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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน ตุลำคม 2563
วันที่ 16 ตุลำคม 2563 เวลำ 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1. นำยธวัช ใสสม
พัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัย
2. นำงสำวกฤษณำ กันทะสำ ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ
3. นำยบรรพจน์ จันทร์งำม ผอ.กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4. นำงสำววำรี ทับทองหลำง ผอ.กลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
5. นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล
ผอ.กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนฯ
6. นำงสุภำภรณ์ ดำรงกุล
พัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย
7. นำยอำนำจ สร้อยสุวรรณ พัฒนำกำรอำเภอสวรรคโลก
8. นำงสำววิลำวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนำกำรอำเภอศรีสำโรง
9. นำงอโณทัย แก้วกิ่ง
พัฒนำกำรอำเภอคีรีมำศ
10. นำงวิภำดำ คำแผน
พัฒนำกำรอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
11. นำยสมพงษ์ หมื่นเข็ม
พัฒนำกำรอำเภอศรีนคร
12. นำงทองหล่อ สวัสดิเทพ
พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ
13. นำงสำวณัฐชยำ พรมมี
พัฒนำกำรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
14. นำยอลงกต สุขเกตุ
พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย
15. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
16. นำงกัญญำ จิตงำมขำ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
17. นำงสำวนิรมล เกตุแก้ว
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
18. นำงสำวพัชรกร ฉิมไล้
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
19. นำงสำวอรษำ ตันยะ
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน
20. นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
21. นำงสำวศรันยำ วัฒนธงทอง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
เรื่องก่อนวาระ

1.1 นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคีรีมาศ
2.2 นาเสนอกิจกรรมวันสถาปนากรรมการพัฒนาชุมชน
1.3 การมอบวุฒิบัตรอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจาปีงบประมาณ 2563
4.7.1 นำงสำววรรณวิภำ ใจรักษ์
4.7.2 นำยสำยฟ้ำ มั่นหมำย

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอแสดงควำมเสียใจกับ นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุน
กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน สำหรับกำรเสียชีวิตของบิดำ
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- ขอแสดงควำมเสียใจกับ นำงสำวณัฐชยำ พรมมี พัฒ นำกำรอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำหรับกำร
เสียชีวิตของมำรดำ
- ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัยขอเชิญท่ำนพัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัยเข้ำพบเพื่อมอบหมำย
ภำรกิจโดยท่ำนพัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมำยให้กลุ่มงำนยุทธศำสตร์จัดเตรียมข้อมูล
- ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุ โขทัย ขอขอบคุณ ส ำหรับกำรจัดเตรียมของฝำกที่ระลึ กให้ กับ
ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย
- เรื่องกำรน ำเสนอผลกำรดำเนินงำนของกรมกำรพัฒ นำชุมชนในปี 2563 ให้ กับผู้ตรวจ
รำชกำรกรมกำรพัฒนำชุมชน ได้แก่
1) ตัวชี้วัดคำรับรอง 100 เปอร์เซ็น ของทุกตัวชี้วัด
2) ตัวชี้วัดควำมสำเร็จกำรบรรลุเป้ำหมำย
3) ตัวชี้วัด 90 วัน 100 เปอร์เซ็น
4) ตัวชี้วัดกำรดำเนินหลักธรรมำภิบำลจัดกำรแหล่งทุน 100 เปอร์เซ็น
5) ตัวชี้วัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
6) ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลของสำรสนเทศ
7) ตัวชี้วัดยอดกำรจำหน่ำยสินค้ำ OTOP
1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
1.3) เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/นักวิชาการ
ประจาเดือน กันยายน 2563 ครั้งที่ 7/๒๕63 ในวันที่ 9 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องศุภวรรณ บ้านหมอรีสอร์ท ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน)
4.1 ผลการเบิกจ่างบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น
20,644,327.79 บำท
เบิกจ่ำยงบประมำณทั้งสิ้น
20,630,645.74 บำท
ส่งคืนเงินงบประมำณ
13,682.05 บำท
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น
100%
จัดเป็นลาดับที่ 24 ของประเทศ
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.2 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน
สาหรับไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กรมกำรพัฒนำชุมชน ให้พัฒนำกำรจังหวัดดำเนินกำรบริหำร จัดสรรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนภำยในวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร ด้วยควำมโปร่งใส ตำมควำมจำเป็น เหมำะสม เป็นธรรมตำมจริง สำมำรถตรวจสอบได้
และใช้จ่ำยโดยประหยัด เพื่อให้มี
งบประมำณเพียงพอในกำรปฏิบัติงำน ให้เกิดผลงำนเหมำะสม ตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและนโยบำยของกรมกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 ไปพลำงก่อน ไตรมำสที่ 1 สำหรับสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดและสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
4.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.4 การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ “สุโขทัยพอเพี ยง” การพั ฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถเป็นศูนย์กลางการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบได้ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ชุมชน จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภาคประชาชน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

มติที่ประชุม ทราบ
4.5 การด าเนิ นงาน “น้ อมน าแนวพระราชด าริ ของสมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรม ปลูกพืชผักประจาครัวเรือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

มติที่ประชุม ทราบ

5
4.6 การด าเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขของมหาเถรสมาคม อันเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่ อ
พั ฒนาวั ดให้ เป็ นสถานที่ สั ปปายะ เป็ นศู นย์กลางการเรี ยนรู้ ในการพั ฒนาคนให้ มี คุ ณภาพทั้ งสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิ ต และเป็ น
ศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี 5 ส (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

มติที่ประชุม ทราบ
4.7 การมอบวุฒิบัตรอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจาปีงบประมาณ 2563
4.7.1 นางสาววรรณวิภา ใจรักษ์
4.7.2 นายสายฟ้า มั่นหมาย
มติที่ประชุม ทราบ
4.8 การขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ.2564
การจัดสรรเงินกองทุนบทบาทสตรี
- ได้รับเงินอุดหนุน 3,000,000.- บำท
- ได้รับเงินหมุนเวียน 15,000,000.- บำท
โดยมีนโยบำยในกำรจัดสรร ให้เบิกจ่ำยแล้วเสร็จภำยในเดือน มีนำคม 2564 (ไตรมำ 2) ให้ครบ
100 เปอร์เซ็น กำรดำเนินกำรโครงกำร ขอให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอส่งโครงกำรมำที่จังหวัดไม่เกินวันที่ 15 ของทุก
เดือน เพื่อนำข้อมูลเข้ำที่ประชุมจังหวัด
- กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี เพื่อให้สตรีได้พัฒนำศักยภำพ
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ

(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
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4.9 ความก้ า วหน้ า จั ด เก็ บ ข้ อ มู ลความจาเป็ น พื้ น ฐาน(จปฐ.)ด้ วยเครื่ อ งมื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประจาปี 2563
4.9.1 ผลการจัดเก็บข้อมูลฯ
ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลแล้วใน 9 อำเภอ จำนวน 135,225 ครัวเรือน จำกเป้ำหมำย
ทั้งสิ้น 135,455 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.25 (ข้อมูล ณ 8 ตุลำคม 2563)
4.9.2 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
กรมฯปรับ ห้ วงระยะเวลำกำรดำเนิ นกิจกรรม กำรตรวจสอบและรับ รองข้อมูลควำม
จำเป็นพื้นฐำน(จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกเดิมกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน วันที่ 10 สิงหำคม 2563
เป็นดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน วันที่ 14 กันยำยน 2563 กำหนดกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพกำรจัดเก็บข้อมูล
ควำมจ ำเป็ น พื้ น ฐำน(จปฐ.) ระดั บ จั งหวัด สุ โขทั ย แล้ วเสร็จภำยใน วันที่ 18 กัน ยำยน 2563 แต่ขณะนี้ ยังไม่ ได้รับ
กำรประสำนจำกผู้ประสำนระดับจังหวัดในกำรจัดกำรรับรองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด
4.9.3 การดาเนินการแก้ไขปัญหา
หลังจำกได้มีกำรประชุมวำงแผนร่วมกับผู้ประสำนงำนฯและพัฒนำกำรอำเภอ เมื่อวันที่
22 กันยำยน 2563 ณ สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้
1) ในกำรรับรองคุณภำพของข้อมูลในระดับท้องถิ่น ให้ผู้ประสำนแจ้งให้ทำงพัฒนำกำร
อำเภอทรำบ และวำงแผนกำรดำเนินกำรร่วมกันก่อนเพื่อเตรียมควำมพร้อม ในเวทีรับรองข้อมูล
2) ผู้ประสำนงำนฯ เป็นผู้จัดเตรียมเอกสำร หลักฐำนต่ำงๆตำมแบบ พร้อมทั้งจัดทำ
แบบสรุปข้อมูล จปฐ. ในระดับหมู่บ้ำน/ตำบล และข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์รำยตัวชี้วัด นำเสนอให้ที่ประชุมตรวจสอบ
และรับรองข้อมูลร่วมกันในรูปแบบเอกสำร
3) ในกำรประสำนผู้เข้ำร่วมเวทีตรวจสอบรับรองข้อมูล ฯ ให้แต่ละอำเภอพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมว่ำ สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ หรือผู้ประสำนงำนระดับอำเภอ จะเป็นผู้แจ้งผู้เข้ำร่วมเวที และจะใช้
หนังสือแจ้งจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ หรือจำกอำเภอ
4) กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลระดับจังหวัด จะดำเนินกำรหลังจำกมีกำรรับรอง
ข้อมูลในระดับท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วทุกอำเภอ
5) ให้ ผู้ ป ระสำนงำนระดับจังหวัดจัดทำแผนกำรรับรองคุณ ภำพกำรจัดเก็บข้อมูล ฯ
ในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งประสำนให้ทำงสำนักงำนพัฒนำชุมชนทรำบ
4.9.4 ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
1) ข้ อ มู ล ใน ระบ บ cddsmartdata ยั ง ไม่ เส ถี ย ร ส่ ง ผ ลต่ อ ก ำรป ระม วล ผ ล
แจ้ งผู้ ป ระสำนงำนระดับ จั งหวัดทรำบ เพื่ อตรวจสอบควำมถูกต้ อง และปรับข้อมู ล ในระบบ เพื่ อให้ ได้ข้ อมูล ที่ ถูกต้อ ง
และเป็นจริงมำกที่สุด
2) ยั งไม่ส ำมำรถรับรองผลควำมถูกต้องของข้อมูล ได้ทั้งในระดับท้ องถิ่นและระดั บ
จังหวัด เนื่องจำกระบบกำรประมวลผลในระบบยังไม่สำมำรถประมวลผลที่สมบูรณ์ได้
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
4.10 การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
4.10.1 แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

4.10.2 ปั ญ หา/อุ ป สรรคการขั บ เคลื่ อ นงานตามยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
- บำงอำเภอส่งรำยละเอียดประกอบโครงกำรล่ำช้ำ ส่งผลให้กระบวนกำรอื่นๆที่
เกี่ยวข้องล่ำช้ำไปด้วย
- รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยประกอบโครงกำรไม่ถูกต้อง เหมำะสมในกำรดำเนินงำน
- กำรอนุมัติโครงกำรล่ำช้ำ เนื่องจำกไม่ได้มีกำรมอบอำนำจให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
2) การจัดทาบันทึกขออนุมัติดาเนินการโครงการ
- บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ด ำเนิ น กำรมี ค ำผิ ด /ไม่ มี ก ำรระบุ วั น ที่ ด ำเนิ น กำร/สถำนที่
ดำเนินกำร
- กำรอ้ำงระเบียบ/คำสั่ง ไม่ถูกต้อง
3) การบันทึก BPM ล่าช้า
- อำเภอไม่ส่งรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนให้กับกลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ
4.10.3 แนวทางการขับ เคลื่ อนการดาเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์กรมการพั ฒ นาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) จัดทำคู่มือกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน
2) เชิญเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำโครงกำร/รำยละเอียดประกอบโครงกำร
ประชุมเพื่อจัดทำรำยละเอียดประกอบโครงกำรร่วมกัน
3) กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ ร่ำงโครงกำรให้กับทุกกลุ่มงำน
4) จัดทำแบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติดำเนินกำรโครงกำรให้อำเภอ เพื่อเป็นแนวทำง
เดียวกัน
5) อำเภอดำเนินกำรบันทึก BPM
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.11. การดาเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2563
กำรรับเงินพระรำชทำนขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยปปส. ภำค 6 แจ้งว่ำได้รับ
กำรประสำนจำกกรมวัง ขอเลื่อนกำรจัดงำนมหกรรมกองทุนแม่ฯ ไปเป็นวันศุกร์ที่ 25 ธันวำคม 2563 และเปลี่ ยนสถำนที่
เป็น Hall 5-6 อำคำรอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี และขอควำมร่วมมืออำเภอ เตรียมควำมพร้อม
รับ เงิน พระรำชทำนขวัญ ถุงกองทุน แม่ของแผ่ น ดิน ประจำปี 2563 (บั ญ ชีเงินฝำกธนำคำร+รวบรวมหลั กฐำนรับ เงิน
พระรำชทำนขวัญถุง)
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.12 การดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- แนวทางการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.13 กาหนดการส่งงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2563 และสรุปผลการส่งงาน
ประจาเดือนกันยายน 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.14 แผนการปฏิบัติงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือน ตุลาคม 2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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ระเบียบวาระที่ 5

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การจับฉลากลาดับการประชุมสัญจรพร้อมนาเสนอผลงานในการประชุมพัฒนาการอาเภอ

อาเภอ
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอคีรีมำศ
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอกงไกรลำศ
อำเภอศรีสัชนำลัย
อำเภอศรีนคร
อำเภอเมืองสุโขทัย

ประจาเดือน
พฤศจิกำยน 2563
ธันวำคม 2563
มกรำคม 2564
กุมภำพันธ์ 2564
มีนำคม 2564
เมษำยน 2564
พฤษภำคม 2564
มิถุนำยน 2564
กรกฎำคม 2564

สถานที่

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ กมลวรรณ อินทร์ลวง ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

ลงชื่อ เพ็ญนภำ พุ่มสิโล ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน

