รายงานการประชุม
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 6/2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน ๒๕63 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
ผู้มาประชุม
1. นายถวิล ยี่สุ้นแสง
2. นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ
3. นายพีร ฤทธิ์เดช
4. นายจาเรียง มณีพินิจ
5. นางประเพิน ภูสง่า
6. นางสาวบังอร จันทร์ศรี
7. นางปราณีต ชานิจศิลป์
8. นายเอกชัย ว่องไว
9.นายประวิทย์ ศรีสว่าง
10. นางพวงผกา ไชยเกล้า
11. นายสุเมธ ระงับพิศม์
12. นายณัฐธวัช ผู้ลาเลิศ
13. นายประสิทธิ์ ปานงาม
14. นายพรหมรินทร์ ทาทอง
ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว
2. นางนิภาภรณ์ สินเส็ง
3. นางสาวพิมล จันทะสุนี
4. นางสาวรวินท์นิภา อุทรัง
5. นางสาวอัญชลี หนามพรม
6. นายเชาวลิต ต้นชมภู
7. นายอรุณ แสงจันทร์
8. นางลัลน์ญดา ภูผาเผย
9. นางสาวสุภาภรณ์ ปัญญาแก้ว
10. นางสาววีรญา จ้อยจีด
11. นายอลงกร กงไกลาศ
12. นายธวัชชัย เปี้ยปลูก
13. นางสาวอุมาพร มีหิริ
14. นางสาวพลอยพรรณ ชุ่มชูจันทร์
15. นางสาวสุทารัตน์ สุริฉาย

