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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30 น.
ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1. นำงสำวกฤษณำ กันทะสำ หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน
2. นำยบรรพจน์ จันทร์งำม หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3. นำงสำววำรี ทับทองหลำง หัวหน้ำกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
4. นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล
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. น.ส.อภิรดำ วรศิริ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
19. นำงสำวนิรมล เกตุแก้ว
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
20. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
21. นำงปพิชญำ สุรภักดีกุล
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
22. นำงอุษำ เวียงสี
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
23. นำงสำวมิรันตรี ศรีสำอำงค์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน
24. นำงสำวรัตนำ ก้อนเกตุ
เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
25. นำยพิชัย สีตะสุต
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
26. นำงสำวศุรำภรณ์ ดำสี
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
เรื่องก่อนวาระ

นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีสาโรง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

2
ระเบียบวาระที่ ๑

1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กรมกำรพัฒนำชุมชน มีคำสั่งที่ 190/2563 ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่องย้ำย
ข้ำรำชกำร โดยจังหวัดสุโขทัย มีข้ำรำชกำรย้ำยเข้ำมำจำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายพิชุกร ศรีนุต นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดลพบุรี มำดำรงตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีสำโรง
2. นางสาววาสนา บัวย้อย นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ มำดำรงตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีสำโรง
3. นางสาวจุฑามาศ ผดุงศักดิ์ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนไร่
จังหวัดอุทัยธำนี มำดำรงตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย
มติที่ประชุม ทรำบ
1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
-ไม่มี1.3) เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย มีข้อรำชกำรเน้นย้ำดังต่อไปนี้
-ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณหน่วยงำนรำชกำรทุกหน่วยงำนที่ร่วมมือร่วมใจใน
กำรจัดงำนสักกำระพระแม่ย่ำและงำนกำชำด ประจำปี 2563 ที่สำเร็จลุล่ วงไปด้วยดี ในส่วนของสำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดสุโขทัยที่ได้ดำเนินกำรนำสตรีมำร่วมกิจกรรมสตรีรวมใจสักกำระพระแม่ย่ำ
-ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย ชื่นชมกำรจัดกิจกรรมไนท์รัน ว่ำเป็นกิจกรรมที่ดีและสร้ำงสรรค์
จัดให้มีกิจกรรมช่วงเวลำกลำงคืน ทำให้ไม่ร้อนเป็นมิติใหม่ของกำรจัดงำน อยำกให้ทุกภำคส่วนและหน่วยงำนรำชกำรมี
กิจกรรมที่ดีแบบนี้จัดขึ้นมำอีก
มติที่ประชุม 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 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
4.1 การโอนจัดสรรงบประมาณดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน สาหรับไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินกำรให้ทันกับห้วงระยะเวลำ จังหวัดจึงได้จัดทำ
ทะเบียนจัดสรรงบประมำณ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรเงินทุนเพื่อเกษตรและแหล่งสินเชื่อภำครัฐเพื่อเข้ำถึง
แหล่งทุน กิจกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกด้วยทุนชุมชน ไตรมำส 1-2 ภำพรวมของจังหวัด(เอกสำรแนบ 1 )
และจัดทำแบบฟอร์มทะเบียนกลุ่มเป้ำหมำยให้อำเภอได้คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ ในแต่ละกิจกรรม (เอกสำรแนบ 2)
และจะส่งแบบฟอร์มให้ทำงกลุ่มไลน์จังหวัดเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยส่งจังหวัดในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรอรับกำรโอน
เงินจัดสรร
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มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.2 การจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ 2562
โดยให้อาเภอดาเนินการดังนี้
1. ให้พัฒนำชุมชนอำเภอประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถำบัน
กำรเงินประชำชน พ.ศ. 2562 ตำมประกำศนำยทะเบียนสถำบันกำรเงินประชำชนฯ ให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตทรำบ
(เอกสำรแนบ 3)
2. รำยงำนผลกำรจดทะเบียนเป็นสถำบันกำรเงินประชำชน ให้กรมกำรพัฒนำชุมชนทรำบภำยใน 5 วันทำกำร
ภำยหลังกำรจดทะเบียน

