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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
วันที่ 4 มีนำคม 2564 เวลำ 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
....................................................
ผูเ้ ข้ำประชุม
1. นำยธวัช ใสสม
2. นำยอลงกต สุขเกตุ
3. นำงพรทิพย์ ไชยวัฒน์
4. นำงสุภำภรณ์ ดำรงกุล
5. นำยอำนำจ สร้อยสุวรรณ
6. นำงกัญญำ จิตรงำมขำ
7. นำงอโณทัย แก้วกิ่ง
8. นำงวิภำดำ คำแผน
9. นำยสมพงษ์ หมื่นเข็ม
10. นำงลำพำ สุขเกษม
11. นำงสำวณัฐชยำ พรมมี
12. นำยนำท บัวแก้ว
13. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
14. นำงสำวนิรมล เกตุแก้ว
15. นำยคมกริช ฤทธิ์เสือ
16. นำยวโรดม คำสม
17. นำงสำวศรันยำ วัฒนชงทอง
18. นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง

พัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัย
ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน
ผอ.กลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
พัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย
พัฒนำกำรอำเภอสวรรคโลก
พัฒนำกำรอำเภอศรีสำโรง
พัฒนำกำรอำเภอคีรีมำศ
พัฒนำกำรอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
พัฒนำกำรอำเภอศรีนคร
พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ
พัฒนำกำรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

เรื่องก่อนวำระ
นำเสนอผลงำนของสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนด่ำนลำยหอย
ระเบียบวำระที่ ๑

1.1) เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
- จังหวัดสุโขทัยเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับเสด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระรำชินีใน
กำรเปิดศำลจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำปลูกต้นทองอุไร 2,500 ต้นในวันที่ 24
กุมภำพันธ์ 2564
- เตรียมกำรรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
- จังหวัดสุโขทัย ขอควำมร่วมมือให้ควำมสำคัญในเรื่องของควำมสงบและยำเสพติด
1.2) เรื่องจำกกำรประชุมกรมกำรพัฒนำชุมชน
- ท่ำนอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชนได้เน้นในเรื่องของ โครงกำร โคก หนอง นำ โมเดล
ผ้ำไทย กำรปลูกผัก
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1.3) เรื่องจำกกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด
- ท่ำนผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดสุ โ ขทัยให้ ควำมส ำคัญกับหมอกควันและไฟป่ำ ภัยแล้ ง
และปัญหำที่เกิดจำกยำเสพติด
- ท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัยเน้นเรื่องของกำรเบิก จ่ำยงบประมำณ เนื่องจำก
งบของสำนักงำนพัฒนำชุมชนผูกกับงบของจังหวัดสุโขทัย
- ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ได้ ด ำเนิ น กำรมอบเกี ย รติ บั ต รให้ กั บ ผู้ น ำ
กำรเปลี่ยนแปลง พร้อมกับมอบเมล็ดพันธุ์ผักตำบลละ 50 ซอง
- สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัยได้เสนอกำรบริหำรงำนของโครงกำร โคก หนอง
นำ โมเดล
ระเบียบวำระที่ ๒

กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ประจำเดือน มกรำคม 2564 ครั้งที่ 1/๒๕64 ในวันที่ 29 มกรำคม 2564
เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโ ขทัย ชั้น 4 ศำลำกลำง
จังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2564
ระเบียบวำระที่ 3

เรือ่ งสืบเนือ่ งจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวำระที่ 4
4.1 โดยกำรนำเสนอ จำนวน 8 เรื่อง
4.1.1 โครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก
หนอง นำ โมเดล” (กลุ่มงำนส่งเสริมฯ)
- กำรดำเนินโครงกำรในส่วนของ กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น ระยะที่ 3 ในเดือน
มีนำคม ทำงสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินกำรขออนุมัติโครงกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือแจ้ง
ประสำนกับทำงสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเพื่อแจ้งกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเข้ำรับกำรอบรม
- สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตำมคำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
- ในส่วนของกิจกรรมที่ 2 กรมกำรพัฒนำชุมชนได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรดำเนินงำน
จำนวน 2 ฉบับ ใช้สำหรับเป็นแนวทำงกำรออกแบบกำรปรับรูปแบบแปลน กรณีแปลนที่ไม่เป็นไปตำมแบบมำตรฐำนบังคับ
ตำมหนังสือสั่งกำร วันที่ 18 ธันวำคม 2563 แต่แบบแปลนต้องได้รับกำรรับรองจำกมหำวิทยำลัยของแก่น ดังนั้นแบบที่ยัง
ไม่ได้รับกำรรับรองจึงไม่สำมำรถทำกำรใด ๆ ได้
- จังหวัดสุโขทัย จะมีหนังสือขอควำมร่วมมือกับทำงสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สุโขทัย ขอให้แจ้งองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลทุกแห่งเพื่อให้กำรช่วยเหลื อเกี่ยวกับกำรออกแบบกำรเป็นคณะกรรมกำร
รำคำกลำง และคณะกรรมกำรควบคุมงำน ในกรณีที่ทำสัญญำจัดจ้ำงตำมแบบที่คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงกำหนด
แล้วปรำกฏว่ำปริมำตรดินที่จะทำกำรขุด ที่ขุดน้อยหรือมำกกว่ำที่กรมกำหนดและจัดสรรเงิน ให้เบิกจ่ำยตำมที่เบิกจ่ำยจริง
แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กรมจัดสรร ในส่วนของดินที่ได้จำกกำรขุดห้ำมมิให้ขนออกนอกพื้นที่
มติทปี่ ระชุม ทรำบและถือปฏิบตั ิ
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4.1.2 กำรประชุมโครงกำรยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กิจกรรมที่ ๑ กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรคณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี (กลุ่มงำนส่งเสริมฯ)
สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดสุโขทัย จะดำเนินกำรจัดประชุมโครงกำร
ยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรี และจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสำกล ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 มีนำคม 2564 เริ่มลงทะเบียนเวลำ 07.30 –
08.30 น. ณ โรงแรม สุโ ขทั ย เทรเชอร์ รี ส อร์ ท แอนด์ สปำ อำเภอเมื องสุ โ ขทั ย จั ง หวัด สุ โ ขทั ย เวลำ กลุ่ มเป้ ำหมำย
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีจังหวัดสุโขทัย, คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับตำบล/กพสอ.
และเหล่ำกำชำดจังหวัดสุโขทัย โดยขอให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแต่งกำยด้วยชุดผ้ำไทย
มติทปี่ ระชุม ทรำบและถือปฏิบตั ิ
4.1.3 กำรพัฒ นำคุณภำพกำรบริห ำรจัด กำร และกำรสมัครขอรับ กำรพิจำรณำรำงวัล เลิศรัฐ
ประจำปี 2564 (กลุ่มงำนสำรสนเทศฯ)
- สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัยได้ส่งผลงำนสุโขทัยพอเพียงเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือก
มติทปี่ ระชุม ทรำบ
4.1.4 กำรดำเนิน กิจ กรรมตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ)
- กำรบริหำรโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน
- กำรรำยงำนผลกิจ กรรมตำมยุท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำชุม ชน ปี 2564 ขอให้ อ ำเภอส่ ง สรุป ผลกำร
ดำเนินงำนกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์ เพื่อกลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯจะได้ดำเนินกำรบันทึกข้อมูลลงในระบบ BPM ต่อไป ในส่วน
ของกำรดำเนินกิจกรรม ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ขอให้ทำงสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอส่งหนังสือขออนุมัติดำเนิน
โครงกำรมำยังสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพื่อทำกำรอนุมัติดำเนินโครงกำร
มติทปี่ ระชุม ทรำบและถือปฏิบตั ิ
4.1.5 กำหนดกำรส่ง งำนประจ ำเดือ นมีน ำคม 2564 และสรุป ผลกำรส่ง งำนประจ ำเดือ น
กุมภำพันธ์ 2564 (กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ)
มติทปี่ ระชุม ทรำบและถือปฏิบตั ิ
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4.1.6 แผนกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโ ขทัย ประจำเดือน มีนำคม 2564
(กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ)

มติที่ประชุม ทรำบและถือปฏิบัติ
4.1.7 กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น งบประมำณงบยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำชุ ม ชน ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ.2564 (กลุ่มงำนประสำนฯ)
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มติทปี่ ระชุม ทรำบ
4.1.8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในสังกัดกรมกำรพัฒนำ
ชุมชน รอบ 1/2564 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (กลุ่มงำนประสำนฯ)
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มติที่ประชุม ทรำบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
-

ปิดประชุมเวลำ 16.30 น.

ลงชื่อ กมลวรรณ อินทร์ลวง ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

ลงชื่อ อลงกต สุขเกตุ ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำยอลงกต สุขเกตุ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน

