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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร สัญจร
ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน ธันวำคม 2563
วันที่ 4 ธันวำคม 2563 เวลำ 09.00 น.
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้บ้ำนบนคุย ตำบลโตนด อำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1. นำยธวัช ใสสม
2. นำยบรรพจน์ จันทร์งำม
3. นำยอลงกต สุขเกตุ
4. นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล
5. นำงสุภำภรณ์ ดำรงกุล
6. นำยอำนำจ สร้อยสุวรรณ
7. นำงกัญญำ จิตรงำมขำ
8. นำงอโณทัย แก้วกิ่ง
9. นำงวิภำดำ คำแผน
10. นำยสมพงษ์ หมื่นเข็ม
11. นำงลำพำ สุขเกษม
12. นำงสำวณัฐชยำ พรมมี
13. นำยนำถ บัวแก้ว
14. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
15. นำงปพิชญำ สุรภักดีกุล
16. นำงสำวอภิรดำ วรศิริ
17. นำงสำวนิรมล เกตุแก้ว
18. นำยคมกริช ฤทธิ์เสือ
19. นำยวโรดม คำสม
20. นำงสำวศรันยำ วัฒนชงทอง
21. นำยกฤษณพงศ์ เหมชื่น
22. นำยปุณยวัจน์ ปำนสว่ำง

พัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัย
ผอ.กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
ผอ.กลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
ผอ.กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนฯ
พัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย
พัฒนำกำรอำเภอสวรรคโลก
พัฒนำกำรอำเภอศรีสำโรง
พัฒนำกำรอำเภอคีรีมำศ
พัฒนำกำรอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
พัฒนำกำรอำเภอศรีนคร
พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ
พัฒนำกำรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักกำรตลำด
นักกำรตลำด

เรื่องก่อนวาระ
นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคีรีมาศ
ระเบียบวาระที่ ๑

1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
1.3) เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
-
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ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/นักวิชาการ
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 1/๒๕63 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 น. ณ ศูน ย์เรียนรู้บ้านหนองปลาหมอ หมู่ 1 ตาบลย่า นยาว อาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
4.1 โดยการนาเสนอ จานวน 11 เรื่อง
4.1.1 การเบิ ก จ่ า ยเงิน งบประมาณงบยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 (กลุ่มงานประสานฯ) ตามเอกสารแนบ 1

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.1.2 การเตรี ย มค วามพ ร้ อ มโค รงการส่ ง เสริ ม กระบ วน การเค รื อ ข่ า ยองค์ ความรู้
(Knowledge-Based OTOP: KBO) (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
ขอให้ อ ำเภอมอบหมำยส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนอ ำเภอ คั ดเลื อกกลุ่ ม เป้ ำหมำยโดยพิ จ ำรณำ
ผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่กำรพัฒนำ (กลุ่ม D) ที่มีศักยภำพ หรือระดับ 1 - 3 ดำว ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
OTOP ปี 2557 – 2563 เป็ น ประเภทกลุ่ ม ผุ้ ผ ลิ ต ชุ มชน โดยส่ งข้อ มู ล ให้ จั งหวัด ภำยในวั น ที่ 8 ธัน วำคม 2563
กลุ่มเป้ำหมำย อำเภอละ 5 กลุ่ม โดยให้คัดเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ละ 1 กลุ่ม รวม 5 กลุ่ม
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.3 การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
ขอให้ อ ำเภอด ำเนิ น กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล “กำรขอควำมเห็ น ชอบโครงกำร และยื ม เงิ น ของ
คณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน” โดยให้รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนทุกวันที่ 25 ของเดือน ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2563
เป็นต้นไป
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.4 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
1. กำรอนุมัติโครงกำรเพื่อดำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
รำยละเอียด ตามเอกสารแนบ 2

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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2. กำรรำยงำนโครงกำรประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ครบกำหนดชำระ ประจำเดือน ธันวำคม
2563 จำนวน 17 โครงกำร เป็นเงิน 555,493 บำท ตามเอกสารแนบ 3

