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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือน มกรำคม 2562
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนคลองต่ำง หมู่ 1 ต.น้ำขุม อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.

หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน
หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชนชำนำญงำน แทน
พัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย
5. นำยเอ็กซ์ตร้ำ เขตบรรพต นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร แทน
พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย
6. นำงสุภำภรณ์ ดำรงกุล
พัฒนำกำรอำเภอคีรีมำศ
7. นำยสมพงษ์ หมื่นเข็ม
พัฒนำกำรอำเภอศรีนคร
8. นำยอำนำจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนำกำรอำเภอสวรรคโลก
9. นำงสำววิลำวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนำกำรอำเภอศรีสำโรง
10. นำงทองหล่อ สวัสดิเทพ
พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ
11. นำงวิภำดำ คำแผน
พัฒนำกำรอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
12. นำงสำวณัฐชยำ พรมมี
พัฒนำกำรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
13. นำยคมกริช ฤทธิ์เสือ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
14. นำงสำวพัชรกร ฉิมไล้
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
15. นำงกัญญำ จิตงำมขำ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
16. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
17. น.ส.อภิรดำ วรศิริ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
18. นำงสำวนิรมล เกตุแก้ว
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
19. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
20. นำงปพิชญำ สุรภักดีกุล
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
21. นำงอุษำ เวียงสี
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
22. นำงสำวมิรันตรี ศรีสำอำง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน
23. น.ส.นุชนำรถ บันทึก
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีกองทุนสตรี
24. นำงสำวรัตนำ ก้อนเกตุ
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
เรื่องก่อนวาระ

นำงสำวกฤษณำ กันทะสำ
นำยบรรพจน์ จันทร์งำม
นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล
นำยพนมเทียน สรรพำนิช

นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านด่านลานหอย

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ ๑

1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนำตัวเจ้ำหน้ำที่ย้ำยมำใหม่ นำงสำว นุชนำรถ บรรทึก ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี
พนักงำนจำกสำนักงำนเลขำนุกำรอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนกองทุน พัฒนำบทบำทสตรีจังหวั ดเชียงรำย มำยัง สำนักงำน
เลขำนุกำรอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดสุโขทัย โดยให้มำรำยงำนตัว วันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๓
ข้ำรำชกำรลำออกจำกรำชกำร นำงสำววัณณิตำ อุ่ยเจริญ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีสำโรง ปฏิบัติหน้ำที่สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย ขอลำออกเพื่อไป
บรรจุรับรำชกำรตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คำสั่ง ให้
ลำออก ณ วันที่ 27 มกรำคม 2563
มติที่ประชุม ทรำบ
1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
-ไม่มี1.3) เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย มีข้อรำชกำรเน้นย้ำดังต่อไปนี้
-สุโขทัยเมืองผำสุก
-เรื่องขยะ ซึ่งสนง.พช.สท. ได้ไปร่วมลงนำม
ส่วนรำชกำร นๆ ของจังหวัดสุโขทัย
โดยสนง.ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยเป็นเจ้ำภำพในกำรลงนำมครั้งนี้
-ฝุ่น PM2.5
-ไข้หวัดโคโรน่ำ
-มีกลุ่มทำงกำรเมืองมำแฝงตัวเป็นกลุ่ม
น
มติทปี่ ระชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/นักวิชาการ
ประจาเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/๒๕63 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองต่าง หมู่ 1 ต.น้าขุม อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
4.1 การดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
กรมฯ ได้จัดสรรงบประมำณตำมกิจกรรมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ไตรมำส 2 ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรขออนุมัติโครงกำร จึงขอให้ทุกอำเภอเตรียมควำมพร้อมของกลุ่มเป้ำหมำย และพื้นที่กำร
ดำเนินงำน เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กรมฯ กำหนดได้ทันทีหลังจำกได้รับกำรอนุมัติโครงกำร
วิธีกำรดำเนินกำรคือ จังหวัดเป็นผู้เขียนโครงกำรใหญ่ซึ่งทำงอำเภอต้องทำเอกสำรประกอบ
โครงกำรส่งมำให้จังหวัด เพื่อเสนอท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.2 กาหนดการส่งงานประจาเดือ นกุมภาพันธ์ 2563 และสรุปผลการส่งงานประจาเดือ น
มกราคม 2563
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ปรับรำยกำรในรำยงำนที่ ต้องส่ง ให้จัง หวัด เพื่อให้สอดคล้อง
กับภำรกิจของกรมกำรพัฒนำชุมชน โดยเริ่มเดือนกุมภำพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (เอกสำรแนบ 1 )

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.3 แผนการปฏิบัติงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
(เอกสำรแนบ 2)

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
4.4 กำรดำเนินงำนตำมระบบมำตรฐำนงำนพัฒนำชุมชน ประจำปี 2563
ใช้แนวทำงกำรดำเนินงำน ปี 2562 ก่อนเนื่องจำกกรมยังไม่มีข้อสั่งกำร เพื่อเตรียมควำมพร้อม
และให้ทันกับระยะเวลำ จังหวัดให้อำเภอดำเนินกำรประชำสัมพันธ์และรับสมัครผู้ที่มีควำมสนใจ มำสมัคร อย่ำงน้อย
อำเภอละ 4 ประเภทๆ ละ 1 หน่วยนับ (เอกสำรแนบ 3)
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มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.5 กำรเตรียมควำมพร้อมกำรดำเนินงำนโครงกำรยกระดับกำรดำเนินงำนศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบ
กรมฯให้จังหวัดเตรียมควำมพร้อม โดยกำรพิจำรณำคัดเลือกศูนย์สำธิตกำรตลำดตำมแนวทำง
ศูนย์สำธิตกำรตลำดจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อยกระดับกำรดำเนินงำนศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
และให้สรุปรำยละเอียดผลงำนศูนย์สำธิตกำรตลำดที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมแนวทำงฯ (ตำมเอกสำร 3) ควำมยำวไม่เกิน 5
หน้ำกระดำษ A4 พร้อมคลิปวีดีโอ ควำมยำว 3-5 นำที ส่งกรมภำยในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งแนวทำงกำรคัดเลือก
ประกอบด้วย
1. ด้ำนโครงสร้ำง (คณะกรรมกำร/ระเบียบข้อบังคับ/ที่ทำกำร)
2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
- สมำชิกมีส่วนร่วม/ได้รับประโยชน์จำกศูนย์สำธิตกำรตลำด
- มีกำรปิดงบดุลประจำปีทุกปี
- มีแผนกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนศูนย์สำธิตกำรตลำด
- ศูนย์สำธิตกำรตลำดสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็น Trader ชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.6 โครงเพิ่มศักยภำพกองทุนชุมชนด้ำนกำรบริหำรโครงกำร บริหำรสัญญำ และบริหำรหนี้ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล กรมฯโอนจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไปพลำงก่อน และแจ้งชะลอกำรดำเนินงำน
กิจกรรม/โครงกำร เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงปรับปรุงแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรให้แต่ละอำเภอเตรียมควำมพร้อม
ของกลุ่มตำมเป้ำหมำยเดิมก่อน ส่วนขั้นตอนวิธีกำรรอกรมฯจัดสรรงบประมำณ และแจ้งแนวทำงกำรดำเนินกำรมำก่อน
จังหวัดจะแจ้งรำยละเอียดให้อำเภอทรำบภำยหลังอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.7 แนะนำตัวเจ้ำหน้ำที่ย้ำยมำใหม่ ตำมคำสั่งกรมกำรพัฒนำชุมชน คือ นำงสำว นุชนำรถ
บรรทึก ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี พนักงำนจำกสำนักงำนเลขำนุกำรอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีจังหวัดเชียงรำย มำยัง สำนักงำนเลขำนุกำรอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด
สุโขทัย โดยให้มำรำยงำนตัว วันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 ขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนวิ่งกำรกุศล “TG Run Smooth as silk ๒๐๒๐”
ครั้งที่ ๒ ในวันที่เสำร์ที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ ๐๕.๓๐ น. ณ สวนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ
เขตจตุจักร เพื่อนำรำยได้สมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ สำหรับมอบเป็นทุน
กำรศึกษำแก่เยำวชน ผู้ด้อยโอกำสในทุกอำเภอทั่วประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่ำว แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๑.ระยะวิ่ง ๒.๕ กิโลเมตร ค่ำสมัคร ๔๐๐ บำท จะได้ของที่ระลึกเป็นเสื้อและเหรียญ
๒.ระยะวิ่ง ๕.๐ กิโลเมตร ค่ำสมัคร ๕๐๐ บำท จะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อและเหรียญ
๓.ระยะวิ่ง ๑๐.๑ กิโลเมตร ค่ำสมัคร ๖๐๐ บำท จะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อและเหรียญ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.9 มอบหนังสือคู่มือกำรบริหำรจัดกำรหนี้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (ฉบับเจ้ำหน้ำที่) จำนวนอำเภอละ ๑๔ เล่ม
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ อกส. และนวก อำเภอละ ๓ เล่ม และ คณะกรรมกำรกลั่นกรองอำเภอๆละ ๑๑ เล่มและคู่มือกำรบริหำรจัดกำรหนี้
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (ฉบับประชำชน) กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ อกส.อำเภอจำนวน ๑๕ เล่ม ,คณะทำงำนขับเคลื่อนตำบล
คณะละ ๑ เล่ม และคณะทำงำนขับเคลื่อนเทศบำล คณะฯละ ๑ เล่ม (เอกสำรแนบ 4 )

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.10 กำรครบกำหนดชำระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดสุโขทัย ที่จะครบกำหนด
ชำระเงิน วันที่ ๒๕ และ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๗๒ โครงกำร เป็นเงินทั้งสิ้น -๓,๐๐๕,๘๘๕- บำท (-สำมล้ำนห้ำพันแปด
ร้อยแปดสิบห้ำบำทถ้วน-) แบ่งเป็นเงินต้น ๒,๘๓๕,๓๑๘ บำท และดอกเบี้ยเงินกู้ ๑๗๐,๕๖๗ บำท (เอกสำรแนบ 5 )
-อ.กงไกรลำศ จำนวน ๑๓ โครงกำร เงินต้น ๖๒๒,๔๕๘ บำท ดอกเบี้ย ๒๗,๘๑๗ บำท
-อ.คีรีมำศ จำนวน ๖ โครงกำร เงินต้น ๒๙๗,๖๙๐ บำท ดอกเบี้ย ๑๓,๗๑๐ บำท
-อ.ทุ่งเสลี่ยม จำนวน ๙ โครงกำร เงินต้น ๔๓๖,๙๑๐ บำท ดอกเบี้ย ๒๐,๙๐๕ บำท
-อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จำนวน ๘ โครงกำร เงินต้น ๓๒๙,๖๑๕ บำท ดอกเบี้ย ๒๐,๘๑๐ บำท
-อ.เมืองสุโขทัย จำนวน ๑๐ โครงกำร เงินต้น ๔๗๑,๕๓๕ บำท ดอกเบี้ย ๒๓,๑๓๐ บำท
-อ.ศรีนคร จำนวน ๑๐ โครงกำร เงินต้น ๑๗๒,๒๓๐ บำท ดอกเบี้ย ๒๗,๒๙๕ บำท
-อ.ศรีสัชนำลัย จำนวน ๑๓ โครงกำร เงินต้น ๔๐๗,๒๒๙ บำท ดอกเบี้ย ๓๐,๗๙๑ บำท
-อ.ศรีสำโรง จำนวน ๒ โครงกำร เงินต้น ๔๘,๗๗๖ บำท ดอกเบี้ย ๓,๐๒๔ บำท
-อ.สวรรคโลก จำนวน ๑ โครงกำร เงินต้น ๔๘,๘๗๕ บำท ดอกเบี้ย ๓,๐๒๕ บำท

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.11 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ปัจจุบัน (เอกสำรแนบ 6 )

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.12 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรร่วมกิจกรรมงำนสักกำระพระแม่ย่ำและงำนกำชำด ประจำปี ๒๕๖๓
ในส่วนที่สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบหมำย ในกำรนำคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีร่วมกิจกรรมดังกล่ำว
จังหวัดจะเชิญคณะกรรมกำรฯ ประชุมในวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.13 การดาเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO(Knowledge
Based OTOP)
จังหวัดจะทำหนังสือแจ้งไปยังอำเภอในกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์
น
น
จังหวัดสุโขทัย
น น
น น น นและมีควำมหลำกหลำย
ของผลิตภัณฑ์โดยพิจำรณำกลุ่ม D ที่มีควำมพร้อมและมีใจที่จะพัฒนำ ให้ทำงอำเภอคัดเลือกและส่งรำยชื่อมำยังจังหวัดเป็น
ไฟล์ Word โดยจังหวัดจะทำกำรคัดเลือกในวันที่ 26-27 กุมภำพันธ์ 2563 โดยให้อำเภอส่ง เอกสำรมำให้ทำงจัง หวัด
ภำยในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2563
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.14 การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๖๓
กรมกำรพัฒ นำชุม ชน ก ำหนดลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ป ระกอบกำร OTOP ปี ๒๕๖๓ เพื่ อ
ตรวจสอบควำมถูกต้องและเพิ่มเติมข้อมูล ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ทั้งรำยเดิมที่เคยผ่ำนกำรลงทะเบียนและรำยใหม่
เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ซึ่งกรมฯได้มีกำรพัฒนำระบบกำรนำเข้ำข้อมูลออนไลน์ (ลงทะเบียนOTOP) ผ่ำนทำงเว็บไซต์
https://register.cdd.go.th โดยใช้ uername และpassword เดิม จึงขอให้อำเภอดำเนินกำรตรวจสอบฐำนข้อมูลและรับ
ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ปี 2563 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://register.cdd.go.th ซึ่งสำมำรถรับลงทะเบียน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP โดยไม่มีกำรปิดระบบกำรรับลงทะเบียนฯ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.15 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
กรมกำรพัฒนำชุมชน กำหนดดำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรสู่ยุค 4.0
เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ให้มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำทักษะในกำรนำสินค้ำสู่ตลำดออนไลน์
และเพิ่ ม ช่ อ งกำรกำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ OTOP ผ่ ำ นระบบออนไลน์ โดยพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ ำ หมำย จำกผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบกำรที่ผ่ำนระบบคัดสรร OTOP ในระกับ 1 – 5 ดำว ปี 2562 และผู้ผลิตผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่มีศักยภำพ
จำกฐำนข้อมูล ปี 2557 – 2562 จังหวัดละ 50 รำย/กลุ่มที่สำมำรถใช้สมำร์ทโฟนในกำรเข้ำสู่เครือข่ำยสังคมออนไลน์ได้
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ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มเป้ำหมำยให้อำเภอตำมสัดส่วนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรที่ผ่ำนระบบกำรคัดสรร
สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
4.16 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสุโขทัย “สุโขทัยเมืองผาสุก”
4.16.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน “สุโขทัยเมืองผาสุก”
กลไกการขับเคลื่อน
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตจังหวัดสุโขทัย ตำมคำสั่งจังหวัดสุโขทัยที่ 2541/2562 ลงวันที่
17 ธันวำคม 2562
2) ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตจังหวัดสุโขทัย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562
3) จัดทำแนวทำงกำรขับเคลื่อน “สุโขทัยเมืองผำสุก”
4) แจ้งอำเภอดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับตำบล และคณะทำงำนขับเคลื่อน
คุณภำพชีวิตระดับหมู่บ้ำน
การให้ความช่วยเหลือ
1) กำรลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนเป้ำหมำย
(1) แกนนำหมู่บ้ำน /อำสำพัฒนำชุมชม/ อสม./อพม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนเป้ำหมำย ตำมแบบ
“สมุดบันทึกคุณภำพชีวิตครัวเรือนจังหวัดสุโขทัย” ในเดือนสิงหำคม-กันยำยน 2562 จำนวน 819 ครัวเรือน
ในเดือนมกรำคม 2563 คณะทำงำนขับเคลื่อนคุณภำพชีวิตระดับหมู่บ้ำน ทุกหมู่บ้ำนลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลครัวเรือนเป้ำหมำยเป็นรำยบุคคล โดยใช้แบบขอรับควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงสังคม ของสำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อขอรับช่วยเหลือประเภทต่ำงๆ ตำมเงื่อนไข เช่นเงินสงเครำะห์ครัวเรือนย ำกจน/
เงินทุนกำรศึกษำ /เงินสงเครำะห์ผู้พิกำร/เงินสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ/เงินทุนประกอบอำชีพ เป็นต้น
(2) รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย นำยสุชำติ ทีคะสุข ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือน นำงสำวนงครำญ สอนโก่ย
บ้ำนเลขที่ 123/4 หมู่ที่ 5 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง พร้อมประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำบลทับผึ้งเพื่อพิจำรณำให้
ควำมช่วยเหลือโดยมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น 2 ชุด
(3) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุ โขทัย พิจำรณำคัดเลือก
ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 เพื่อให้กำรช่วยเหลือเงินสงเครำะห์แก่ครัวเรือนเป้ำหมำย ตำมโครงกำร อบจ.สุโขทัยช่วยเหลือ
ประชำชนผู้ประสบควำมเดือดร้อน ปี 2563 เป้ำหมำย 500 ครัวเรือน
(4) มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำมพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อให้ควำมช่วยเหลือครัวเรือนเป้ำหมำย โดยดำเนินกำร
ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจและจัดเก็บข้อมูล ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนำลัย และสวรรคโลก ในระหว่ำงวันที่16-17,24 มกรำคม 2563
2) กำรมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้ำหมำย โดยหน่วยงำนที่สนับสนุน ดังนี้
(1) แกนนำหมู่บ้ำน/ชุมชน หน่วยงำนระดับอำเภอ และกิ่งกำชำดอำเภอ จำนวน 6 อำเภอได้แก่ อำเภอ
เมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลำศ อำเภอคีรีมำศ อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร ร่วมมอบถุงยังชีพ
แก่ครัวเรือน ตกเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 227 ครัวเรือน/ชุด
(2) โครงกำรหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (สนง.เหล่ำกำชำดจังหวัด/สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด)มอบถุง
ยังชีพและสิ่งของ จำนวน 3 ครั้งๆละ 2 ครัวเรือน รวม 6 ครัวเรือน
3) มอบผ้ำห่มกันหนำว : โดยสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสุโขทัย และกิ่งกำชำดอำเภอ สวรรคโลก
มอบผ้ำห่มกันหนำว ให้ครัวเรือนยำกจน ตกเกณฑ์ จปฐ.อำเภอกงไกรลำศ จำนวน 182 ครัวเรือน และอำเภอสวรรคโลก
จำนวน 84 ครัวเรือน
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4) มอบเงินสงเครำะห์ผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง : โดยสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุโขทัยดำเนินกำรมอบของขวัญปีใหม่แก่ครัวเรือน ตกเกณฑ์ จปฐ. ในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 200 รำย โดยใน
พื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย นำยไมตรี ไตรติลำนันท์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธำนมอบเงินสงเครำะห์แก่ครัวเรือน
เป้ำหมำย จำนวน 42 ครัวเรือน ๆละ 3,000 บำท เป็นเงิน 126,000 บำท เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมอำเภอเมืองสุโขทัย
5) กำรปรับปรุงที่อยู่อำศัย
(1) อำเภอคีรีมำศร่วมกับชมรมอำสำพัฒนำชุมชนอำเภอคีรีมำศ ร่วมปรับปรุงห้องน้ำแก่ครัวเรือนนำย
จันทร์ แก้วแสง บ้ำนเลขที่ 46 หมู่ 1 ตำบลโตนด(เทศบำลตำบล) คิดเป็นมูลค่ำ 10,000 บำท
(2) อำเภอศรีสัชนำลัย ประชำชนตำบลศรีสัชนำลัยร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้ำน จิตอำสำ ร่วมบริจำคเงิน
และสร้ำงบ้ำนให้นำยวีม ยอดหำญ บ้ำนเลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสัชนำลัย จำนวน 1 หลัง คิดเป็นมูลค่ำ 40,000
บำท ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และทำพิธีมอบบ้ำน เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563 โดยนำยกองโทพยุงศักย์
สุวรรณโณ นำยอำเภอศรีสัชนำลัยเป็นประธำนมอบบ้ำน
6) กำรสนับสนุนอำชีพ : สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอคีรีมำศ มอบวัว จำนวน 1 ตัว มูลค่ำ 27,000 บำท
ให้แก่ ครัวเรือน นำยกำศ นำจุ้ย บ้ำนเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองแล้ง ตำบลสำมพวง อำเภอคีรีมำศ จังหวัด
สุโขทัย
7) กิจกรรมพระเยี่ยมโยม : คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอำเภอสวรรคโลก ร่วมกับเจ้ำคณะอำเภอสวรรค
โลก จัดกิจกรรม “พระเยี่ยมโยม” โดยพระสงฆ์และจิตอำสำ ร่วมกันคัดแยกสิ่งของที่ได้จำกกำรบิณฑบำตรข้ำวสำร
อำหำรแห้ง ในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ รวมทั้งวันที่มีกิจกรรมทำบุญตักบำตรในอำเภอ เพื่อมอบแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์
จปฐ. ตั้งแต่ ตุลำคม 2562- มกรำคม 2563 มอบสิ่งของแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 84 ครัวเรือน และ
ครัวเรือนผู้ประสบภัยสังคมรวมทั้งสิ้น 500 ครัวเรือน และยังคงดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวทุกวันสำคัญอย่ำงต่อเนื่อง.
ความก้าวหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล/คณะทางานขับเคลื่อ นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน
แต่ละอำเภอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ..........................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลตำมแบบคาขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับหมู่บ้ำน /กำรดำเนินกำรในระดับตำบล พชต.
แต่ละอำเภอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ..........................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4.16.2 การรายงานผล “สุโขทัยเมืองผาสุก”
จำกกำรที่ จังหวัดแจ้งให้อำเภอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนทุกวันที่ 25 ของเดือน พบว่ำไม่สำมำรถสรุปผลฯ นำส่ง
สำนักงำนจังหวัดได้ทันกำรประชุมกรมกำรจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ประมำณ 27 - 30 ของทุกเดือน ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลง
กำหนดกำรส่งรำยงำน เป็นทุกวันที่ 20 ของเดือน
ขณะนี้ กลุ่มงำนสำรสนเทศฯ ได้ปรับปรุงแบบรำยงำนจำก แบบเอกสำร เป็นกำรรำยงำนผ่ำน Smart Phone
โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงำนระดับตำบลสำมำรถรำยงำนผลได้ทันทีที่ดำเนินกำรกิจกรรม หรือทรำบข้อมูลกำรดำเนินงำนของ
ครัวเรือนเป้ำหมำยทุกครัวเรือน ทั้งกลุ่มพัฒนำได้และกลุ่มต้องสงเครำะห์
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1.3 การลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.
1) รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย นำยสุชำติ ทีคะสุข ลงพื้นที่ อำเภอศรีสำโรง เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563
ผลกำรลงพื้นทีพบว่ำ ...มีควำมพร้อมของทีมงำน ทั้งกำรเตรียมสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม /สถำนที่พบปะหำรือ/ เอกสำร
ข้อมูลครัวเรือนเป้ำหมำย/พิกัดพื้นที่เป้ำหมำย และกำรจัดเตรียม อปภร.อำนวยควำมสะดวกเรื่อง เส้นทำง คร.เป้ำหมำย
และที่จอดรถ*** สิ่งที่คณะผู้ติดตำมจำกจังหวัด ต้องกำรเพิ่มเติมคือ 1) ควำมต้องกำรขอรับกำรช่วยเหลือโดยเฉพำะอำชีพ
หำก ครัวเรือนเป้ำหมำยระบุได้ชัดเจน จะทำให้กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ รวดเร็วและมีโอกำสได้รับกำรช่วยเหลือ
หำกไม่
สำมำรถระบุได้ ต้องรอเวลำที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อสอบถำมข้อมูล 2)
จำกนั้นประชุม พชต.เพื่อพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมศักยภำพของ ตำบล
หน่วยงำนระดับจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ ได้แก่ พัฒนำสังคมฯ (ลงเป็นทีม 5-6 คน)/แรงงำนจังหวัด/เกษตรและ
สหกรณ์/สำธำรณสุขจังหวัด/ เหล่ำกำชำดจังหวัด /พัฒนำชุมชนจังหวัด
กำรลงพื้นที่ ในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 กำหนดลงพื้นที่ 1 วัน 2 อำเภอ โดยจะขอเพิ่มเป็น 2 ครัวเรือน/อำเภอ
ขอให้พิจำรณำคัดเลือกครัวเรือนที่อยู่ใกล้หรือทำงผ่ำน อำจพิจำรณำกลุ่มต้องสงเครำะห์ที่มีบุคคลมีศักยภำพในกำรทำงำน
ได้บ้ำง ...เมื่อได้วันที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง
2) มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ กำหนดลงพื้นที่สำรวจข้อมูลศักยภำพ และควำม
ต้องกำร เพื่อให้กำรช่วยเหลือในลำดับต่อไป โดย
วันที่ 24 ม.ค.: ศรีสัชนำลัย / 4 ก.พ. : ศรีสำโรง,ทุ่งเสลี่ยม /6 ก.พ.: สวรรคโลก,ศรีนคร /19 ก.พ. : กงไกรลำศ
คีรีมำศ และ 21 ก.พ. : เมืองสุโขทัย ,บ้ำนด่ำนลำนหอย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.17 การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงำนสำรสนเทศกำหนดดำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรจัดทำแผนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ปีงบประมำณ 2563 ในวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคีรีมำศ ชั้น 4
ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้ำหมำยทั้งจังหวัด 74 คน ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนทุกคน อำสำพัฒนำ รวมถึง
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด/อำเภอ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(ฝ่ายอานวยการ)
4.18 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕62 ถึงวันที่ 31 มกรำคม ๒๕62
เปอร์เซ็นต์สูงสุด 38.31 % ต่ำสุด 6.55 %
ผลกำรเบิกจ่ำยสูงสุด ๕ จังหวัดแรก ได้แก่ อุดรธำนี อ่ำงทอง อุทัยธำนี เพชรบูรณ์ สมุทรสงครำม
ผลกำรเบิกจ่ำยต่ำสุด ๕ อันดับสุดท้ำย บุรีรมั ย์ สระแก้ว พัทลุง หนองบัวลำภู เชียงรำย
ในส่วนของจังหวัดสุโขทัย
ยอดเงินที่ได้รับจัดสรรฯ
9,896,788.84
บำท
เบิกจ่ำยแล้ว
1,802,573.32
บำท
คิดเป็นร้อยละ
18.21
เปอร์เซ็นต์
คงเหลือ
8,094,215.52
บำท
จัดเป็นลำดับที่ 3 ของเขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗
จัดเป็นลำดับที่ 35 ของประเทศ (เอกสารแนบ 7)
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มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.19 ขอความร่วมมือจาหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจาปี 2563
ตำมหนัง สือ สำนัก งำนพัฒ นำชุม ชนจัง หวั ดสุ โ ขทั ย ที่ สท 0019.1/ว 10 ลงวัน ที่ 15
มกรำคม 2563 ขอควำมร่วมมือจำหน่ำยสลำกกำชำดฯ งำนสักกำระพระแม่ย่ำและงำนกำชำดจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 21
กุมภำพันธ์ – 1 มีนำคม 2563 โดยให้อำเภอรวบรวมเงินจำกกำรจำหน่ำยสลำกฯ ส่งฝ่ำยอำนวยกำร ภำยในวันที่ 10
กุมภำพันธ์ 2563
จังหวัดขอขอบคุณทุกอำเภอที่ให้กำรสนับสนุนด้วยดีเสมอมำกับกิจกรรมของทำงจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.20 นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้จัดทำนโยบำยกำกับดูแลองค์กำรที่ดี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ประกอบด้วยนโยบำยหลัก 4 ด้ำน คือ 1.ด้ำนรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2.ด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.ด้ำน
องค์กำร และ 4. ด้ำนผู้ปฏิบัติงำนรวมถึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยหลักด้ำนต่ำง ๆ
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ร่ ว มลงนำม
น
น
น้ำกลุ่ม/หัวหน้ำฝ่ำย (หลังเลิกประชุมพัฒนำกำรอำเภอประจำเดือน)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.21 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
ตำมที่แจ้ งให้ ข้ำรำชกำรที่ มีคุณ สมบั ติ ทุ กรำย กรอกข้อมู ลแจ้ ง ควำมประสงค์ข อรับ กำร
แต่งตั้ง (ย้ำย) จังหวัดได้รับข้อมูลผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด 4 รำย มีผู้ไม่ประสงค์ขอรับกำรแต่งตั้ง จำนวน 2 รำย และผู้ประสงค์
ขอรับกำรแต่งตั้ง จำนวน 2 รำย
กรมกำรพัฒ นำชุม ชน ได้ ดำเนิ นกำรแต่ง ตั้ง (ย้ำ ย) ข้ำ รำชกำรประเภทวิ ชำกำร ระดั บ
ชำนำญกำรเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่ำงและจะว่ำงในตำแหน่งพัฒนำกำรอำเภอ(นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร) จำนวน
14 อัตรำ หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร (นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร) จำนวน 1 อัตรำ/นักวิชำกำรผู้ช่วยฯ จำนวน 87 อัตรำ
จำกกำรสอบถำมไปยังกรมกำรพัฒนำชุมชน ทำงกรมฯ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรบรรจุ
พัฒนำกร ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุโขทัยมีอัตรำว่ำงทั้งหมด 7 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
-พัฒนำกำรจังหวัด จำนวน 1 ตำแหน่ง
-พัฒนำกรอำเภอศรีสำโรง จำนวน 2 ตำแหน่ง
-พัฒนำกรอำเภอกงไกรลำศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
-พัฒนำกรอำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 1 ตำแหน่ง
-ผู้ช่วยกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง
-ผู้ช่วยกลุ่มงำนสำรสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.22 การบริหารข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)
ตำมที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562 มีมติให้ดำเนินงำนแนวทำง
สำนักงำน ก.พ. กำหนด โดยสำนักงำน ก.พ.เสนอให้ยกเลิกกำรจัดทำ ก.พ.7 แบบกระดำษ สำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนผู้
ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 เป็นต้นมำ และสำหรับข้ำรำชกำรทั่วไปให้ยกเลิกบันทึกข้อมูลลง
ก.พ.7 แบบกระดำษ ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2562 เป็นต้นไป
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กรมกำรพัฒนำชุมชน จึงได้กำหนดให้บุคลำกรในสังกัดทุกคนเข้ำตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
ทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.7 ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมทะเบียนประวั ติข้ำรำชกำร (ก.พ.7) ฉบับกระดำษ
เป็นตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
กรมกำรพัฒนำชุมชนได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของพัฒนำกำรจังหวัด ในรอบ 1/2563
ปัจจุบันจะดำเนินกำรแต่งตั้งคำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลในระบบให้ตรงกับ กพ.7 และในช่วงต้นเดือนมีนำคม 2563
ทำงจังหวัดจะส่งสำเนำ กพ.7 ให้บุคลำกรทุกท่ำนในสังกัดเข้ำไปตรวจสอบในระบบ
นหรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.23 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรมกำรพัฒนำชุมชนได้รับแจ้งจำกศูนย์อำนวยกำรใหญ่จิตอำสำพระรำชทำนขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำฯ อำทิเช่น ศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.จังหวัดสุโขทัย เปลี่ยนเป็น ศูนย์
อำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนจังหวัดสุโขทัย โดยตัด 904 วปร. ออก (รำยละเอียดจั งหวัดจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทำง
อำเภอทรำบต่อไปภำยหลัง)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.24 ระเบียบส่วนรำชกำรในพระองค์ว่ำด้วยกำรบรรเลงดุริยำงค์ในกำรพระรำชพิธีหรือพิธีกำร
จังหวัดจะทำหนังสือแจ้งทำงอำเภอให้ทรำบรำยละเอียดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.25 กำรขอรับทุนกำรศึกษำของแม่บ้ำนกระทรวงมหำดไทย ผู้ที่มีบุตรอยู่ระหว่ำงประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำ
โดยให้ส่งใบรับรองผลกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำมำยังจังหวัด ในส่วนของสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัยโดยเจ้ำหน้ำที่
ต้องได้รับเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บำท ถึงจะมีสิทธิรับทุนกำรศึกษำฯ ดังกล่ำว ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยไม่มีบุคคลใดเข้ำ
ข่ำยได้รับทุ่นกำรศึกษำของแม่บ้ำนกระทรวงมหำดไทย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.26 กรมกำรพัฒนำชุมชนมีโครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ โดยในส่วนของ
จังหวัดสุโขทัย มีตำแหน่งว่ำง 4 ตำแหน่ง เมื่อมีข้ำรำชกำรมำบรรจุใหม่จะต้องมีพัฒนำกรพี่เลี้ยงและผู้ดูแลข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
จังหวัดจะต้องแต่งตั้งคณะทำงำนโดยมีผู้ดูแลและต้องลงไปติดตำม (รำยละเอียดต่ำงๆ จังหวัดจะทำหนังสือแจ้งอำเภอให้
ทรำบภำยหลังต่อไป)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ พีรณัฐวุฒิ แบบกัน ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำยพีรณัฐวุฒิ แบบกัน)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

ลงชื่อ เพ็ญนภำ พุ่มสิโล ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล)
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
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