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- สำเนำ -

บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักว ิชำกำร
ครัง้ ที่ 7/2564 ประจำเดือน กรกฎำคม 2564
ในวันพุธที่ 4 สิงหำคม 2564 เวลำ 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชัน
้ 5 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
ผู้เข้ำประชุม

....................................................

1. นำยธวัช ใสสม

พัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัย

3. นำงพรทิพย์ ไชยวัฒน์

ผอ.กลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน

2. นำยสมชำย หร ิกุลสวัสดิ์
4. นำยอลงกต สุขเกตุ

5. นำงสุภำภรณ์ ดำรงกุล

6. นำยอำนำจ สร้อยสุวรรณ
7. นำงกัญญำ จิตงำมขำ
8. นำงอโณทัย แก้วกิ่ง
9. นำงว ิภำดำ คำแผน

10. นำยสมพงษ์ หมื่นเข็ม
11. นำงลำพำ สุขเกษม

12. นำงสำวอัญมณี ศร ีพนม
13. นำยนำท บัวแก้ว

14. น.ส.จุฑำรัตน์ เอี่ยมสอำด

ผอ.กลุ่มงำนส่งเสร ิมกำรพัฒนำชุมชน

ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน
พัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย
พัฒนำกำรอำเภอสวรรคโลก
พัฒนำกำรอำเภอศร ีสำโรง
พัฒนำกำรอำเภอคีร ีมำศ

พัฒนำกำรอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
พัฒนำกำรอำเภอศร ีนคร

พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ

แทน พัฒนำกำรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
พัฒนำกำรอำเภอศร ีสัชนำลัย

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

15. นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
16. นำงสำวทับทิม ม่วงทุง่

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

18. นำงสำวพัชรกร ฉิมไล้

นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติงำน

20. นำยธนกฤต นกหมุด

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

17. นำงสำวศรันยำ วัฒนชงทอง นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
19. นำงสำวนิรมล เกตุแก้ว
21. นำยวโรดม คำสม

22. นำยคมกร ิช ฤทธิเ์ สือ
เรอื่ งก่ อนวำระ

เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบต
ั ิกำร

นักว ิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

1. นำเสนอผลงำนของสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย
2. มอบทุนอุปกำระเด็ กกองทุนพัฒนำเด็ กชนบท ในพระรำชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์รำชสุ ดำ

ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี ของจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 เดื อน ๆ ละ 15 ทุน ๆ ละ 1,000 บำท เป็นเง ินจำนวน 30,000 บำท
(สำมหมื่นบำทถ้วน)
ระเบียบวำระที่ ๑

1.1) เรอื่ งที่ประธำนแจ้งให้ ที่ประชุ มทรำบ

1. ขอขอบคุณในควำมร่วมมือของกำรจัดกิจกรรม โครงกำรปลูกตำล 1 หมื่นต้นเพื่อคน

สุโขทัย ในวันที่ 28 กรกฎำคม 2564 ณ อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย โดยไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำร บร ิหำรกำร
จัดกำร โดยกำรจำหน่ ำยเสื้ อปลู กตำล 1 หมื่ นต้ นเพื่ อคนสุ โขทั ย โดยนำเง ินจำกกำรหั กค่ ำใช้จ่ำย นำมำซื้อ ต้ นตำลเพื่ อ
นำมำปลูก
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2. กำรจัดกิจกรรมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 3 สิงหำคม 2564 ณ ศำลำ

เอนกประสงค์ ศำลำกลำงจังหวัดสุ โขทัย สำมำรถดำเนิ นกำรได้ สำเร็จลุ ล่วงตำมเป้ำหมำยและจุ ดประสงค์ มี กำรบร ิหำร
จัดกำรที่ดี โดยได้รบ
ั คำชมจำกท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัยและแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน
1.2) เรอื่ งจำกกำรประชุ มกรมกำรพัฒนำชุ มชน
-

1.3) เรอื่ งจำกกำรประชุ มคณะกรมกำรจังหวัด

1. ได้ รบ
ั จำกแจ้งจำกที่ประชุ ม ในกำรประชุ มครัง้ ต่ อไปเนื่ องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่

ระบำดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนำ 2019 จึงของดกิจกรรมกำรมอบใบประกำศ มอบทุน มอบรำงวัลต่ำงๆ
2019

ระเบียบวำระที่ ๒

2. เน้ นย้ ำในเรอื่ งของมำตรกำรป้ อ งกั น กำรแพร่ระบำดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรน่ ำ

กำรรับรองรำยงำนกำรประชุ มพัฒนำกำรอำเภอ/หั วหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักว ิชำกำร
ประจำเดื อน มิถุนำยน 2564 ครัง้ ที่ 6/2564 ในวั นพุธที่ 30 มิถุนำยน 2564
เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชัน
้ 5
ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย

มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2564
ระเบียบวำระที่ 3
ระเบียบวำระที่ 4

เรอื่ งสืบเนื่องจำกกำรประชุมครัง้ ที่แล้ว
- ไม่มี -

4.1 กำรดำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ ประจำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ)

ควำมก้ำวหน้ำกำรบร ิหำรโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน

มติที่ประชุม ทรำบและถือปฏิบัติ
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4.2 สรุ ป ผลกำรส่ ง งำนประจ ำเดื อ นกรกฎำคม 2564 และก ำหนดกำรส่ ง งำนประจ ำเดื อ น

สิ งหำคม 2564 (กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ)

มติ ที่ประชุ ม ทรำบและถือปฏิบัติ

งำนยุทธศำสตร์ฯ)

4.3 แผนกำรปฏิบัติงำนสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน สิ งหำคม 2564 (กลุ่ม

มติที่ประชุม ทรำบและถือปฏิบัติ
4.4 กำรบร ิหำรกำรจัดเก็ บ ข้ อ มู ล ควำมจ ำเป็ นพื้ น ฐำน (จปฐ.) และข้ อ มู ล พื้ นฐำนระดั บ หมู่ บ้ ำน

(กชช. ๒ค) ปี ๒๕๖๔ (กลุ่มงำนสำรสนเทศฯ) (เอกสำรแนบ 1)

ด้ ว ยคณะกรรมกำรอ ำนวยงำนพั ฒ นำคุ ณ ภำพชีว ต
ิ ประชำชน (พชช.) ได้ มี ม ติ ใ นกำรประชุ ม ครัง้ ที่

๑/๒๕๖๔ เมื่ อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เห็ นชอบกำรบร ิหำรกำรจัดเก็ บข้ อมู ลควำมจำเป็ นพื้ นฐำน (จปฐ.) และข้ อมู ล

พื้ นฐำนระดั บ หมู่ บ้ ำน (กชช. ๒ค) ด้ ว ยเครอื่ งมื อ อิ เลคทรอนิ คส์ ปี ๒๕๖๔ โดยให้ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจัง หวั ดและ
สำนั ก งำนพั ฒ นำชุ มชนอำเภอเป็ นหน่ วยดำเนิ นกำรบร ิหำรกำรจัดเก็ บข้ อมู ล โดยกรมฯได้ แจ้งแนวทำงเบื้ องต้ นเพื่ อให้
จังหวัดและอำเภอเตร ียมควำมพร้อมในกำรบร ิหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ดังนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติกำรบร ิหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ

2. ทบทวนและแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงำนบร ิหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ
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3. ประชุมคณะทำงำนบร ิหำรกำรจัดเก็บข้อมูลทุกระดับฯ
4. จัดหำผู้จด
ั เก็บข้อมูล จปฐ.

5. จัด ท ำฐำนข้ อ มู ล อำสำสมั ค รจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ควำมจ ำเป็ น พื้ น ฐำน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๔ ส่ ง จัง หวั ด ภำยในวั น ที่ 4

สิงหำคม 2564 (หนังสือประทับตรำที่ สท 0019.4/ ว414)

6. ส ำรวจจ ำนวนครัว เร ือนและหมู่ บ้ ำ นเป้ ำ หมำย กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. และข้ อ มู ล กชช. 2ค ปี 2564

เพื่ อ น ำไปใช้เ ป็ น ฐำนข้ อ มู ล ส ำหรับ กำรจัด ท ำระบบเมนู ติ ด ตำมผลกำรจั ด เก็ บ แบบเร ียลไทม์ ส่ ง จัง หวั ด ภำยในวั น ที่
8 สิงหำคม 2564

มติ ที่ประชุ ม ทรำบและถือปฏิ บัติ

(กลุ่มงำนส่ งเสร ิมฯ)

4.5 เชิญร่วมโครงกำรรณรงค์ส่งเสร ิมกำรแต่ งกำยด้ วยผ้ำไทยหร ือผ้ำพื้นเมือง จังหวัดสุ โขทัย

สำนั กงำนวัฒนธรรมจังหวัดสุ โขทัย รณรงค์ ให้ สวมใส่ ผ้ำไทยหร ือผ้ ำพื้ นเมื อง อย่ำงน้ อยสั ปดำห์ ละ 2 วัน และ เชิญชวน
ส่งผลงำนเข้ำประกวด “โครงกำรรณรงค์ส่งเสร ิมกำรแต่งกำยด้วยผ้ำไทยหร ือผ้ำพื้นเมือง” จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1) หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน รัฐว ิสำหกิจ
2) สถำนศึกษำ
คุณสมบัติ

3) ประชำชนทั่วไป
1.เป็นผู้สมัครใจ ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรโดยยินดีสวมเสื้อผ้ำไทยทุกวันพฤหัสบดี/วันศุกร์ เป็นเวลำ 3 เดือน

ตั้งแต่มิถุนำยน - สิงหำคม 2564

2.เป็นผู้ยื่นใบสมัครร่วมโครงกำร หร ือร่วมประกวดในระยะเวลำที่กำหนด
3.ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครได้ ไม่จำกัดประเภท
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ผลงำน

หน่วยงำนหร ือผู้ที่จะได้รบ
ั กำรเสนอผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ส่งเสร ิมกำรแต่งกำยด้วย

พื้นเมือง ต้องเสนอผลงำนตำมแบบฟอร์ม ดังนี้

๑. แบบรำยงำนประวัติและผลงำน และแบบสรุปผลงำน

จำนวน

1

ชุด

๓. บันทึกข้อมูลตำมข้อ ๑ และ ๒ ลงในแผ่น CD

จำนวน

1

แผ่น

๒. ภำพถ่ำยผลงำนแต่งกำยด้วยผ้ำไทย ผ้ำพื้นเมือง

จำนวน

1

ผ้ำไทย ผ้ำ

ชุด

ให้อำเภอส่งใบสมัครประกวดแต่ งกำยด้ วยผ้ำไทย ผ้ำพื้นเมืองฯ ให้ จงั หวัด ภำยในวันที่ ๑๓ สิ งหำคม ๒๕๖๔ และ

ส่งข้อมูลตำมข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้จงั หวัดภำยในวันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ รำยละเอียดตำม Qr code แนบท้ำยนี้

ตัวอย่ำงเอกสำรแบบรำยงำนประวัติและผลงำน
และแบบสรุปผลงำน
ใบสมัครฯ

มติที่ประชุม ทรำบและถือปฏิบัติ
4.6 จัดทำข้อตกลงและตัวชีว้ ด
ั กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเร ือนสำมัญฯ รอบกำรประเมิน

ที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (กลุ่มงำนประสำนฯ) (เอกสำรแนบ 2)

6

มติที่ประชุม ทรำบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวำระที่ 5

เรอื่ งเพื่อพิจำรณำ
๕.1 กำรเบิ ก จ่ ำ ยเง น
ิ งบประมำณ งบยุ ท ธศำสตร์ก ำรพั ฒ นำชุ มชน ประจ ำปี ง บประมำณ

พ.ศ.2564 (กลุ่มงำนประสำนฯ)

7

มติที่ประชุม ทรำบและถือปฏิบัติ
๕.๒ โครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีว ิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่

หนอง นำ โมเดล” (กลุ่มงำนส่ งเสร ิมฯ)

“โคก
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มติที่ประชุม ทรำบและถือปฏิบัติ
๕.๓ กำรดำเนิ นงำนกองทุ นพั ฒ นำบทบำทสตร ี และกำรติ ดตำมบร ิหำรจัดกำรหนี้ ก องทุ นพั ฒ นำ

บทบำทสตร ี (กลุ่มงำนส่ งเสร ิมฯ)

๕.๓.๑ กำรรับสมัครสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี ประจำปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 3

สิงหำคม 2564 (กลุ่มงำนส่งเสร ิมฯ)
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ฐำนข้อมูล

ที่

อำเภอ

สตร ีที่มีอำยุ

15 ปีขึ้นไปปี
2563

1 เมืองสุโขทัย

สมำชิกกองทุน
พัฒนำบทบำท
สตร ี ณ วันที่

30 กันยำยน
2564

คงเหลือสตร ีที่

อำยุ 15 ปีขึ้นไป
ยังไม่ได้สมัคร
สมำชิกฯ

เป้ำหมำย

รับสมัครสมำชิก

สมำชิก

2563 ถึง 23

กองทุน 6%

2564

กำรรับ

สมำชิก

1 ตุลำคม

ร้อยละ

ของกำร

มิถุนำยน

รับสมัคร

1,490

1494

100.26

567

576

46,342

21,765

24,577

2 หอย

19,779

10,571

9,208

3 คีร ีมำศ

24,507

14,085

10,422

640

764

119.37

4 กงไกรลำศ

28,095

14,328

13,767

841

877

104.29

5 ศร ีสัชนำลัย

40,763

25,055

15,708

958

965

100.73

6 ศร ีสำโรง

31,092

16,659

14,433

882

888

100.68

7 สวรรคโลก

36,894

20,501

16,393

999

1315

131.63

8 ศร ีนคร

11,566

5,545

6,021

377

503

133.42

9 ทุ่งเสลี่ยม

21,832

10,552

11,280

692

142

20.52

260,870

138,851

122,019

7,446

7,524

101.05

บ้ำนด่ำนลำน

รวม

๕.๓.๒ กำรบร ิหำรจัดกำรหนี้ (กลุ่มงำนส่งเสร ิมฯ)

101.58
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๕.๓.๓ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ีจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2564 ณ วันที่ 3 สิงหำคม 2564
งบประมำณ

ที่

ประเภท

1

งบบร ิหำร (งบดำเนินงำน)

2
3

เบิกจ่ำยแล้ว

ที่ได้ รบ
ั จัดสรร

คงเหลือ

ร้อยละ

2,633,180

2,002,893.65

630,286.35

76.06

งบเง ินทุนหมุนเว ียน (เง ินกู้)

15,000,000

15,000,000.00

0.00

100.00

งบเง ินอุดหนุน (เง ินให้เปล่ำ)

3,000,000

3,000,000.00

0.00

100.00

20,633,180

20,002,893.65

630,286.35

96.95

รวม

๕.๓.4 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี ระดับอำเภอประจำประ

งบประมำณ พ.ศ 2564 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 1,352,650 บำท (หนึ่งล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นสองพันหกร้อยห้ำสิบบำท
ถ้วน)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหำคม 2564

แผนงบประมำณ/ผลผลิต/โครงกำร/
กิจกรรมกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
กรมกำรพัฒนำชุมชนประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

งบประมำณ
ที่ได้ รบ
ั กำร
จัดสรร

รวมผลกำร
เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

คิดเป็นร้อยละ

ผลกำรเบิกจ่ำย
(%)

หมำยเหตุ

งบประมำณที่ได้ รบ
ั กำรจัดสรร
- เมืองสุโขทัย

57,850

132,400

25,450.00

84

- กงไกรลำศ

157,850

157,350

500.00

100

- คีร ีมำศ

149,850

149,850

-

100

- ศร ีสัชนำลัย

153,850

153,850

-

100

- ศร ีสำโรง

161,850

159,350

2,500.00

98

- สวรรคโลก

165,850

147,900

17,950.00

89

- บ้ำนด่ำนลำนหอย

141,850

74,925

66,925.00

53

- ทุ่งเสลี่ยม

133,850

122,875

10,975.00

92

- ศร ีนคร

129,850

110,685

19,165.00

85

1,352,650

1,209,185

143,465

89

รวมผลกำรเบิกจ่ำยทุกอำเภอ
มติ ที่ประชุ ม ทรำบและถือปฏิบัติ

คืนเง ินค่ำ

เบี้ยประชุม

คืนเง ินค่ำ

เบี้ยประชุม
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ระเบียบวำระที่ 6

เรอื่ งอื่นๆ
-

ปิดประชุมเวลำ 16.30 น.

ลงชือ
่

ชุมชน

กมลวรรณ อินทร์ลวง ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

ลงชือ
่ อลงกต สุขเกตุ ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำยอลงกต สุขเกตุ)

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบร ิหำรงำนพัฒนำ

