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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน มกรำคม 2564
วันที่ 29 มกรำคม 2564 เวลำ 13.00 น.
ณ สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1. นำยธวัช ใสสม
พัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัย
2. นำยบรรพจน์ จันทร์งำม ผอ.กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3. นำยอลงกต สุขเกตุ
ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน
4. นำงสุภำภรณ์ ดำรงกุล
พัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย
5. นำยอำนำจ สร้อยสุวรรณ พัฒนำกำรอำเภอสวรรคโลก
6. นำงกัญญำ จิตรงำมขำ
พัฒนำกำรอำเภอศรีสำโรง
7. นำงอโณทัย แก้วกิ่ง
พัฒนำกำรอำเภอคีรีมำศ
8. นำงวิภำดำ คำแผน
พัฒนำกำรอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
9. นำยสมพงษ์ หมื่นเข็ม
พัฒนำกำรอำเภอศรีนคร
10. นำงลำพำ สุขเกษม
พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ
11. นำงสำวณัฐชยำ พรมมี
พัฒนำกำรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
12. นำยนำท บัวแก้ว
พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย
13. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
14. นำงสำวนิรมล เกตุแก้ว
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
15. นำยคมกริช ฤทธิ์เสือ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
16. นำงสำวศรันยำ วัฒนชงทอง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
17. นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
18. นำงสำวจุฑำรัตน์ เอี่ยมสะอำด นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
เรื่องก่อนวาระ
นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุ่งเสลี่ยม
ระเบียบวาระที่ ๑

1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 เตรียมควำมพร้อมรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.1.2 เตรียมควำมพร้อมโครงกำร TO BE NUBER ONE เพื่อรับเสด็จทูล กระหม่อมหญิ ง
อุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี
1.1.3 ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย มอบนโยบำยป้องกันเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โควิด
1.1.4 ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัยมอบนโยบำยให้ช่วยกันดูแลป้องกันไฟป่ำและหมอก
ควัน
1.1.5 ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัยมอบนโยบำยกำรป้องกันสถำนกำรณ์ภัยแล้ง
1.1.6 ขอขอบคุณพัฒนำกำรอำเภอที่รวมจัดงำนวันอำสำพัฒนำชุมชน ครบรอบ 53 ปี
1.1.7 กำรขับเคลื่อนของโครงกำรธนำคำรพอเพียงครบทุกพื้นที่
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1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
1.2.1 ท่ำนอธิบดีแน่นย้ำเรื่องจัดระบบควบคุมงำนให้ส่งงำนให้ครบตำมห่วงเวลำ
1.2.2 เรื่องแนวทำงกำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19
1.2.3 เรื่องจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรพัฒนำชุมชนที่มีปัญหำให้เข้ำไปเคลียก่อนที่จะเป็น
ข่ำว
1.2.4 เรื่องกำรบริหำรจัดกำรหนี้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีให้เป็นไปตำมห่วงเวลำ
1.2.5 เรื่องของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้ช่วยเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยต่อไป
1.5.6 เรื่องกำรรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำน
พัฒนำชุมชน
1.5.7 กำรจ้ำงลู กจ้ำงของนัก ศึ กษำจบใหม่ของมหำวิทยำลั ยรำชภั ฏ พิ บู ล สงครำมมีห น้ำที่
เกี่ยวกับกำรจัดเก็บข้อมูล ของจังหวัดสุโขทัยได้รบั จัดสรร 10 อัตรำ
1.3) เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ 3

การรับรองรายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/นักวิชาการ
ประจาเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2/๒๕63 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00 น. ณ ศูน ย์ก ารเรีย นรู ้บ ้า นบนคุย ตาบลโตนด อาเภอคีรีม าศ จังหวัด สุโ ขทัย
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563
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
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มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.2 โครงการพัฒนาพื้น ที่ต้ นแบบการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
1) เรื่องการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในรุ่นที่ 2 จุดที่ 1 ศูนย์การศึกษาการ
พัฒนาชุมชนบ้านแม่ท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย จุดที่ 2 วัดสันติสุข อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย
2) ครัวเรือน HLM ขอให้ส่งข้อมูลเพื่อนาข้อมูลเข้าที่ประชุมของทางจังหวัด
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.3 แจ้งรายชื่อครัวเรือนเป้าหมาย ที่ได้รั บการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ จากมูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊ง (กลุ่มงานสารสนเทศฯ)
- อำเภอเมือง
1 รำย
- อำเภอสวรรคโลก
3 รำย
- อำเภอศรีสำโรง
1 รำย
- อำเภอศรีสัชนำลัย
3 รำย
มอบในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ที่ว่ำกำรอำเภอสวรรคโลก
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.1.4 การประกวดกิจกรรมธนาคารพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4 .1 .5 ก ารบ ริ ห า รโค รงก าร ต าม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก รม ก า รพั ฒ น าชุ ม ช น ปี 2 5 6 4
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
- งบประมำณทั้งหมด 3,422,000 บำท
- โครงกำรทั้งหมด 16 โครงกำรได้รับกำรอนุมัติโครงกำรครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กำรอนุมัติดำเนินโครงกำร ดำเนินกำรแล้ว 11 โครงกำร
- ดำเนินกำรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3 โครงกำร
1. โครงกำรประชุมในส่วนของ อบจ.
2. โครงกำรหมู่บ้ำนสำรสนเทศต้นแบบ
3. โครงกำรกองทุนแม่ระดับอำเภอ ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้วทั้ง 9 อำเภอ
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.1.6 การด าเนิน งานสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบั ดฟื้น ฟู ยาเสพติด ปี พ.ศ. 2564
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
กรมกำรพัฒนำชุมชนแจ้งให้สำนักงำนพั ฒนำชุมชนอำเภอเตรียมควำมพร้อมสำหรับผู้ที่ได้รับควำม
ช่วยเหลือสำหรับผู้ผ่ำนกำรบำบัดฟื้นฟูยำเสพติด ปี พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
-

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ กมลวรรณ อินทร์ลวง ผู้บันทึกกำรประชุม
ลงชื่อ อลงกต สุขเกตุ ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง)
(นำยอลงกต สุขเกตุ)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน