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ

4.3 การด าเนิน งานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้า นและชุมชนท้ องถิ่น ตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยขอให้อาเภอรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการฯ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้
ทุกวันที่ 25 ของเดือน (เอกสารแนบ 4)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.4 การจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีโคกหนองนา ภายใต้แนวคิด “หิ้วปิ่นโตไปเอามือถือจอบเสียม
ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน” ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ บ้านของนายนิธิกร รอดมา บ้านเลขที่ 14 หมู่ 6 ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย
ท่ำนพัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย ได้ไปที่ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนพิษณุโลกในวันที่ 3-7
กุมภำพันธ์ 2563 เพื่อศึกษำกิจกรรมโคกหนองนำ เพื่อที่จะกลับมำจัดกิจกรรมเอำมื้อสำมัคคีโคกหนองนำ ซึง่ เป็นเคท
ตัวอย่ำงให้กับอำเภออื่นๆ ซึ่งจะดำเนินกำรจัดกิจกรรมเอำมื้อสำมัคคีโคกหนองนำในวันที่ 11 มีนำคม 2563
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.5 การดาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
KBO
(Knowledge – Based OTOP) จังหวัดสุโขทัย โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน 20 กลุ่ม (เอกสารแนบ 5)
ทำงจังหวัดจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทำงอำเภอทรำบถึงรำยละเอียดอีกครั้งภำยหลัง

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.6 การจัดทาข้อมูลกลุ่มอาชีพตัวอย่างตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนปี 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบการดาเนินงานร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพ เพื่อนามาเผลิตสื่อสนับสนุนการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนและเป็นตัวอย่างให้แก่พื้นที่อื่นๆ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เป็นที่รับรู้
ต่อไป
ให้ทุกอำเภอดำเนินกำรคัดเลือกกลุ่มสัมมำชีพปีที่แล้วหรือปีที่ผ่ำนมำ ส่งให้จังหวัดเพื่อเป็น
ฐำนข้อมูลต่อไป
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.7 แจ้งกาหนดการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕๖๓
จังหวัดสุโขทัยโดยสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้ำป่ำสมทบ
กองทุนพัฒนำเด็กชนบทฯ ในวันอังคำรที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ต่อเนื่องจำกกำรประกอบพิธีวันที่ระลึก
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระมหำเจษฎำรำชเจ้ำ ณ ศำลำเอนกประสงค์ (โรงลิเกเก่ำ) บริเวณศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.8 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค
ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย หัวหน้ำและคณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
จังหวัดละ ๒ คน และนักวิชำกำรพัฒนำชุมชนที่รับผิดชอบงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี จังหวัดๆละ ๑ คน เข้ำรับกำรรุ่นที่ ๔
ภำคเหนือ โดยกำหนดดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเทวรำช อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน
กลุ่มเป้ำหมำยจังหวัดสุโขทัยมี 2 ท่ำน ดังนี้ 1 คุณสำวิณี ไทยกล้ำ 2.คุณม่วยหลำน มั่นระวัง
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.9 กำรครบกำหนดชำระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดสุโขทัย ที่จะครบกำหนดชำระเงิน
ในวันที่ 14 , 23 และ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓ จำนวน 36 โครงกำร เป็นเงินทั้งสิ้น -3,342,181- บำท (-สำมล้ำนสำมแสน
สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบำทถ้วน-) แบ่งเป็นเงินต้น จำนวน 3,298,836 บำท และดอกเบี้ยเงินกูจ้ ำนวน 43,345 บำท
(เอกสำรแนบ 6 )
-อ.กงไกรลำศ
จำนวน 2 โครงกำร เงินต้น 100,563 บำท ดอกเบีย้ 2,887 บำท
-อ.คีรีมำศ
จำนวน 1 โครงกำร เงินต้น 50,42๐ บำท ดอกเบี้ย 1,48๐ บำท
-อ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จำนวน 15 โครงกำร เงินต้น 1,585,000 บำท ดอกเบี้ย 18,035 บำท
-อ.เมืองสุโขทัย
จำนวน 8 โครงกำร เงินต้น 940,000 บำท ดอกเบี้ย 10,238 บำท
-อ.ศรีนคร
จำนวน 6 โครงกำร เงินต้น 448,๒50 บำท ดอกเบี้ย 6,582 บำท
-อ.ศรีสัชนำลัย
จำนวน ๑ โครงกำร
เงินต้น 20,000 บำท ดอกเบี้ย 300 บำท
-อ.สวรรคโลก
จำนวน 3 โครงกำร
เงินต้น 154,603 บำท ดอกเบี้ย ๓,823 บำท
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4.10 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (เอกสารแนบ 7 )
- งบเงินอุดหนุน งบประมำณจัดสรร จำนวนเงิน 4,000,000 บำทยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย
- งบเงินทุนหมุนเวียน งบประมำณจัดสรร จำนวนเงิน 19,000,000 บำทยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย
- งบบริหำร งบประมำณจัดสรร จำนวนเงิน 2,429,770 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 301,045 บำท รวมงบประมำณ
จัดสรรทั้งสิ้น 25,429,770 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 301,045 บำท คิดเป็น ร้อยละ 1.18 คงเหลืองบประมำณที่ต้องเบิกจ่ำย
ทั้งสิ้น 25,128,725 บำท คิดเป็น ร้อยละ 98.82

