคะแนนทั้งหมดมำรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
4.4 จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
จังหวัดสุโขทัยได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อดำเนินกิจกรรมภำยใต้ 5 แผนงำน 1 ผลผลิต 11 โครงกำร
ไตรมำส 1 และไตรมำส 2 จำนวน 29 กิจกรรม งบประมำณ 7,688,200 บำท(เจ็ดล้ำนหกแสนแปดหมื่นแปดพัน
สองร้อยบำทถ้วน) โดยสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้อนุมัติโครงกำร และอนุมัติกำรดำเนินงำนให้กับทุกอำเภอ
จำนวน 2 โครงกำร คือ โครงกำรตลำดประชำรัฐคนไทยยิ้มได้ และ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
ขอให้ทุกอำเภอดำเนินกำรได้ทันทีที่ไ ด้รับกำรอนุมัติ ตำมขั้นตอน/แนวทำงที่กำหนด และดำเนินกำร
จัดกำรพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และกำชับให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติในกำรบริหำร
กำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดและถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด พร้อมให้
แนบเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน ประกอบด้วยภำพถ่ำยกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำร (ก่อน ระหว่ำง หลัง) อย่ำงน้อย
กิจกรรม/โครงกำรละ 5 ภำพ และให้บันทึกผลกำรดำเนินงำนในระบบรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณและกำรบริหำร
กิจกรรม/โครงกำร (BPM) ทันทีที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ (เอกสารแนบ 2)
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มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.5 ก าหนดการส่ งงานประจาเดื อนมกราคม 2563 สรุ ปผลการส่ งงานประจ าเดือนธั นวาคม 2562
(เอกสารแนบ 3)

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.6 แผนการปฏิบัติงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือน มกราคม 2563
(เอกสารแนบ 4)

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
4.7 จังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 3 – 5 ดาว เข้าร่วม
จาหน่ายในงานตามข้อ ๑. จานวน 35 ราย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (เอกสารแนบ 5)
๑) อำหำร
จำนวน 8 รำย
๒) ผ้ำ เครื่องแต่งกำย จำนวน 19 รำย
๓) ของใช้ ฯ
จำนวน 3 รำย
๔) สมุนไพร
จำนวน ๑ รำย
5) OTOP ชวนชิม จำนวน 4 รำย
๒.๒ ยอดรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ OTOP และยอดสั่งซื้อ (Order) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,540,980 บำท
(สี่สบิ ล้ำนห้ำแสนสี่หมื่นเก้ำร้อยร้อยแปดสิบบำทถ้วน) (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) สำหรับกลุ่มที่มียอดกำรจำหน่ำย
สูงสุดของจังหวัดสุโขทัยแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1) ประเภทผ้ำ เครื่องแต่งกำย
ยอดจำหน่ำย 36,252,880๐ บำท
2) ประเภทชวนชิม
ยอดจำหน่ำย 2,095,50๐ บำท
3) ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง
ยอดจำหน่ำย 1,401,600 บำท

มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 การครบกาหนดชาระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย ทีค่ รบกาหนดชาระ
เงินเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จานวน ๗๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น -๓,๖๔๓,๗๗๐- (-สำมล้ำนหกแสนสี่หมื่นสำมพันเจ็ดร้อย
เจ็ดสิบบำทถ้วน-) ดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน ๑๕๒,๓๙๐ บำท รำยละเอียด ดังนี้ (เอกสารแนบ 6)
-อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน ๑๐ โครงกำร จำนวนเงิน ๔๓๖,๘๙๕ บำท ดอกเบี้ยเงินกู้ ๑๘,๐๑๕ บำท
-อำเภอกงไกรลำศ จำนวน ๖ โครงกำร จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท ดอกเบี้ยเงินกู้ ๙,๐๐๐ บำท
-อำเภอคีรีมำศ
จำนวน ๕ โครงกำร จำนวนเงิน ๒๔๔,๓๗๕ บำท ดอกเบี้ยเงินกู้ ๑๕,๑๒๕ บำท
-อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จำนวน ๒๗ โครงกำร จำนวนเงิน ๑,๑๓๙,๒๕๐ บำท ดอกเบี้ย ๔๙,๓๕๐ บำท
-อำเภอศรีนคร
จำนวน ๑๗ โครงกำร จำนวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บำท ดอกเบี้ย ๓๕,๔๐๐ บำท
-ศรีสัชนำลัย
จำนวน ๑ โครงกำร จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท ดอกเบี้ย ๖๐๐ บำท
-ศรีสำโรง
จำนวน ๘ โครงกำร จำนวนเงิน ๓๙๖,๖๒๕ บำท ดอกเบี้ย ๑๕,๘๒๕ บำท
-สวรรคโลก
จำนวน ๓ โครงกำร จำนวนเงิน ๑๔๖,๖๒๕ บำท ดอกเบี้ย ๙,๐๗๕ บำท
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มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.9 กาหนดการประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสุโขทัย
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน จังหวัดสุโขทัย กาหนดประชุมเดือนละ ๒ ครั้ง แบ่งเป็น
-ประชุมคณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี จังหวัดสุโขทัย ช่วงต้นเดือน (ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือน
-ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี จังหวัดสุโขทัย เพื่ออนุมัติโครงกำรกำหนดแผนกำร
ประชุม ไม่เกินวันที่ ๒๕ ของเดือน
โดยให้อำเภอ เร่งรัดกำรส่งโครงกำร ภำยในวันที่ ๒๕ ของเดือน เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
และเข้ำวำระกำรประชุมตำมลำดับต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย กำหนดกำรประชุมคณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย (ชั้น ๕) ศำลำกลำงจังหวัด
สุโขทัย ตั้งแต่ เวลำ ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.10 รำยงำนผลกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณกองทุ น พั ฒ นำบทบำทสตรี จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ 7)