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.5 ความก้าวหน้าจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้น ฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี 2563 (กลุ่มงานสารสนเทศฯ)
1. ผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลแล้วใน 9 อำเภอ จำนวน 135,227 ครัวเรือน
จำกเป้ำหมำยทั้งสิ้น 135,455 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.26 (ข้อมูล ณ 23 พฤศจิกำยน 2563)
2. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
กรมฯปรับห้วงระยะเวลำกำรดำเนินกิจกรรม กำรตรวจสอบและรับรองข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน
(จปฐ.)ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกเดิมกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน วัน ที่ 10 สิงหำคม 2563เป็นดำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จ ภำยใน วันที่ 14 กันยำยน 2563 กำหนดกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจำเป็น
พื้นฐำน(จปฐ.)ระดับ จังหวัดสุโขทัย แล้วเสร็จภำยใน วันที่ 18 กันยำยน 2563 แต่ขณะนี้ กำรรับรองและตรวจสอบ
คุ ณ ภำพกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ.ยั งอยู่ ร ะหว่ำ งด ำเนิ น กำรในบำงอ ำเภอ บำงอ ำเภอก็ ด ำเนิ น กำรครบทุ ก ต ำบล แล้ ว
และในบำงอ ำเภอยั งไม่ ได้ รั บ กำรประสำนจำกผู้ ป ระสำนในกำรจั ด ท ำเวที เพื่ อ ให้ ด ำเนิ น งำนกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ
ของจั งหวัดสุโขทัย เพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ ำให้ กรมกำรพัฒ นำชุมชนทรำบ ให้ ทุกอำเภอได้ติดตำมและประสำนกำร
ดำเนินงำนกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพกำรจัดเก็บข้อมูลฯ และรำยงำนควำมเคลื่อนไหว และปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในกำรดำเนินงำนให้จังหวัดทรำบ ภำยในวันที่ 4 ธันวำคม 2563 ทรำบแต่อย่ำงใด
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.1.6 การแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
ปี 2564 (กลุ่มงานสารสนเทศฯ)
จังหวัดสุโขทัยให้ควำมสำคัญกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในจังหวัด โดยเฉพำะกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน ที่มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรของทุกภำคส่วนเพื่อพัฒนำให้ประชำชน มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงสังคม โดยใช้ข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน ( จปฐ. ) เป็นฐำน ในกำรดำเนินงำน ซึ่งผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2562
จังหวัดสุโขทัยมีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.เรื่องรำยได้ จำนวน 885 ครัวเรือน
เพื่อให้ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนจังหวัดสุโขทัย สำมำรถบูรณำกำรงบประมำณโครงกำรของ
หน่ ว ยงำนภำคี ต่ ำ งๆในแก้ ไ ขปั ญ หำและช่ ว ยเหลื อ ผู้ ต กเกณฑ์ จปฐ. ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ตรงตำมศั ก ยภำพ
และควำมต้องกำร ขอให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดำเนินกำร ดังนี้
1. ทบทวน/คัดแยกประเภทครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ข้อ 22 (รำยได้) ปี 2562 ส่งให้จังหวัดภำยในวันที่
10 ธันวำคม 2563 รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1
2. สำรวจข้อมูลผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.ตัวชี้วัด ข้อ 22 ประเภทพัฒนำได้ ตำมแบบ “สมุดบันทึกคุณภำพชีวิต
ครัวเรือนจังหวัดสุโขทัย” พร้อมปรับปรุงข้อมูลบันทึกข้อมูลใน Google sheet พร้อมสรุปผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลดังกล่ำวส่ง
จังหวัดภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2564
3. มอบหมำยอำสำสมัครหรือจิตอำสำในพื้นที่ เช่น ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้นำ อช.) คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีหมู่บ้ำน (กพสม.) คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน (กทบ.) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) อำสำสมัคร
พั ฒนำสั งคมและควำมมั่ นคงของมนุ ษย์ (อพม.) ฯลฯ ด ำเนิ นกำรคั ดแยกประเภทและจั ดเก็บข้ อมู ลคุ ณภำพชีวิ ตครัวเรือน
(รำยละเอียดตำมหนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0019.4/ ว 4296 ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน)
4. ให้อำเภอศรีสัชนำลัย และอำเภอศรีสำโรง จัดทำฐำนข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจำกได้รับกำรประสำนจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมมีเป้ำหมำยจะดำเนินกำรโครงกำรพัฒ นำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐำนรำก ปี 2563 มีเป้ำหมำยที่จะดำเนินกำรใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสัชนำลัย คือตำบลหนองอ้อ,ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสำโรง คือ ตำบลเกำะตำเลี้ยง จึงให้ทั้งสองอำเภอดำเนินกำรคัดแยกประเภทครัวเรือน เพิ่มเติม (รำยละเอียดตำมหนังสือ
จังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0019.4/ว 4295 ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563)
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.7 การเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2564
ตำมที่กรมฯ แจ้งจัดสรรงบประมำณ 1) ประกวดหมู่บ้ำนสำรสนเทศเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต และ 2) กำรจัดทำสำรสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ปีงบประมำณ 2564 จึงขอให้
อำเภอพิจำรณำคัดเลือกหมู่บ้ ำนสำรสนเทศเพื่อกำรพั ฒ นำคุณ ภำพชีวิต และสำรสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อกำรพั ฒ นำ
คุณภำพชีวิต ปี 2564 อำเภอละ 1 หมู่บ้ำน/ 1 ตำบล ที่ไม่ซ้ำกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรคัดเลือกฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557
–พ.ศ.2563 โดยแจ้งรำยชื่อหมู่บ้ำนฯ และตำบลฯ เป้ำหมำยให้จังหวัดทรำบ พร้อมทั้งจัดทำเอกสำรกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
สำรสนเทศฯ และสำรสนเทศตำบลต้นแบบฯ ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอ ส่งจั งหวัด โดยส่งเป็น
เล่ ม เอกสำร พร้ อ มทั้ ง File PDFหรื อ Word ให้ ก ลุ่ ม งำนสำรสนเทศฯ ผ่ ำนทำง E-Mail : Komkrich663@gmail.com
ภำยในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อจังหวัดจะได้พิจำรณำคัดเลือกฯ เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในกำรประกวดระดับเขต
ตรวจฯ ต่อไป รำยละเอียดแนวทำงตำม เอกสารแนบ 4,5,6

6

7

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.8 การดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
กำรจัดสรรงบประมำณกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม ทราบ
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4.1.9 การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
ขอให้อำเภอเตรียมควำมพร้อมหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเข้ำรับพระรำชทำนเงินขวัญถุง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ อำคำรอิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 24-26 ธันวำคม 2563
และก ำหนดประชุ ม คณะกรรมกำรเครื อ ข่ ำ ยกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ในวั น ที่ 18 ธั น วำคม 2563
เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมคีรีมำศ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.10 แผนปฏิ บั ติ การขั บเคลื่ อนโครงการพั ฒนาศั กยภาพการบริ หารจั ดการธนาคารพอเพี ยง
จังหวัดสุโขทัย (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒ นำศักยภำพคณะกรรมกำรบริห ำรธนำคำรพอเพียง
จำนวน 2,529 คน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรธนำคำรพอเพียง จำนวน 843 แห่งๆ ละ 3 คน
โดยแบ่งดำเนินกำร จำนวน 25 รุ่น
อาเภอ
จานวนหมู่บ้าน จานวนผู้เข้ารับการอบรม วันที่ดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ
เมืองสุโขทัย
86
2 รุ่น (258 คน)
15-16 ธันวำคม 63 หอประชุมอำเภอเมืองสุโขทัย
คีรีมำศ
100
3 รุ่น (300 คน)
15-17 ธันวำคม 63 หอประชุมอำเภอคีรีมำศ
กงไกรลำศ
109
3 รุ่น (327 คน)
15-17 ธันวำคม 63 หอประชุมอำเภอกงไกรลำศ
บ้ำนด่ำนลำนหอย 71
2 รุ่น (213 คน)
17-18 ธันวำคม 63 หอประชุมอำเภอบ้ำนด่ำนฯ
ศรีสำโรง
118
4 รุ่น (354 คน)
15-18 ธันวำคม 63 หอประชุมอำเภอศรีสำโรง
สวรรคโลก
117
4 รุ่น (351 คน)
15-18 ธันวำคม 63 หอประชุมอำเภอสวรรคโลก
ทุ่งเสลี่ยม
59
2 รุ่น (177 คน)
17-18 ธันวำคม 63 หอประชุมอำเภอทุ่งเสลีย่ ม
หอประชุมอำเภอศรีนคร
ศรีนคร
49
1 รุ่น (147 คน)
17 ธันวำคม 63
ศรีสัชนำลัย
134
4 รุ่น (402 คน)
15-18 ธันวำคม 63 หอประชุมอำเภอศรีสัชนำลัย
รวม
843
2,529 คน
หมายเหตุ :

แบ่งออกเป็น 3 โซน
1) โซน 1 อำเภอเมืองสุโขทัย/ อำเภอกงไกรลำศ/ อำเภอคีรีมำศ
2) โซน 2 อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย/ อำเภอศรีสำโรง/ อำเภอทุ่งเสลี่ยม
3) โซน 3 อำเภอสวรรคโลก/ อำเภอศรีนคร/ อำเภอศรีสัชนำลัย
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ต้น แบบการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ตามหลัก ทฤษฎี ใหม่ ประยุกต์ สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”
1) กิ จ กรรม ฝึ ก อบรมเพิ่ ม ทั ก ษะระยะสั้ น กำรพั ฒ นำกสิ ก รรมสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
รูปแบบโคก หนอง นำ โมเดล
2) กิจ กรรม สร้ำ งงำนสร้ำ งรำยได้ร ำยเดือ น ให้แ ก่ เกษตรกร บัณ ฑิต จบใหม่ก ลุ ่ม แรงงำน
ที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน จำนวน 636 คน
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ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ กมลวรรณ อินทร์ลวง ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

ลงชื่อ เพ็ญนภำ พุ่มสิโล ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน

