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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือน มิถุนำยน 2564
ในวันพุธที่ 30 มิถุนำยน 2564 เวลำ 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1. นำยธวัช ใสสม
2. นำยสมชำย หริกุลสวัสดิ์
3. นำงพรทิพย์ ไชยวัฒน์
4. นำยอลงกต สุขเกตุ
5. นำงสุภำภรณ์ ดำรงกุล
6. นำยอำนำจ สร้อยสุวรรณ
7. นำงกัญญำ จิตรงำมขำ
8. นำงอโณทัย แก้วกิ่ง
9. นำงวิภำดำ คำแผน
10. นำยสมพงษ์ หมื่นเข็ม
11. นำงลำพำ สุขเกษม
12. นำงสำวอัญมณี ศรีพนม
13. นำยนำท บัวแก้ว
14. น.ส.จุฑำรัตน์ เอี่ยมสอำด
15. นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง
16. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
17. นำงสำวศรันยำ วัฒนชงทอง
18. นำงสำวพัชรกร ฉิมไล้
19. นำงสำวนิรมล เกตุแก้ว
20. นำยธนกฤต นกหมุด
21. นำยวโรดม คำสม
22. นำยคมกริช ฤทธิ์เสือ

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

เรื่องก่อนวาระ
นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีนคร
ระเบียบวาระที่ ๑

1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จังหวัดสุโขทัย มีข้ำรำชกำรได้รับกำรแต่งตั้ง (ย้ำย) มำปฏิบัติหน้ำที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1
รำย คือ นำยสุรศักดิ์ หลินเจริญ ตำแหน่ง นั กวิชำกำรพัฒ นำชุมชนปฏิบัติกำร สำนักงำนพัฒ นำชุมชนอำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครรำชสีมำ ย้ำยมำปฏิบัติหน้ำที่ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่
14 มิถุนำยน 2564
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1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
1. เรื่องสถำนกำรณ์โควิดที่ทวีควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น
2. กำรเบิกจ่ำยของจังหวัดสุโขทัยอยูล่ ำดับที่ 69 ของประเทศ
3. โครงกำรลุ่มน้ำน่ำน
1.3) เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
1. สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย นำเสนอวีดิทัศน์กำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
พื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”
2. กำรป้องกัน ดูแลตนเองจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ระเบียบวาระที่ ๒

การรั บ รองรายงานการประชุ ม พั ฒนาการอ าเภอ/หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน/ฝ่ า ย/นั ก วิ ช าการ
ประจ าเดื อน พฤษภาคม 2564 ครั้ งที่ 5/๒564 เมื่ อวั นศุ กร์ ที่ 4 มิ ถุ นายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 5 เมือ่ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
4.1 โดยการนาเสนอ จานวน 2 เรื่อง
4.1.๑ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม
โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใหม่ ประยุ ก ต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กรณียกเลิกแปลง CLM (กลุ่มงานประสานฯ)
เนื่องจำกมีกำรยกเลิกแปลง CLM 3 แปลง ของอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย กรมกำรพัฒนำชุมชนมี
แนวทำงในกำรดำเนินกำร คือ บอกเลิกกำรจ้ำงนักพัฒนำพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 10 คน และจะมีกำหนดกำรรับสมัคร ใน
วันที่ 5 – 9 กรกฎำคม 2564 และจะประกำศรำยชื่อในวันที่ 12 กรกฎำคม 2564
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.2 การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
๑. โครงกำรที่ขอรับเงินอุดหนุนจำก สำนักงำน ป.ป.ส.ภำค 5
๑) กำรดำเนินโครงกำรขับเคลื่อนไทย พื้นที่ปลอดภัยยำเสพติด (เงินอุดหนุนจำก ปปส.) เพื่อสนับสนุน
กำรดำเนินงำนป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน ผ่ำนเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ
เป้ำหมำย พื้นที่ ๑๘ ตำบล รวม ๑๙๕ หมู่บ้ำน ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ จำนวน ๑,๕๗๐,๔๐๐ บำท
- ดำเนินกำรระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – กันยำยน ๒๕๖๔ (เครือข่ำยกองทุนแม่ฯ + สนง.พช.อำเภอ)
๒) กำรสนั บ สนุ น ทุน ประกอบอำชีพให้ กับผู้ผ่ ำนกำรบำบัดฟื้นฟูยำเสพติด ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4
จำนวน ๓ รำย เป็นเงิน ๑๔๐,000 บำท (อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติ)
๓) โครงกำรมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๔
- ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ จำนวน ๗๒,000 บำท (แจ้งเครือข่ำยกองทุนแม่ฯ จังหวัด เรียบร้อยแล้ว)
- กำหนดดำเนินกำร ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔ (ประสำนหน้ำห้องผู้ว่ำ / ลงนัดแล้ว /ระหว่ำงทำบันทึกเสนอ)
- ณ วัดรำษฎร์ศรัทธำรำม ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง ( ประสำนวัดแล้ว / ระหว่ำงทำหนังสือแจ้ง)
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๒. กำรดำเนินกำรยุทธกำรพิชิตยำเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีชีวิตใหม่ เนื่องในวันต่อต้ำน
ยำเสพติดโลก (๒๖ มิถุนำยน) ประจำปี ๒๕๖๔ ของกรมกำรพัฒนำชุมชน
๑) กิ จ กรรมพลั งเครื อ ข่ำยกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ร่ว มกั บ พลั งสตรี Re X-ray หมู่ บ้ ำนกองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหำผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด นำเข้ำสู่กระบวนกำรบำบัดแบบสมัครใจของสำธำรณสุข
และรณรงค์ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยำเสพติดแก่เยำวชนและสมำชิกกองทุนแม่
ของแผ่นดิน โดยใช้กลไกของคณะกรรมกำรเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้ำนร่วมกับคณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีหมู่บ้ำน เป็นกลไกในดำเนินกำร
๒) ดำเนินกำร Re X-ray นักพัฒนำพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำมโครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ พช.”
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒ นาเสนอโดยเอกสาร จานวน 7 เรื่อง
4.2.1 การด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารแนบ 1)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.๒.2 สรุ ป ผลการส่ ง งานประจ าเดื อ นมิ ถุ น ายน 2564 และก าหนดการส่ ง งาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2564 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารแนบ 2)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.2.3 แผนการปฏิ บั ติ ง านส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด สุ โขทั ย ประจ าเดื อ น
กรกฎาคม 2564 (เอกสารแนบ ๓)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.2.4 เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี ๒๕๖๔ (กลุ่มงานสารสนเทศฯ) (เอกสารแนบ 4)
ด้ ว ยคณะกรรมกำรอ ำนวยงำนพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ประชำชน (พชช.) ได้ มี ม ติ ในกำรประชุ ม ครั้ง ที่