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.11 ตามที่ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563
ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๓ และสิ้นสุดวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๓ นั้น ข้อมูล ณ วันที่
24 กุมภำพันธ์ 2563 รำยละเอียดดังนี้ (เอกสำรแนบ 8 )
- จำนวนเงินหมุนเวียนที่ค้ำงชำระจำนวน 402 โครงกำร เป็นเงิน 19,961,172.25 บำท มำแสดงตนและ
ส่งเอกสำรยังสำนักงำนเลขำนุกำร อกส.จ.สุโขทัยแล้ว จำนวน 39 โครงกำร เป็นเงิน 4,201,914.34 บำท คิดเป็นร้อยละ
21.05 คงเหลือจำนวนเงินคงเหลือที่ยังไม่มำแสดงตนขอลดอัตรำดอกเบี้ยทั้งสิ้น 15,759,257.19 บำท คิดเป็น ร้อยละ 78.95
ขอควำมร่วมมือจำกทำงอำเภอ ประชำสัมพันธ์กำรลดอัตรำดอกเบี้ยฯ ให้ทั่วถึง เพื่อลดกำร
ร้องเรียนของสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
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(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
4.12 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสุโขทัย “สุโขทัยเมืองผาสุก”
1.ความก้าวหน้าการดาเนินงาน
1.1 การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย
1) รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย นำยสุชำติ ทีคะสุข พร้อมด้วยรองนำยกเหล่ำกำชำด และคณะทำงำนสุโขทัยเมือง
ผำสุก ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือน อำเภอศรีสัชนำลัย/อำเภอสวรรคโลก
(1)นำงสำวยุพิน รุ่งโรจน์ บ้ำนเลขที่ 247 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้ำนตึก อำเภอศรีสัชนำลัย
(2)นำยเอกชัย อินต๊ะวิชัย บ้ำนเลขที่ 179 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้ำนตึก อำเภอศรีสัชนำลัย
(3)นำงสมควร วงศ์ใหญ่ บ้ำนเลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองยำง อำเภอสวรรคโลก
(4)นำยจันทร์ พูลเพิ่ม บ้ำนเลขที่ ๑0๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองยำง อำเภอสวรรคโลก
โดยร่วมประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ/ตำบล ทั้ง 2 อำเภอ เพื่อพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ
2) มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำมพิษณุโลก ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล สภำพควำมเป็นอยู่ ปัญหำและควำมต้องกำร
ของครัวเรือนเป้ำหมำยกลุ่มพัฒนำได้ ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง,อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอสวรรคโลก,อำเภอศรีนคร,อำเภอกงไกร
ลำศ,อำเภอคีรีมำศ, อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย และอำเภอเมืองสุโขทัย ในระหว่ำงวันที่ 4, 6, 19, 21 กุมภำพันธ์ 2563 รวม 18
ครัวเรือน
1.2 การให้ความช่วยเหลือ
1.2.1 การมอบถุงยังชีพ
1) โครงกำรหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (สนง.เหล่ำกำชำดจังหวัด/สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด)มอบถุงยังชีพ
และสิ่งของ จำนวน 2 ครัวเรือน อาเภอศรีนคร
2) คณะทำงำนระดับจังหวัดฯ โดยรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย นำยสุชำติ ทีคะสุข ร่วมกับสนง.เหล่ำกำชำด
จัง หวั ด /สนง.พั ฒ นำสั งคมและควำมมั่น คงของมนุษ ย์จั งหวัด /แรงงำนจั งหวัด สนง.พั ฒ นำชุ มชนอ ำเภอศรี สั ช นำลั ย
คณะทำงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตอำเภอสวรรคโลกมอบถุงยังชีพ 4 ชุด
3) แกนนำหมู่บ้ำน/ชุมชน หน่วยงำนระดับอำเภอ และกิ่งกำชำดอำเภอ จำนวน 7 อำเภอได้แก่ อำเภอศรีนคร
อำเภอศรีสำโรง อำเภอคีรีมำศ อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรีสัชนำลัย อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย ร่วมมอบถุงยังชีพแก่
ครัวเรือน ตกเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 19 ครัวเรือน/ชุด
1.2.2 มอบเงินสงเคราะห์
1) โครงกำรหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำเดือนกุมภำพันธ์ สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบเงินสงเครำะห์ครัวเรือนเป้ำหมำย 2 ครัวเรือนๆละ 10,000 บำท
2)สนง.พัฒนำชุมชนอำเภอสวรรคโลก มอบเงินช่วยหลือจำกเครือข่ำย กข.คจ.อำเภอสวรรคโลก จำนวน 2
รำยๆละ 1,000 บำท
3) โดยสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยดำเนินกำรมอบของขวัญปีใหม่แก่
ครัวเรือน ตกเกณฑ์ จปฐ. อำเภอศรีสำโรง จำนวน 36 ครัวเรือน
1.2.3 มอบผ้าห่มกันหนาว: โดยสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสุโขทัย และกิ่งกำชำดอำเภอคีรีมำศและอำเภอ
ศรีนคร มอบผ้ำห่มกันหนำว ให้ครัวเรือนยำกจน ตกเกณฑ์ จปฐ.รวมจำนวน 7 ครัวเรือน
1.2.4 การสนับสนุนอาชีพ: ที่ทำกำรปกครองอำเภอกงไกรลำศ โดยนำยสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นำยอำเภอกงไกรลำศ
และสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกงไกรลำศ ร่วมมอบเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำ คิดเป็นมูลค่ำ จำนวน 6,000 บำท ให้กับ
ครัวเรือนเป้ำหมำย นำงพยุง คำพุ่ม บ้ำนเลขที่ 367 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลำศ
1.3 การให้ความรู้
1) ด้ำนกฎหมำย จำนวน 20 ครัวเรือน
2) ด้ำนกำรประกอบอำชีพ จำนวน 16 ครัวเรือน
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สรุปปัจจุบัน ครัวเรือนเป้ำหมำย 819 ครัวเรือนได้รับกำรช่วยเหลือแล้ว 819 ครัวเรือน
1.4 ความก้าวหน้าการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล/อาเภอ
แต่ละอำเภอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ..........................................................................................
1.5ความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลตามแบบคาขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับหมู่บ้ำน /กำรดำเนินกำรในระดับตำบล พชต.
แต่ละอำเภอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ..........................................................................................
2.ระบบการรายงานผล “สุโขทัยเมืองผาสุก”
กำรใช้โปรแกรมรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ Google Form ...............................................................
3.การลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. เดือนมีนาคม 2563
กำรลงพื้นที่ ในเดือนมีนำคม 2563 กำหนดลงพื้นที่ 1 วัน 2 อำเภอ ขอให้พิจำรณำคัดเลือกครัวเรือนที่อยู่ใกล้
หรือทำงผ่ำน อำจพิจำรณำกลุ่มต้องสงเครำะห์ที่มีบุคคลมีศักยภำพในกำรทำงำนได้บ้ำง เมื่อได้วันที่ชัดเจนจะแจ้ งให้ทรำบ
อีกครั้ง
4.การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
กำหนดประชุมฯ กลำงเดือนมีนำคม 2563 เพื่อพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือจำกข้อมูลที่คณะกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอำเภอส่งต่อ
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
(ฝ่ายอานวยการ)
4.13 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕62 ถึงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ ๒๕63
เปอร์เซ็นต์สูงสุด 58.38 % ต่ำสุด 11.11 %
ผลกำรเบิกจ่ำยสูงสุด ๕ จังหวัดแรก ได้แก่ นครสวรรค์ อ่ำงทอง ปัตตำนี เพชรบูรณ์ นรำธิวำส
ผลกำรเบิกจ่ำยต่ำสุด ๕ อันดับสุดท้ำย พัทลุง เชียงใหม่ บุรีรัมย์ จันทบุรี เชียงรำย
ในส่วนของจังหวัดสุโขทัย
ยอดเงินที่ได้รับจัดสรรฯ
10,813,408.84
บำท
เบิกจ่ำยแล้ว
2,483,832.85
บำท
คิดเป็นร้อยละ
22.97
เปอร์เซ็นต์
คงเหลือ
8,329,575.99
บำท
จัดเป็นลำดับที่ 3 ของเขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗
จัดเป็นลำดับที่ 60 ของประเทศ (เอกสารแนบ 9 )
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มติที่ประชุม ทราบ
4.14 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
กรมกำรพัฒนำชุมชนจัดทำโครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรบรรจุใหม่พร้อมแจ้งแนว
ทำงกำรสอนงำนและกำรทำหน้ำที่พี่เลี้ยงให้สำมำรถประยุกต์ใช้กับบุคลำกรบรรจุใหม่ (ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/
พนักงำนกองทุน/ลูกจ้ำง ที่มีอำยุงำนน้อยกว่ำ 2 ปี) โดยให้ดำเนินกำรดังนี้
1. จังหวัดจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรพร้อมทำหนังสือแจ้งอำเภอ (อยู่ในช่วงเสนอลงนำม)
2. จังหวัดจัดทำแฟ้มประวัติย่อ ของบุคลำกรบรรจุใหม่ ส่งไปให้อำเภอที่มีบุคลำกรบรรจุใหม่
3. อำเภอแต่งตั้งพี่เลี้ยงสอนงำน แนะนำให้คำปรึกษำกำรปฏิบัติงำน กำรทำงำนร่วมกับเพื่อนร่วมงำน
กำรให้บริกำรประชำชน และกำรดำรงชีวิต และบันทึกลงในแบบติดตำมกำรดูแลน้องเลี้ยง อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
รวบรวมเก็บไว้ในแฟ้มประวัติฯ (เอกสำรแนบ 10 )
-กำรติดตำมและประเมินผลโดยผู้ตรวจรำชกำรกรม และกองกำรเจ้ำหน้ำที่
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มติที่ประชุม ทรำบและถือปฏิบัติ
4.15 กำรพิจำรณำจัดทำข้อตกลงและตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญใน
สังกัดกรมกำรพัฒนำชุมชน จังหวัดสุโขทัย รอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
4.16 การดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
1.1 การบริหารโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน (เอกสำรแนบ 11)
1.2 สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน
รำยงำนแล้ว 2 อำเภอ คือ กงไกรลำศ ศรีสำโรง อำเภอที่เหลือให้รำยงำนภำยใน 4 มีนำคม 2563