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอเมืองสระแก้ว
พัฒนาการอาเภออรัญประเทศ
พัฒนาการอาเภอวัฒนานคร
พัฒนาการอาเภอตาพระยา
พัฒนาการอาเภอคลองหาด
พัฒนาการอาเภอวังนาเย็น
พัฒนาการอาเภอเขาฉกรรจ์
พัฒนาการอาเภอโคกสูง
พัฒนาการอาเภอวังสมบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นักส่งเสริมงานพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มี
เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.
นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ประธานการประชุมเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
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1.1เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
1.) แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1.1) นายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาดารงตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว
1.2) นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ช่วย
ราชการวิทยาลัยกรมการปกครอง ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอเมืองสระแก้ว
1. 3) นายวิ นั ย โ ตเจริ ญ นายอ าเภ อบ้ า นกรว ด จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ย้ า ยมา
ดารงตาแหน่ง นายอาเภอตาพระยา
1.4) นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ย้ายมาดารงตาแหน่ง
นายอาเภอวังนาเย็น
1. 5) นายคณั ส ช นม์ ศรี เ จริ ญ นายอ าเภ อปะทิ ว จั ง หวั ด ชุ ม พร ย้ า ยมา
ดารงตาแหน่ง นายอาเภอวังสมบูรณ์
1.6) นายอดิเรก ใหม่มงคล นายอาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ย้ายมาดารงตาแหน่ง
นายอาเภอเขาฉกรรจ์
2.) สถานการณ์ โ รคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา 2019 ตั งแต่ วั น ที่ 3 เมษายน 2563
จังหวัดสระแก้ว ไม่พบผู้ป่วยติดเชือเพิ่ม
3.) การประชาสัมพันธ์ ขอให้ส่วนราชการประชาสั มพันธ์ผ่ านทางเครือข่ายขององค์ กร
สาหรับอาเภอให้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าว โดยประชาสัมพันธ์ให้ทาตามคาแนะนาที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้วจัดทาขึน รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนดอย่างต่อเนื่อง เช่น การสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครังก่อนออกจากบ้าน กินร้อน ใช้ช้อนกลาง การล้างมือด้วยนาและสบู่เป็นประจา
การเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
4.) กรณีประชาชนมีอาการไข้ ขอให้แจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพืนที่
5.) กรณีมีการเชิญชวนให้ร่วมอบรมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกป่าใช้หนี โครงการ
เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ขอให้อาเภอประชาสัมพันธ์ประชาชนในพืนที่อย่าหลงเชื่อ หากไม่ใช่โครงการของรัฐหรือ
อาเภอสั่งการ สาหรับสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้แจ้งเกษตรกรรับทราบด้วย
6.) ขอให้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีมีประกาศ คาสั่งหรือ
นโยบายเพิ่มเติม
7.) กรณี ก ารแจกจ่ า ยสิ่ ง ของจากผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา ให้ ป ระสานอ าเภอ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพืนที่ จะต้องมีการจัดระเบียบให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกาหนด และจะต้องทราบปริมาณ
คนโดยระบุจานวนที่ชัดเจน เพื่อบริหารจัดการได้ง่ายขึน
8.) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ขอให้ส่วนราชการ
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อม
โต๊ะหมู่บูชา บริเวณด้านหน้าอาคารสานักงานและประดับผ้าระบายสีเหลืองและสีขาว บริเวณรัวอาคารสานักงาน
9.) จั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ ป รั บ แนวทางการด าเนิ น การโดยมอบ ให้ อ าเภอด าเนิ น การ
นาถุงยังชีพไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีรายได้น้อย พร้อมด้วยทุนการศึกษาสาหรับเด็กนักเรียน
10.) ขอให้ ส่ ว นราชการแต่ ล ะกระทรวงสรุ ป ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
หรือมาตรการต่าง ๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ทัง 2 ท่าน ก่อนทุกวันเสาร์
เนื่องจากจะได้แจ้ งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านรายการ “ผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองสระแก้ว ” FM 103.25
MHz. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.2 เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
1.) ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ ก าร “Quick Win ” 90 วั น “ปลู ก ผั ก สวนครั ว เพื่ อ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร”
2.) การพัฒนาพืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3.) การรายงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้อาเภอรายงานความก้าวหน้าตามกรอบเวลาที่กรมฯ กาหนด
4.) การสารวจร้านค้าชุมชน ร้านขายของชา ร้านโชห่วย ร้านค้าประชารัฐ ร้า นธงฟ้าประชารัฐ
ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด ที่ ส นใจร่ ว มโครงการรั บ สิ น ค้ า OTOP ไปจ าหน่ า ย โดยสามารถส ารวจเพิ่ ม เติ ม ได้ ถึ ง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
5.) การขับเคลื่อนการตลาดออนไลน์
6.) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2
7.) แนวทางการปฏิบัติงานและมาตรการเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เงินสดและเงิน
เทียบเท่าเงินสด และลูกหนีเงินยืมเกินกาหนด
8.) การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนปี 2563
9.) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10.) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 1/2563
11.) การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ประจาเดือนพฤษภาคม 2563
12.) การจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
13.) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน”
14.) มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
15.) การบริหารจัดการหนีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
16.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
17.) รายงานผลตามแนวทางการปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ มี ค าสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั งผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ ห้ ด ารงต าแหน่ ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว จานวน 6 ราย ตามคาสั่งกรม
การพัฒนาชุมชน ที่ 543/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 ประกอบด้วย
1) นางสาวลลิล วิชาสวัสดิ์ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวัฒนานคร
2) นางสาวณัฐกานต์ ปัญญาใส สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองสระแก้ว
3) นางจุติพร โสมดี สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกสูง
4) นายณัฐวุธ สุพรรณ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกสูง
5) นายก่อเกียรติ ตักกศิลาพันธุ์ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเขาฉกรรจ์
6) นางสาวศิราภรณ์ วิเศษดอนหวาย สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภออรัญประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
ด าเนิ น การส่ ง รายงานการประชุ ม ทางเว็ บ ไซต์ sakaeo.cdd.go.th และ ทางระบบ OA
เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม และหากมี การแก้ ไขวาระใด ขอให้ ทางอ าเภอแจ้ งทาง E-Mail จั งหวั ด
หรือทางระบบ OA จังหวัด
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
๔.1 การทบทวน ปรับปรุง การพัฒนานวัตกรรม
นายพีร ฤทธิ์เดช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ชีแจงรายละเอียดการ
ดาเนินงาน ตามประเด็น ดังนี
1.ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทาข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (INNOVATION)
งานพัฒนาชุมชนในด้านทุนชุมชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านที่ ๗ (การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานราก) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของกระทรวงมหาดไทย (การ-เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก)
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกรมการพัฒนาชุมชน (เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล) จากการตรวจสุขภาพ
ทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี ๒๕๖๒ จานวน ๒๙๓ กลุ่ม พบว่า มีระดับการพัฒนา ระดับ ๑ จานวน ๑๑๑ กลุ่ม
ระดับ ๒ จานวน ๑๓๒ กลุ่ม และระดับ ๓ จานวน ๕๐ กลุ่ม ซึ่งมีความจาเป็นต้องพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ ๓
ให้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเพื่อขยายผล
สู่กลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ ๑ และ ๒ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตแก่ทีมปฏิบัติการสนับสนุนฯ (เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและทีมเครือข่ายฯ) และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๒. เพื่อเสริมสร้างกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้นแบบของจังหวัดจานวน ๑ กลุ่ม
และอาเภอๆ ละ ๑ กลุ่ม
3. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนเพื่อเสนอแนวคิดและจัดทาแผนการขับเคลื่อนข้อเสนอการ
พัฒนานวัตกรรม
๒. จัดตังกลไกการทางาน (ทีมปฏิบัติการสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ) อาเภอละ ๑ ทีม รวม ๙ ทีม
(ทีมละ ๕-๑๐ คน ประกอบด้วย พัฒนาการอาเภอ/พัฒนากร/ผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์ฯ /ปราชญ์ชุมชน/ผู้นาสัมมาชีพชุมชน/เครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านฯ ฯลฯ)
๓. อาเภอดาเนินการคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่มีผลการพัฒนาระดับ ๓ อาเภอละ ๑ กลุ่ม เพื่อเป็น
ต้นแบบสาหรับขยายผล
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๔. จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมฯ โดยเน้นการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การดาเนินงาน/ดาเนินการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว/จัดทาแผนการดาเนินงานของทีม
ปฏิบัติการฯ
๕. ดาเนินการพัฒนาและยกระดับกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้นแบบของอาเภอ
จานวน ๙ อาเภอ และขยายผลสู่กลุ่มออมทรัพย์ฯ ในพืนที่ทุกอาเภอ
๖. ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้นแบบระดับจังหวัด
๗. ประเมินผล/สรุปถอดบทเรียน
๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานทุกขันตอน
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ และเครือข่ายฯ มีความรู้ทักษะ
ในการสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการขับเคลื่อน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ต้นแบบของจังหวัด จานวน ๑ กลุ่ม