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เห็นชอบกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) และข้อมูล
พื้น ฐำนระดับ หมู่บ้ ำน (กชช. ๒ค) ด้วยเครื่ องมื ออิเลคทรอนิคส์ ปี ๒๕๖๔ โดยให้ ส ำนั กงำนพั ฒ นำชุมชนจังหวัดและ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเป็นหน่วยดำเนินกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูล โดยกรมฯได้แจ้งแนวทำงเบื้องต้นเพื่อให้จังหวัด
และอำเภอเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ดังนี้
๑. จัดทำแผนปฏิบัติกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ
๒. ทบทวนและแต่งตัง้ คำสั่งคณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ
๓. ประชุมคณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลทุกระดับฯ
๔. จัดหำผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ทั้งนี้ รูปแบบ วิธีกำรและเครื่องมือในกำรจัดเก็บข้อมูลฯ กรมฯจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.2.5 การจั ด งาน OTOP ศิ ล ปาชี พ ประที ป ไทย OTOP ก้ า วไกลด้ ว ยพระบารมี
(กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชนก ำหนดจั ด งำน OTOP ศิ ล ปำชี พ ประที ป ไทย OTOP ก้ ำ วไกลด้ ว ยพระบำรมี
ระหว่ำงวันที่ 7-15 สิงหำคม 2564 ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธำนี อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์พระบรมรำชินีนำรถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และเป็นกำรจัดแสดงเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ จำหน่ำยผลิตภัณฑ์งำนศิลปำชีพ และผลิต ภัณฑ์
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชน
จังหวัดสุโขทัย ได้รับกำรจัดสรรบูทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 14 บูท ดังนี้
1. ประเภทอำหำร
จำนวน 4 บูท
2. ประเภทเครื่องดื่ม
จำนวน 1 บูท
3. ประเภทผ้ำและเครื่องแต่งกำย
จำนวน 6 บูท
4. ประเภทของใช้ฯ
จำนวน 1 บูท
5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
จำนวน 1 บูท
6. OTOP ชวนชิม
จำนวน 1 บูท
เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนฯ สำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัด
สุโขทัย กำหนดจัดประชุมคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนฯ ในวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎำคม 2564 เวลำ 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคีรีมำศ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย ขอให้อำเภอแจ้งผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติเข้ำร่วมประชุม
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว (ตำม Qr code google forms )
คุณสมบัติผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์
1. มีผลิตภัณฑ์ผ่ำนกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 ในระดับ 3 – 5 ดำว
2. มีควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมงำน โดยต้องสำมำรถอยู่ได้ตลอดงำนและมีสินค้ำจำหน่ำยเพียงพอตลอดกำรจัดงำน
3. ยินดีปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับกำรจัดงำน
4. ให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำฉีดวัคซีน COVID – 19 ก่อนเข้ำร่วมงำนและเข้ำรับกำรตรวจคัดกรอง COVID – 19
ก่อนกำรจัดงำน 14 วัน พร้อมเตรียมหลักฐำนเพื่อแสดงให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภทอาหารชวนชิม
1. ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ประเภทอำหำรชวนชิม
2. เป็นร้ำนอำหำรชวนชิมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของโดยทั่วไป
3. มีหน้ำร้ำนจำหน่ำยในจังหวัด สำมำรถไปรับประทำนได้ทุกเวลำ
4. มี ค วำมพร้ อ มในกำรเข้ ำ ร่ ว มงำน โดยต้ อ งสำมำรถอยู่ ได้ ต ลอดงำนและมี อ ำหำรจ ำหน่ ำ ยเพี ย งพอตลอด
กำรจัดงำน
5. ยินดีปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับกำรจัดงำน
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4.2.6 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชู
เกียรติคนกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี ประจาปี 2564 (กลุ่มงานส่งเสริม)
คณะกรรมกำร ได้ดำเนินกำรคัดเลือกคนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีดีเด่น เรียบร้อยแล้ว
จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1) สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนิ นงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
อำเภอดีเด่น ได้แก่ อำเภอศรีสำโรง
2) คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีตำบล/เทศบำลดีเด่น ได้แก่ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอ
คีรีมำศ
3) กลุ่มอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒ นำบทบำทสตรีดีเด่น กลุ่มอำชีพเลี้ ยงสุกรทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
ประกาศและผลการคัดเลือกอยู่ระหว่างการนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.2.7 การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2564
(กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
ผลกำรคัดสรรกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอละ 2 คน แยกเป็นชำย 1 คน หญิง 1 คน
2.1 ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ชาย นายดาวเรือง บุญมี ผู้นา อช.ตาบลบ้านกล้วย อ.เมือง
สุโขทัย
2.2 ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นาอช.หญิง) นางภคพร สมบูรณ์ ผู้นา อช.ตาบล บ้านใหม่สุขเกษม
อ.กงไกรลาศ
2) องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน อำเภอละ 1 กลุ่ม/องค์กร
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองยาง ม.9 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ
3) ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) อำเภอละ 1 แห่ง
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย
4) ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ครัวเรือน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นางลักษณา อนนตรี บ้านเลขที่ 95 ม.6 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย
5) หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” คณะกรรมกำรคัดสรรกิจกรรมฯได้ดำเนินกำรคัดเลือก 3 อำเภอ
ได้แก่
1. หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง บ้ำนแก่ง ม.1 ต.บ้ำนแก่ง อ.ศรีสัชนำลัย
2. บ้ำนหนองกระทุ่ม ม.9 ต.ไกรใน อ.กงไกรลำศ
3. บ้ำนลำคลองยำง ม.2 ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมำศ
เพื่อให้คณะกรรมกำรคัดสรรหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้คัดเลือก
ต่อไป
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.1 การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณงบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี ง บประมา ณ
พ.ศ.2564 (กลุ่มงานประสานฯ)
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๕.๒ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ตามหลั กทฤษฎี ใหม่ ประยุก ต์ สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
เห็นชอบกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”ตำมที่ พช. ได้ยืนยันว่ำกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรฯ เป็นกำร
ปรับให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่และภูมิสังคม และยังคงทำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีน้ำใช้ สำหรับกำรทำกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เห็นควรให้ควำมเห็นชอบ
กำรเปลี่ย นแปลงรำยละเอียดโครงกำรฯ ดังนี้ (1) กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้ำหมำยของโครงกำร (2) กำรเปลี่ยนแปลง
ปริมำตรดิน ขุด (3) กำรเพิ่มเติม แบบรูป รำยกำรนอกเหนือจำกแบบมำตรฐำน “โคก หนอง นำ โมเดล” และ (4) กำร
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวงเงินงบประมำณและรำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยรวมของแผน/โครงกำร ของกิจกรรมที่ 5
บูรณำกำรร่วมพัฒนำพื้นที่ระดับตำบล โดยให้ครอบคลุมกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงที่มีลักษณะคงทน
เห็นชอบแนวทำงในกำรดำเนินงำนกรณีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่ำงกรมกำร
พัฒนำชุมชน (พช.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)โดย พช. สำมำรถดำเนินกำรนอกเหนือจำกพื้นที่เป้ำหมำยเดิม
(3,246ตำบล) ได้เฉพำะพื้นที่ 6 แปลง ในจังหวัดพิจิตร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดเลย จังหวัดตรัง จังหวัดพิษณุโลก และ
จังหวัดรำชบุรี เนื่องจำกเป็นควำมประสงค์ของเกษตรกร และเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยครบตำมที่กำหนด ทั้งนี้ ควรประสำนกับ
กษ. เพื่อไม่ให้เกิดควำมซ้ำซ้อนในกำรคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร
เห็นชอบกำรขยำยเวลำดำเนินโครงกำรจำกเดิมสิ้นสุดเดือนกันยำยน 2554 เป็นธันวำคม 2564
โดย พช. ต้องผูกพันสัญญำให้แล้ว เสร็จภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2564 และดำเนินกำรจ่ำยเงินกู้ให้เสร็จภำยในวันที่ 31
ธันวำคม 2564
เนื่องจำกโครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก
หนอง นำ โมเดล ถูกจับตำมมองจำกฝ่ำยตรวจสอบหลำยฝ่ำย จึงขอให้จังหวัดได้เน้นย้ำกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ดำเนินงำนโครงกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มิให้มี
กำรร้องเรียนเรื่องกำรเรียกรับผลประโยชน์ และเร่งรัด กำกับ ติดตำม และสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนกำร
ดำเนินงำนโครงกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน รวมทั้งติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้ทรำบถึงสภำพปัญหำที่
เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ และกำหนดแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที
2. จัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน ดังนี้
2.1 ต้องวำงแผนผูกพันสัญญำให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2564
2.2 ต้องวำงแผนดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2554
3. ลงพื้นที่สร้ำงควำมเข้ำใจแบบเข้ำถึงทุกครัวเรือนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
และตรวจสอบพื้นที่ที่เข้ำร่วมโครงกำรให้ถูกต้องตรงกับฐำนข้อมูลที่บันทึกไว้ ได้ แก่ 1) เอกสำรสิทธิ์ที่ดิน 2) สถำนที่ตั้งของ
พื้นที่ตำมเอกสำรสิทธิ์ 3) ขนำดพื้นที่ เพื่อมิให้เกิดกรณีดำเนินกำรผิดตำบล ผิดอำเภอ หรือ ผิดจังหวัด หรือขนำดพื้นที่น้อย
กว่ำขนำดที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร โดยพิจำรณำตรวจสอบจำกเอกสำรสิทธิ์
4. ประสำนงำนกับช่ำงดำเนินกำรตรวจสอบแบบปรับรูปแบบแปลงที่จะใช้กับพื้นที่ดำเนินกำรจริง
ว่ำสำมำรถดำเนินกำรให้เป็น โคก หนอง นำ โมเดล เนื่องจำกกำรดำเนินงำนตำมหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่โคก หนอง นำ
โมเดล มีองค์ประกอบ 3 ส่วนสำคัญคือ โคก หนอง นำ โดยโคกเกิดจำกกำรนำดินจำกหนองมำปั้นโคกและมีนำ แต่หำก
สภำพภูมิประเทศ ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เช่น พื้นที่เป็นน้ำเค็ม ให้ปรับเปลี่ยนเป็นกำรปลูกพืชอื่นที่เหมำะสมกับภูมิสังคม
ในพื้นที่นำ หรือกำรปรับพื้นที่ส่วนอื่นให้เป็นรูปแบบนำก็สำมำรถทำได้ เช่น กำรปลูกข้ำวบริเวณคลองไส้ไก่ หรือ บริเวณ
หลุมขนมครก หรือพื้นที่ริมน้ำที่ มีกำรทำนำแบบนำทำมก็ประยุกต์ได้ตำมทฤษฎีใหม่ ไม่จำเป็นต้องขึ้นรูปเป็นนำลุ่มอย่ำง
เดียว มี 3 ลักษณะ (นำข้ำว นำดอน นำลุ่ม และนำทำม)
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5. กำรเคลื่อนย้ำยดินออกนอกพื้นที่ กรมกำรพัฒนำชุมชน รับทรำบปัญหำดังกล่ำวและได้หำรือกับ
ผู้แทนสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรดินที่มีจำนวนมำกภำยหลังกำรขุดปรับ พื้นที่ โดยมีแนว
ทำงกำรดำเนินกำร คือ กำรขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดินตำมแนวทำงเดิมไม่ให้ขนย้ำยดิน ออกนอกพื้นที่เข้ำร่วมโครงกำร
เนื่องจำกต้องกำรให้ใช้ดินที่ขุดหนองมำทำเป็นพื้นที่โคก หรือคันนำแต่ถ้ำดำเนินกำรขุดปรับรูปแบบแปลงบรรลุวัตถุประสงค์
ของโคก หนอง นำ แล้ว และยังมีปริมำณดิน จำนวนมำก สำมำรถนำดินไว้ในพื้นที่นอกโครงกำรแต่อยู่ในพื้นที่ของเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินเดียวกันได้ เนื่องจำกดินเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้ำของที่ดิน แต่ต้องไม่ใช้ งบของทำงรำชกำรในกำรขนย้ำยออก
นอกพื้นที่โครงกำร
6. ระยะห่ำงระหว่ำงปำกบ่อดินกับแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น กำรขุดดินและถมดินโครงกำร “โคก
หนอง นำ โมเดล” ตำมแบบมำตรฐำนกำรขุดดินและถมดินโครงกำรได้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และสมำคมศิษย์เก่ำ วิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นกำรดำเนินกำรโดยอำศัยอำนำจกฎหมำยและได้กำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันอันตรำยไว้แล้ว
จึงเข้ำข้อยกเว้นตำมพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มำตรำ 5 ที่กำหนดให้พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. 2543 มีให้ใช้บังคับแก่กำรขุดดินและถมดิน ซึ่งกระทำโดยอำศัยอำนำจตำมกฎหมำยอื่นที่ได้กำหนดมำตรกำร
ในกำรป้ องกัน อัน ตรำยไว้ตำมกฎหมำยนั้ น แล้ ว ตำมหนังสื อ กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง ที่ มท 0710/4723 ลงวัน ที่
1 เมษำยน 2554
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
๕.๓ การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการติดตามบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไตรมาส 1-2 (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
๕.๓.๑ การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2564
(กลุ่มงานส่งเสริมฯ)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อำเภอ
เมืองสุโขทัย
บ้ำนด่ำนลำนหอย
คีรีมำศ
กงไกรลำศ
ศรีสัชนำลัย
ศรีสำโรง
สวรรคโลก
ศรีนคร
ทุ่งเสลี่ยม
รวม

ฐำนข้อมูลสตรีที่มี
อำยุ 15 ปีขึ้นไปปี
2563

สมำชิกกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี ณ วันที่
30 กันยำยน 2564

คงเหลือสตรีที่อำยุ 15
ปีขึ้นไป ยังไม่ได้สมัคร
สมำชิกฯ

46,342
19,779
24,507
28,095
40,763
31,092
36,894
11,566
21,832
260,870

21,765
10,571
14,085
14,328
25,055
16,659
20,501
5,545
10,552
138,851

24,577
9,208
10,422
13,767
15,708
14,433
16,393
6,021
11,280
122,019

เป้ำหมำยกำรรับ
สมำชิกสมำชิก
กองทุน 6%

รับสมัครสมำชิก 1
ตุลำคม 2563 ถึง
23 มิถุนำยน 2564

1,490
567
640
841
958
882
999
377
692
7,446

1493
22
574
690
346
570
873
182
140
4890

ร้อยละของ
กำรรับ
สมัคร

100.20
3.88
89.69
82.05
36.12
64.63
87.39
48.28
20.23
65.67

10
๕.๓.๒ การบริหารจัดการหนี้ (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
รำยละเอียดโครงกำรที่กองทุนฯ อนุมัติ

100

จังหวัด

จำนวนโครงกำรที่ จำนวนโครงกำร
อนุมัติ
2099 โครงการ

เงินที่อนุมัติ

คงเหลือ
610 โครงการ

244,961,415.00

วิเครำะห์ทะเบียนลูกหนี้
เงินต้ นที่รบั ชำระ

ลูกหนี้ค งเหลือ ณ.

ณ. 2021-06-28

2021-06-28

181,779,484.08

63,181,930.92

ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ

ดำเนินคดี

หนี้เกินกำหนด

(งวดหลัง

(งวดก่อน

(งวดก่อน

2021-06-28)

2021-06-28)

2021-06-28)

57,851,504.66

0

ร้อยละหนี้เกิน
กำหนดชำระ

5,172,544.26

8.19

แยกรำยอำเภอ
รำยละเอียดโครงกำรที่กองทุนฯ อนุมัติ
อำเภอ
เมืองสุโขทัย

จำนวนโครงกำรที่ จำนวนโครงกำร
อนุมัติ

คงเหลือ

เงินที่อนุมัติ

วิเครำะห์ทะเบียนลูกหนี้
เงินต้ นที่รบั ชำระ

ลูกหนี้ค งเหลือ ณ.

ณ. 2021-06-28

2021-06-28

ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ

ดำเนินคดี

หนี้เกินกำหนด

(งวดหลัง

(งวดก่อน

(งวดก่อน

2021-06-28)

2021-06-28)

2021-06-28)

ร้อยละหนี้เกิน
กำหนดชำระ

234 โครงการ

73 โครงการ

28,169,625.00

20,689,930.25

7,479,694.75

6,668,947.25

0

805,526.50

10.77

บ้านด่านลานหอย 474 โครงการ

87 โครงการ

63,722,775.00

55,014,483.93

8,708,291.07

7,253,477.05

0

1,451,883.02

16.67

คีรมี าศ

221 โครงการ

58 โครงการ

26,615,010.00

20,780,471.00

5,834,539.00

5,392,968.00

0

388,954.00

6.67

กงไกรลาศ

271 โครงการ

95 โครงการ

28,492,115.00

20,016,550.00

8,475,565.00

7,859,676.00

0

550,626.00

6.5

ศรีสัชนาลัย

156 โครงการ

61 โครงการ

17,972,790.00

10,890,768.00

7,082,022.00

6,566,027.00

0

509,220.00

7.19

ศรีสาโรง

217 โครงการ

64 โครงการ

25,080,120.00

18,888,605.17

6,191,514.83

6,075,119.83

0

96,000.00

1.55

สวรรคโลก

164 โครงการ

63 โครงการ

18,339,490.00

10,849,508.00

7,489,982.00

7,419,004.00

0

70,290.00

0.94

ศรีนคร

196 โครงการ

60 โครงการ

22,099,500.00

14,713,238.73

7,386,261.27

6,562,839.53

0

819,596.74

11.1

ทุ่งเสลีย่ ม

147 โครงการ

49 โครงการ

14,469,990.00

9,935,929.00

4,534,061.00

4,053,446.00

0

480,448.00

10.6

๕.๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,352,650 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) (กลุ่มงานส่งเสริมฯ) ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

แผนงบประมำณ/ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี กรมกำรพัฒนำชุมชน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

- เมืองสุโขทัย
- กงไกรลำศ
- คีรีมำศ
- ศรีสชั นำลัย
- ศรีสำโรง
- สวรรคโลก
- บ้ำนด่ำนลำนหอย
- ทุง่ เสลีย่ ม
- ศรีนคร
รวมผลกำรเบิกจ่ำยทุกอำเภอ

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ

งบประมำรทีไ่ ด้รับกำร
จัดสรร

157,850
157,850
149,850
153,850
161,850
165,850
141,850
133,850
129,850
1,352,650

รวมผลกำรเบิกจ่ำย

132,400
148,875
131,900
144,875
138,375
140,400
74,925
111,900
87,610
1,111,260

งบประมำณ
คงเหลือ

25,450.00
8,975.00
17,950.00
8,975.00
23,475.00
25,450.00
66,925.00
21,950.00
42,240.00
241,390.00

คิดเป็นร้อย
ละผลกำร
เบิกจ่ำย (%)

83.88
94.31
88.02
94.17
85.50
84.65
52.82
83.60
67.47
82%
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

1. เรื่อ งกำรรับ เสด็ จ พลเอกหญิ ง ศำสตรำจำรย์ เกียรติคุณ สมเด็ จพระกนิ ษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี ทรงร่วมทัศนศึกษำ ณ พื้นที่จังหวัดสุโขทัยกับนักเรียนนำยร้อย โรงเรียนนำย
ร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ในวันที่ 12 กรกฎำคม 2564 ทำงสำนักงำนพัฒนำชุมชนได้รับมอบหมำยให้จัดแสดงอำชีพท้องถิ่น
2. กำรจัดสรรพนักงำนรำชกำรเฉพำะกิจ ของกระทรวงมหำดไทย โดยจังหวัดสุโขทัย ได้รับจัดสรร ดังนี้
1) สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย
จำนวน 5 อัตรำ
2) สำนักงำนจังหวัด
จำนวน 5 อัตรำ
3) สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จำนวน 5 อัตรำ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ กมลวรรณ อินทร์ลวง ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

ลงชื่อ อลงกต สุขเกตุ ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำยอลงกต สุขเกตุ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน