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.17 การดาเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2563
4.17.1 กำรตรวจสุขภำพกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับหมู่บ้ำน) ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ผลกำรดำเนินงำน เพื่อทรำบสถำนะของกองทุนแม่ของแผ่นดินว่ำเข้มแข็งในระดับใด และเพื่อนำข้อมูลมำประกอบกำร
วำงแผนพัฒนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ขอให้อำเภอที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร ให้ดำเนินกำรตรวจสุขภำพกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมจัดระดับกองทุนแม่ของ
แผ่นดินในเว็บไซต์กรมกำรพัฒนำชุมชน (หัวข้อบริกำรภำยใน : ระบบรำยงำนข้อมูล Online : กองทุนแม่ของแผ่นดิน)
หลังจำกดำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วเสร็จทันที หรือภำยในวันที่ 15
มีนำคม 2563 ซึ่งขณะนี้ มีหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ดำเนินกำรตรวจสุขภำพและบันทึกในระบบรำยงำนข้อมูล
Online จำนวน 50 หมู่บ้ำน (อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย และอำเภอศรีนคร)
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4.17.2 กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้รับแจ้งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (สำนักงำน
ป.ป.ส.) ว่ำ นำยสมศักดิ์ เทพสุ ทิน ประธำนกรรมกำร/ผู้ อำนวยกำรศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
แห่งชำติ (ศอ.ปส.) ได้ลงนำมในคำสั่งศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 15
มกรำคม 2563 เรื่องแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสกัดกั้นยำเสพติดพื้น ที่ภำคเหนือตอนล่ำง 1 และขอควำมร่วมมือให้แจ้ง
หน่วยงำนในสังกัดทรำบ และดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องของกำรดำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด คือ กำรเสริมสร้ำงหมู่บ้ำน/ชุมชนเฝ้ำ
ระวังยำเสพติด ด้วยกระบวนกำรหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ภำยใต้แนวคิดกำรแก้ไขปัญหำตำมหลักสันติวิธี โดยใช้กระบวนกำรขับเคลื่อนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 10 ขั้นตอน เน้น
กำรมีส่ ว นร่ ว มของภำคประชำชน และส่ งเสริ มให้ มีกำรขับเคลื่ อนกำรดำเนินงำนหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่ นดิน โดย
ดำเนินกำร ดังนี้
1) สร้ำงกระแสกำรรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด/อุดมกำรณ์ของโครงกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผ่ำนช่องทำงสื่อ
ท้องถิ่น สื่อโซเซียลมีเดีย สื่อบุคคล และผ่ำนกำรจัดกิจกรรมในพื้นที่
2) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำมผลกำรประเมินสถำนะควำมเข้มแข็ง
ของกรมกำรพัฒนำชุมชน และดำเนินกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำโดยยึดแนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 10 ขั้นตอน
3) สร้ำงกระบวนกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่ำงต่อเนื่อง
4) พัฒนำและยกระดับหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่ นดินให้ เป็นศูนย์เรียนรู้ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละระดับ (ภำค/จังหวัด/อำเภอ)
5) ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนงำน
ภำคประชำชนในระดับพื้นที่
6) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
4.17.3 กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนกองทุนแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมหนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0019.2/ว 52
ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่องกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนกองทุนแก้ไขปัญหำยำเสพติด ขอให้อำเภอที่ยังไม่ได้
ตรวจสอบ เร่งดำเนินกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน และส่งรำยงำนให้จังหวัดภำยในวันที่ 5 มีนำคม 2563เพื่อสรุปรวบรวม
และนำเสนอผู้บริหำรต่อไป
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.18 การดาเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี สุโขทัย จากัด ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ร่วมกิจกรรม
Night RUN ผู้สมัครวิ่งวิ่งทั้งหมด 1,200 คน เงินสนับสนุน 178,000 บำท 23 รำย ขณะนี้อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำน
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.19 การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
4.19.1 เรื่องร้องเรียน ระบบกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ กรณี กองทุนหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 ต.บ้ำนใหม่สุขเกษม
อ.กงไกรลำศ จ.สุโขทัย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินกำรให้กำรช่วยเหลือตำมอำนำจหน้ำที่
4.19.2 กำรดำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำนวัดลำยวน หมู่ที่ 7 ต.สำมเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย อำเภอรำยงำนให้
จังหวัดดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง หำกอำเภอดำเนินกำรในพื้นที่ แจ้งจังหวัดด้วย เพื่อร่วมติดตำมกำรดำเนินงำนต่อไป
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.20 กาหนดการส่งงานประจาเดือนมีนาคม 2563 และสรุปผลการส่งงานประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 (เอกสารแนบ 12 )

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.21 แผนการปฏิบัติงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือนมีนาคม 2563
(เอกสารแนบ 13 )

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ พีรณัฐวุฒิ แบบกัน ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำยพีรณัฐวุฒิ แบบกัน)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

ลงชื่อ เพ็ญนภำ พุม่ สิโล ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล)
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
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