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดต่องานพัฒนาชุมชน/องค์การ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมฯ และชุมชนมีแหล่ง
เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพมีการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแท้จริง
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. เชิงคุณภาพ : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการดาเนินงาน ประชาชนมีวินัยทางการเงินมีเงินออม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
๒. เชิงปริมาณ : มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนระดับ
จังหวัด จานวน ๑ กลุ่ม และระดับอาเภอ จานวน ๙ กลุ่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๒ การรายงานผลปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
รายงานให้สานักงานเลขานุการกรมทราบทุกวัน เน้นรายใหม่ให้เกิดธนาคารเมล็ดผัก
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 คาสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 115/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน สนับสนุน นิเทศงาน กิจกรรมงานพัฒนา
ชุมชนระดับพื้นที่อาเภอ
ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้วมีภำรกิจในกำรพัฒนำพื้นที่ อำเภอ
ตำบล หมู่บ้ำน/ชุมชน ตำมวิสัยทัศน์ของกรมกำรพัฒนำชุมชน “เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภำยใน
ปี ๒๕๖๕” ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรและขับเคลื่อนงำนพัฒนำชุมชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงแต่งตั้ง
คณะทำงำนสนับสนุนกิจกรรมงำนพัฒนำชุมชนในระดับอำเภอ ดังนี้
คณะท ำงำนที่ ๑ ปฏิ บั ติ ร ำชกำรรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ อ ำเภอเมื อ งสระแก้ ว อ ำเภอเขำฉกรรจ์
และอำเภอวังน้ำเย็น ประกอบด้วย
๑) หั ว หน้ ำกลุ่ มงำนสำรสนเทศกำรพัฒ นำชุมชน
หั ว หน้ำคณะทำงำน
๒) นำยทรั พย์ ศิล ป์ สั งสี แก้ว นักวิช ำกำรพัฒ นำชุมชนชำนำญกำร
คณะทำงำน
๓) นำงนิ ภ ำภรณ์ สิ น เส็ ง นั ก วิ ช ำกำรพั ฒ นำชุ ม ชนช ำนำญกำร
คณะท ำงำน
๔) หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำรหรือผู้แทน
คณะทำงำน
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คณะท ำงำนที่ ๒ ปฏิ บั ติ ร ำชกำรรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ อ ำเภอวั ฒ นำนคร อ ำ เภอคลองหำด
และอำเภอวังสมบูรณ์ ประกอบด้วย
๑) หั ว หน้ ำกลุ่ มงำนส่ งเสริมกำรพัฒ นำชุมชน
หั ว หน้ำคณะทำงำน
๒) นำยอรุ ณ แสงจั น ทร์ นักวิช ำกำรพัฒ นำชุมชนปฏิบัติกำร
คณะทำงำน
๓) นำงสำวอัญชลี หนำมพรหม นักวิช ำกำรพัฒ นำชุมชนช ำนำญกำร
คณะทำงำน
๔) หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำรหรือผู้แทน
คณะทำงำน
คณะท ำงำนที่ ๓ ปฏิ บั ติ ร ำชกำรรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ อ ำเภออรั ญ ประเทศ อ ำเภอโคกสู ง
และอำเภอตำพระยำ ประกอบด้วย
๑) หั ว หน้ ำกลุ่ มงำนยุ ทธศำสตร์กำรพัฒ นำชุมชน
หั ว หน้ำคณะทำงำน
๒) นำยเชำวลิต ต้น ชมภู นักวิช ำกำรพัฒ นำชุมชนชำนำญกำร
คณะทำงำน
๓) นำงสำวรวิ น ท์ นิ ภ ำ อุ ท รั ง นั ก วิ ช ำกำรพั ฒ นำชุม ชนช ำนำญกำร
คณะท ำงำน
๔) หั ว หน้ ำฝ่ ำยอำนวยกำรหรือผู้แทน
คณะทำงำน
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้ำที่ ดังนี้
๑. ให้ ก ำรสนั บ สนุ น ทำงวิ ช ำกำรแก่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน ให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำ ช่ ว ยเหลื อ
กำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สุงสุดต่อทำงรำชกำร และ
ประชำชน
๒. ให้ ก ำรนิ เ ทศ ติ ด ตำม ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนพั ฒ นำชุ ม ชนตั้ ง แต่ ร ะดั บ อ ำเภอ ต ำบล
และระดับหมู่บ้ำน
๓. ติดตำม สนั บ สนุ น กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี และแผนปฏิบัติรำชกำร
กำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น งบประมำณของอ ำเภอให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมำย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับตำมระยะเวลำที่กำหนด
๔. สนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงทีมงำนที่เป็นนักจัดกำรควำมรู้ และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
เพื่อกำรพัฒนำงำนในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
๕. อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2563
ทะเบี ย นการจั ดสรรงบประมาณกิจ กรรมตามแผนการปฏิบั ติ งานและแผนการใช้จ่ ายประจ าปี
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม มี 9 โครงการ ดังนี
1.พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี “สานึกดี แผนดี บริหารหนีได้”
3.สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4.เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
6.กองทุนเกือหนุนความสาเร็จ
7.พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
8.จัดตังและพัฒนากลุ่มอาชีพ
9.โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
มติที่ประชุม รับทราบ
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(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
นางจาเรียง มณีพินิจ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชีแจงรายละเอียดการดาเนินงาน
ตามประเด็น ดังนี
4.5 การด าเนิ น กิ จ กรรมภายใต้ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ( Memorandum of
Understanding : MOU) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้า (Earth Safe Foundation)
จังหวัดสระแก้วมีกลุ่มที่แจ้งความประสงค์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จานวน 3 ราย ได้แก่
1) นายสารวย ต้นพนม หมู่ 7 บ้านคลองอึ่งดา ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
2) นายสมนึก จันทอง บ้านเลขที่ 214 หมู่ 2 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านเขามะกา หมู่ 10 ต.ศาลาลาดวน อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว
ขอให้อาเภอได้ศึกษาแนวทางให้ชัดเจน และเป็นพี่เลียงช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อดาเนินการตามขันตอนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 โครงการศูน ย์จั ด การกองทุน ชุมชนบริ หารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริ หารหนี้ไ ด้ ”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดสระแก้วได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 3 ศูนย์
โดยดาเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มีผลการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป็นการวัดระดับการพัฒนาของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 924 แห่งทั่วประเทศ ตามเกณฑ์
การประเมินฯ จานวน 3 ด้าน 20 ตัวชีวัด) ในระดับที่ 3 หากไม่มีให้คัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มีผลการจัดระดับ
การพัฒนาฯ ในระดับที่ 2 เป็นลาดับถัดไป ซึ่งจังหวัดจะลงพืนที่เพื่อคัดเลือกต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 แนวทางการด าเนิ น กิ จกรรมตามแผนการปฏิบั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (ในกรณีที่อาเภอไม่ส ามารถ
ดาเนินการตามแนวทางเดิมได้)
กรมฯ ได้ปรับแนวทางการดาเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
เหมาะสมในสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 กิจกรรม ที่ 2.1 – 2.5 (เอกสารแนบ) ซึ่งในที่ประชุมมีข้อสรุป ดังนี
กิจกรรมที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ทุกอาเภอดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ 2.2 การจัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวิตฯ จังหวัดเขียนโครงการตามแนวทางใหม่ (เมือง/
วังสมบูรณ์/วังนาเย็น)
กิจกรรมที่ 2.3 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตฯ ทุกอาเภอเขียนโครงการตามแนวทางใหม่
มาให้จังหวัดอนุมัติ
กิจกรรมที่ 2.4 สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านฯ จังหวัดเขียนโครงการตามแนวทางใหม่
กิจกรรมที่ 2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน จังหวัดเขียนโครงการตามแนวทางใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8การดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทาง online
อ้างถึงหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ มท 0019/ว 0163 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
ด้ ว ย กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การขายและประชาสั ม พั น ธ์ online ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ในช่ ว ง
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
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OTOP ให้ มีช่องทางการจ าหน่ า ยผลิ ตภั ณ ฑ์ OTOP ผ่ านเว็บไซต์ OTOP TODAY โอทอปทูเ ดย์ และ Facebook
กลุ่ ม OTOP TODAY ฝากร้ า นขายของ และขอให้ อ าเภอมอบหมายส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ ด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ OTOP TODAY,FacebookOTOP TODAY โอทอปทูเดย์ , กลุ่ ม OTOP TODAY ฝากขายของโดย
เชิญ ชวนเจ้า หน้า ที่พัฒ นาชุม ชน ผู้ผ ลิต ผู้ป ระกอบการ OTOP ผู้นา/กลุ่ม /องค์ก ร/เครือ ข่า ย ติด ตาม เว็บไซต์
เพจ และเป็นสมาชิกกลุ่ม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมติดตามการ live สด ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00
– 13.30 น. โดยให้รายงานจานวนผู้ที่สมัครเข้าติดตามและเข้าร่วมเป็นสมาชิก ตามเป้าหมายที่กาหนด ดังนี
1) อาเภอเมืองสระแก้ว ,วัฒนานคร.อรัญประเทศ อาเภอละ 50 คน
2) อาเภอคลองหาด 40 คน
3) อาเภอเขาฉกรรจ์ ตาพระยา วังนาเย็น อาเภอละ 30 คน
4) อาเภอโคกสูง อาเภอวังสมบูรณ์ อาเภอละ 20 คน
จั งหวัดสระแก้ว กาหนด Live สด กิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านทาง Facebook สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 และ วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 ระหว่าเวลา 12.00 – 13.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระการประชุมเพิ่มเติม
1. ผลการดาเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว ประจาปี 2563
ยอดเงิน บริ จ าค 293,716 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 12,475 บาท สมทบกองทุนพัฒนา
เด็กชนบทฯ ส่วนกลาง 30,000 บาท คงเหลือสุทธินาเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนพัฒนาเด็ กชนบทฯ จังหวัดสระแก้ว
เป็นเงินจานวน 251,241 บาท
2. การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2563
- จังหวัดพิจารณาจัดตังคณะทางานคัดเลือกโดยให้คณะกรรมการสตรีจังหวัด (กพสจ.) มีบทบาท
ในการคัดเลือก
- เป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพ
ชุมชน ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค
- มีการปฏิบัติและการเข้าไปมีส่วนร่ว มขับเคลื่ อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน ตามหลักกิจกรรม 3 สร้าง คือ สร้างความมั่นคงทางอาหาร
สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ที่เป็นรูปธรรม
- หัวหน้าหรือสมาชิกของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนต้องผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชน (มชช.) แล้ว
- ส่งข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่เป็นที่ตัง
ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 และมอบวัสดุ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จานวน 5,000 บาท
ขอให้อาเภอแจ้งรายชื่อภายในวันที่ 15 ก.พ. 2563
3. โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่
กรมฯ ได้ จั ด ท าโครงการส่ ง เสริม นั ก การตลาดรุ่ นใหม่ (OTOP) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริมให้
ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึน โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ของ
ผู้ บ ริ โ ภคในสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID-19) จังหวัดสระแก้ว ได้รับ
เป้าหมาย 3 คน เริ่มทางาน 12 พ.ค. 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ขอให้อาเภอช่วยประชาสัมพันธ์
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4. การประกวดผ้าขาวม้า
ตามที่กรมฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย
ดารงไว้ในแผ่นดินร่วมกับจังหวัดทุกจังหวัด และได้จัดการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน
โดยขอให้ทุกจังหวัดจัดประกวดผ้าระดับจังหวัด (รายละเอียดแนบ) จังหวัดสระแก้วกาหนดการประกวดประเภท
ผ้าขาวม้า มีแผนดาเนินการ ช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 ขอให้อาเภอได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รับ
ทราบเป็นเบืองต้น รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ชีแจงรายละเอียด ดังนี
4.9 แนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2563
การดาเนิ น งานด้านการจัดการความรู้ กรมการพัฒ นาชุมชน ประจาปี 2563 กรมฯให้ จังหวัด
รวบรวมองค์ ค วามรู้ ร ายบุ ค คลของบุ ค ลากรทุ ก คน โดยคั ด เลื อ กองค์ ค วามรู้ ร ายบุ ค คลที่ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
(Best Practice) จานวน 1 เรื่อง และชุดความรู้ระดับหน่วยงาน จานวน 1 เรื่อง ส่งกรมฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน
2563 โดยกลุ่ ม งานสารสนเทศได้ คั ด เลื อ กให้ เ หลื อ จ านวน 3 เรื่ อ ง เพื่ อ ให้ ค ณะท างานได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
Best Practice จานวน 1 เรื่อง ดังนี
(1) นายพีร ฤทธิ์เดช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เรื่อง การทางานให้ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
(2) นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เรื่อง การขับเคลื่อนกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สู่กองทุนธรรมาภิบาล
(3) นางสาวปุญชรัสมิ์ ตังเกือมิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (อาเภอตาพระยา)
เรื่อง สัมมาชีพพาเพลินสนุกสุดทุกการถ่ายทอดตอบโจทย์อาชีพที่ครัวเรือนต้องการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติคน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2563
กลุ่มงานสารสนเทศได้แจ้งหนังสือให้อาเภอดาเนินการ ดังนี
1.พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จานวน 3 ประเภทๆ ละ 1
รางวัล
1.1 ประเภทสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาเภอดีเด่น (เงินรางวัล 15,000บาท)
1.2 ประเภทคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล ดีเด่น
(เงินรางวัล 8,000บาท)
1.3 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (เงินรางวัล 8,000 บาท)
2.ส่งแบบรายงานผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด และ
ผลงานของผู้ที่ได้รับการคั ดเลือกฯ ประเภทละ 1 เล่ม พร้อมบันทึกเป็นเอกสารในรูปแบบไฟล์ word ให้สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
3.จังหวัด จะนาผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ทุกอาเภอ เสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โดยการลงพืนที่เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของ
แต่ละอาเภอ และคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ดีเด่นระดับเขตรวจราชการพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.11 การบันทึกผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลการบันทึกผลการตรวจสุขภาพของกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ ปี 2563
1. อาเภอเมืองสระแก้ว จานวน 40 หมู่บ้าน
2. อาเภอเขาฉกรรจ์ จานวน 26 หมู่บ้าน
3. อาเภอวังนาเย็น จานวน 32 หมู่บ้าน
4. อาเภอวังสมบูรณ์ จานวน 27 หมู่บ้าน
5. อาเภออคลองหาด จานวน 32 หมู่บ้าน
6. อาเภอวัฒนานคร จานวน 30 หมู่บ้าน
7. อาเภออรัญประเทศ จานวน 51 หมู่บ้าน
8. อาเภอโคกสูง จานวน 33 หมู่บ้าน
9. อาเภอตาพระยา จานวน 42 หมู่บ้าน
การจัดระดับผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน (เฉพาะในความรับผิดชอบกรมการพัฒนาชุมชน)
1. ระดับ A จานวน 67 คน
2. ระดับ B จานวน 204 คน
3. ระดับ C จานวน 16 คน
รวมทังหมด 287 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.12 หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2563
- กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓ ) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการพัฒนา
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน ๑ โครงการ (2 กิจกรรม) คือ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (อาเภอดาเนินการ) จานวน
9 อาเภอๆ ละ 8,900 บาท รวมเป็นเงิน 80,100 บาท
2. สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (อาเภอดาเนินการ)จานวน 9 อาเภอ ๆ ละ
8,200 บาท เป็นเงิน 73,800 บาท
โดยกลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้จัดทารายละเอียดประกอบโครงการ และแจ้งเป็นหนังสือให้อาเภอทราบเรียบร้อยแล้ว
หมู่บ้านต้นกล้าตามงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน มีจานวน 9 หมู่บ้าน
1. หมู่บ้าน เนินไทร หมู่ที่ 15 ตาบลสระขวัญ อาเภอเมืองสระแก้ว
2. หมู่บ้าน หนองสลักได หมู่ที่ 12 ตาบลผักขะ อาเภอวัฒนานคร
3. หมู่บ้าน โนนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตาบลผ่านศึก อาเภออรัญประเทศ
4. หมู่บ้าน แก้วเพชรพลอย หมู่ที่ 8 ตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา
5. หมู่บ้าน บ้านตากฟ้า หมู่ที่ 10 ตาบลซับมะกรูด อาเภอคลองหาด
6. หมู่บ้าน นาเจริญ หมู่ที่ 12 ตาบลคลองหินปูน อาเภอวังนาเย็น
7. หมู่บ้าน หนองกะทะ หมู่ที่ 3 ตาบลหนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์
8. หมู่บ้าน หนองผักบุ้ง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองแวง อาเภอโคกสูง
9. หมู่บ้าน คลองชล หมู่ที่ 11 ตาบลวังทอง อาเภอวังสมบูรณ์
หมู่บ้านต้นกล้าตามงบกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีจานวน 2 หมูบ่ ้าน
10. หมู่บ้าน ศรีวิไล หมู่ที่ 11 ตาบลคลองนาใส อาเภออรัญประเทศ
11. หมู่บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 6 ตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา
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หมู่บ้านต้นกล้าที่อยู่ในเขตเทศบาล มีจานวน 3 หมู่บ้าน
1. หมู่บ้าน สะพานขาว เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
2. หมู่บ้าน มิตรสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
3 . หมู่บ้าน ชุมชนเมืองย่อยที่ 21 เทศบาลเมืองสระแก้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.13 สรุปโครงการที่จ่ายชาระคืนเงินทุนหมุนเวียนและค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสระแก้ว
สรุปภาพรวมเปรียบเทียบหนีเพิ่มขึนจากวันที่ 31 มี.ค.63
1.) จานวนโครงการที่ ค้างชาระปี 56 - 59 จานวน 17 โครงการ
2.) จานวนโครงการที่ ค้างชาระปี 60 –61 จานวน 57 โครงการ
รวมเป็นจานวน 74 โครงการ และจานวนเงินที่ค้างชาระปี 56 – 59 รวมเป็นจานวนเงิน 1,040,270.97 บาท
3.) จานวนเงินที่ค้างชาระปี 60 – 61 จานวนเงิน 2,653,769.19 บาท รวมเป็นจานวนเงิน 3,694,040.16 บาท
ดอกเบียผิดนัด 326,889.46 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.14 แบบรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสระแก้ว
1.) เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจัดสรร จานวนเงิน 16,000,000.00 บาท
2.) เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร จานวนเงิน 3,000,000.00 บาท
3.) งบบริหารที่ได้รับจัดสรร จานวนเงิน 2,066,930 บาท
4.) ผลการเบิกจ่ายงบบริหาร จานวนเงิน 973,419.80 บาท
5.) ยอดคงเหลืองบประมาณ จานวนเงิน 1,093,510.20 บาท
6.) ร้อยละการเบิกจ่ายงบบริหาร ร้อยละ 47.09
7.) ผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน จานวนเงิน 9,348,920.00 บาท
8.) ร้อยละการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน ร้อยละ 58.43
9.) ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน จานวนเงิน 1,523,388.00 บาท
10.) ร้อยละการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ร้อยละ 50.78 บาท
11.) ผลการเบิกจ่ายรวม จานวนเงิน 11,845.727.80 บาท
12.) ร้อยละการเบิกจ่ายทังหมด ร้อยละ 56.23
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.15 โครงการที่มีงวดชาระระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 ที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม
มาตรการพักชาระหนี้จังหวัดสระแก้ว
1. อาเภอเมืองสระแก้ว จานวน 31 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 702,175 บาท ดอกเบีย 21,648.05 บาท
2.อาเภอวัฒนานคร จานวน 29 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 861,772 บาท ดอกเบีย 7,870 บาท
3. อาเภอวังสมบูรณ์ จานวน 51 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 816,601 บาท ดอกเบีย 14,982 บาท
4. อาเภอวังนาเย็น จานวน 7 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 185,922 บาท ดอกเบีย 3,192 บาท
5. อาเภอตาพระยา จานวน 35 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 1,011,668 บาท ดอกเบีย 19,453บาท
6. อาเภอเขาฉกรรจ์ จานวน 17 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 460,298 บาท ดอกเบีย 5,509 บาท
7. อาเภอโคกสูง จานวน 12 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 238,766 บาท ดอกเบีย 9,230 บาท
8. อาเภอคลองหาด จานวน 15 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 194,146 บาท ดอกเบีย 7,649 บาท
9. อาเภออรัญประเทศ จานวน 32 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 1,198,137 บาท ดอกเบีย 9,282 บาท
รวมเป็นจานวน 229 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 5,669,485 บาท ดอกเบีย 98,815.05 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.16 โครงการที่เข้ามาตรการลดดอกเบี้ย จังหวัดสระแก้ว
1. อาเภอเมืองสระแก้ว จานวน 16 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 32,881 บาท ดอกเบีย 8,442 บาท
2.อาเภอวัฒนานคร จานวน 8 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 11,167 บาท ดอกเบีย 3,068 บาท
3. อาเภอวังสมบูรณ์ จานวน 7 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 12,231 บาท ดอกเบีย 4,252 บาท
4. อาเภอวังนาเย็น จานวน 3 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 5,324 บาท ดอกเบีย 2,290 บาท
5. อาเภอตาพระยา จานวน 8 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 8,108 บาท ดอกเบีย 1,413 บาท
6. อาเภอเขาฉกรรจ์ จานวน 4 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 6,554 บาท ดอกเบีย 2,453 บาท
7. อาเภอโคกสูง จานวน 7 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 10,629 บาท ดอกเบีย 3,267 บาท
8. อาเภอคลองหาด จานวน 8 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 13,749 บาท ดอกเบีย 6,746 บาท
9. อาเภออรัญประเทศ จานวน - โครงการ
รวมเป็นจานวน 61 โครงการ แบ่งเป็นเงินต้น 100,643 บาท ดอกเบีย 31,931 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
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(ฝ่ายอานวยการ)
นางประเพิน ภูสง่า หัวหน้าฝ่ายอานวยการ ชีแจงรายละเอียด ตามประเด็น ดังนี
4.17 การบริหารงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งบบริหาร
และงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) การเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์กรมฯ
ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณ 2563 จังหวัดสระแก้วได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทังสิน
12,109,940 บาท ผลการเบิกจ่าย 6,230,545 บาท
2) รายการการโอนเงินงบประมาณ เพื่อให้กับผู้รับจ้าง/ขาย ออกใบเสร็จรับเงินไตรมาส 1-4
2.1) งบยุทธศาสตร์ จานวนจ่าย 536,791.95 บาท
2.2) งบบริหาร จานวนจ่าย 58,058.66 บาท
2.3) งบสตรี จานวนจ่าย 69,984.71 บาท
3) รายการลูกหนีเงินยืม (งบยุทธศาสตร์ฯ และงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบยุทธศาสตร์ ปี 2563 มีจานวน 3 ราย
1) นางสาวรวินทร์ อุทรัง จานวน 30,700 บาท
2) นายพรหมรินทร์ ทาทอง จานวน 104,220 บาท
3) นางกัลญา อนุเกตุ จานวน 234,600 บาท
งบสตรี ปี 2563 มีจานวน 2 ราย
1) นางสาวพลอยพรรณ ชุ่มชูจันทร์ จานวน 6,360 บาท
2) นางสาวอุมาพร มีหิริ จานวน 15,100 บาท
4) การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.18 การปฏิบัติงานทีมผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิด
เพื่อ ให้ ที มผู้ นาอาสาพัฒ นาบ้านเกิ ด ขับ เคลื่ อ นงานให้บรรลุ ต ามวัต ถุประสงค์ เป็ นไปด้ว ย
ความเรีย บร้ อยและมีป ระสิ ทธิภ าพ จึ งแต่ งตังทีมผู้ นาอาสาพัฒ นาบ้า นเกิดดังนี
1. ทีมผู้ นาอาสาพัฒ นาบ้านเกิด ระดั บจังหวัด
1.1 นายบุ ริ น ทร์ ประยงค์เ พ็ช ร
หั ว หน้าที ม
1.2 นายชัย วุ ฒิ เทโพธิ์
ทีมงาน
1.3 นางกั ญญา สุ น ทรวั ฒ น์
ทีมงาน
1.4 นายเหรี ย ญชัย มาวงษ์
ทีมงาน
1.5 พัฒ นาการจั งหวัด สระแก้ว
เลขานุ การ
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ให้ ทีมผู้ นาอาสาพัฒ นาบ้ านเกิด มีบ ทบาท อานาจหน้าที่รับผิ ดชอบ ดังนี
1. เป็ น ผู้ ช่ว ยอธิบ ดีในการขับเคลื่ อนงานพัฒ นาชุ มชนในระดับพื นที่
2. ติด ตาม สนับ สนุน และประเมิน ผลงานพั ฒ นาชุม ชนพร้ อ มทั งให้ คาแนะนาแนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหา
3. ร่ว มวิเ คราะห์ ปัญ หาและให้คาปรึก ษาตามที่ห น่ว ยงานและชุม ชนมีก ารร้ อ งขอมายั ง
ทีมผู้ นาอาสาพัฒ นาบ้ านเกิด
4. เป็ น วิท ยากรถ่า ยท อ ด อง ค์ ค ว าม รู ้ต า มค ว า มเชี ่ ย ว ช าญ หรือ ประสบ ก า ร ณ์
แก่ห น่ ว ยงานและชุมชน
5. ผู ้ ป ระสาน ส่ง เสริม และสนับ สนุน ทางด้า นวิช าการและงบประมาณ เพื ่ อ การ
ขับ เคลื่ อนพัฒ นาชุมชน
6. ปฏิบั ติงานอื่น ๆ ตามคาแนะนาของผู้ ว่า ราชการจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.19 การติดตามนิเทศ ประจาปีงบประมาณ 2563

แผนกำรตรวจติดตำม/นิเทศงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้ว
......................................
ลำดับ

อำเภอ

วัน เดือน ปี

สถำนที่

เวลำ

1

ตาพระยา

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ห้องประชุม สนง .พช.

09.30 น.

2

โคกสูง

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ห้องประชุม สนง .พช.

13.30 น.

3

คลองหาด

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ห้องประชุม สนง .พช.

09.30 น.

4

วังสมบูรณ์

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ห้องประชุม สนง .พช.

13.30 น.

5

วังน้าเย็น

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ห้องประชุม สนง .พช.

09.30 น.

6

เขาฉกรรจ์

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ห้องประชุม สนง .พช.

13.30 น.

7

เมืองสระแก้ว

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ห้องประชุม สนง .พช.

09.30 น.

8

อรัญประเทศ

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ห้องประชุม สนง .พช.

09.30 น.

9

วัฒนานคร

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ห้องประชุม สนง .พช.

13.30 น.

มติที่ประชุม รับทราบ

15

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี
ประธานทีป่ ระชุมกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.45 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวสุภาภรณ์ ปัญญาแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางประเพิน ภูสง่า
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