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.11 กำรดำเนินงำนตำมแผนงบประมำณ/กิจกรรม/โครงกำร กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
(ระดับอำเภอ) (เอกสารแนบ 8)

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
4.12 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนจังหวัดสุโขทัย ตำมแนวทำง “สุโขทัย เมืองผำสุก”
ตำมที่ นำยไมตรี ไตรติลำนันท์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย มีนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนชำวจังหวัดสุโขทัยมี
สุขภำวะทำงกำย ทำงจิต และทำงสังคมที่ดี ซึ่งปัญหำควำมยำกจนถือเป็นปัญหำเชิงซ้อน มีควำมหลำกหลำยทำงมิติ
แต่ละครัวเรือนมีเงื่อนไข สำเหตุของปัญหำที่แตกต่ำงกัน ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำด้วยนโยบำยหรือกิจกรรมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
เป็นกำรเฉพำะ จังหวัดสุโขทัยจึงได้กำหนดเป้ำหมำยให้ทุกครัวเรือนที่มีปัญหำ ต้องได้รับกำรดูแล แก้ไขปัญหำ และคุ้มครอง
ทำงสังคม เน้นกำรบูรณำกำรภำยใต้แนวคิด “สำนพลังประชำรัฐ” เพื่อพัฒนำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี บรรลุสู่
“สุโขทัยเมื อ งผำสุ ก ” โดยสำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ร่ ว มมื อ บู ร ณำกำร กำรทำงำนกั บ สำนั ก งำน
พั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่น คงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย ในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตประชำชนจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำรได้แก่ ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 เรื่องรำยได้ จำนวน 819
ครัวเรือน
โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562 นำยสุชำติ ทีคะสุข รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย
เป็นประธำนกำรแถลงข่ำวเกี่ยวกับโครงกำร”สุโขทัย เมืองผำสุก” โดยจะมีกำรมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับประชำชนจังหวัด
สุโขทัย จำนวน 200 ครัวเรือน (พมจ.) และมีมติที่ประชุมคณะกรรมกำรคุณภำพชีวิต จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562
กำหนดให้ดำเนินกำร สำรวจตรวจสอบ คัดกรองข้อมูลครัวเรือนที่มีรำยได้ต่ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ จำนวน 619 ครัวเรือน
โดยแยกรำยละเอียดเป็นรำยบุคคลในครัวเรือน ให้แล้วเสร็จภำยใน เดือนกุมภำพันธ์ 2563 และให้สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด/อำเภอ เป็นเจ้ำภำพในกำรแต่งตั้งคณะทำงำนฯระดับหมู่บ้ำน /คณะกรรมกำรฯระดับตำบล เนื่องจำกคณะกรรมกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีสำธำรณสุขอำเภอเป็นคณะกรรมกำรและเลขำนุกำร
ทั้งนี้ขอให้สำนักงำนพัฒนำชุมชน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต จังหวัดสุโขทัย “สุโขทัยเมืองผำสุก” ทุกวันที่ 25 ของเดือน ตำมแบบรำยงำนฯ (ตำมหนังสือที่ สท0019.4/ว5291
ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2562)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ พีรณัฐวุฒิ แบบกัน ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำยพีรณัฐวุฒิ แบบกัน)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

ลงชื่อ เพ็ญนภำ พุ่มสิโล ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล)
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร

