รายงานการประชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 5/2564
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
.................................................................................................................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายถวิล ยี่สุ้นแสง
พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว
2. นายพีร ฤทธิ์เดช
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3. นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4. นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
5. นายประสิทธิ์ ปานงาม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
6. นางสาวบังอร จันทร์ศรี
พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว
7. นางปราณีต ชำนิจศิลป์
พัฒนาการอำเภออรัญประเทศ
8. นางพวงผกา ไชยเกล้า
พัฒนาการอำเภอคลองหาด
9. นางชิดชญา จำปาเทศ
พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร
10. นางศรีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์
11. นายตุลยวัตร นกอยู่
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังน้ำเย็น
12. นางนิภาภรณ์ สินเส็ง
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์
13. นางสาวมลิวัลย์ แข็งธัญญะกิจ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง
14. นายบุญจันทร์ ราวีศรี
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอตาพระยา
ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายสุเมธ ระงับพิศม์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2. นางปาณิสรา วันชูเพลา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3. นางสาวยุภาพร เทวัญรัมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4. นางสาวพิมล จันทะสุนี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
5. นางสาวรวินท์นิภา อุทรัง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
6. นางสาวอัญชลี หนามพรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
7. นายเชาวลิต ต้นชมภู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
8. นายอรุณ แสงจันทร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
9. นายคุณภัทร สวรรค์สุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
10. นางสาววีรญา จ้อยจีด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
11. นายจักรริน ธรรมโคต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
12. นางชนัณชิตา อินทรพฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
13. นายอลงกร กงไกลาศ
พนักงานขับรถยนต์ ส2
14. นายธนากร ฉิมพาที
นักส่งเสริมงานพัฒนาชุมชน
15. นางสาวอุมาพร มีหิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
16. นางสาวพลอยพรรณ ชุ่มชูจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
17. นางสาวสุทารัตน์ สุริฉาย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ไม่มาประชุม
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระก่อนเริ่มประชุม
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดำเนินการประชุมดังต่อไปนี้
1.สวดมนต์ไหว้พระ
เริ่มประชุม
เวลา 09.00 น.
นายถวิล ยี่ส ุ้น แสง พัฒ นาการจังหวัดสระแก้ว ประธานการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ ว
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.1 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
ที่ประชุม แนะนําหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ และย้าย
ไปดํารงตําแหน่งที่อื่นดังนี้
1) นายประพันธ์ นิติโชติ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๑ อัยการ จังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ย้ายมาดํารงตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัด
สระแก้ว
2) นายประภาส ผูกดวง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัด
ระยอง ย้ายมาดํารงตําแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว (ระลอกใหม่) ข้อมูล ณ
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๔ ราย ผู้ติดเชื้อสะสม ๓๒๐ ราย รักษาหาย ๑๕๕ ราย ยังรักษาอยู่
๑๖๕ ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ๒ ราย
รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว (ระลอกใหม่เดือนเมษายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ คน แยกตามพื้นที่อําเภอเมืองสระแก้ว มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด โดย
ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อทุกอําเภอ
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด
สระแก้ว คือ การค้นหาเชิงรุก จับเคสให้เร็วที่สุดโดยล่าสุดมียอดสะสม จํานวน ๑,๘๘๑ ราย ยอดตรวจสะสมทั้งหมด
๑๘,๖๗๖ ราย โดยมีการสอบสวน ค้น หาผู้มีความเสี่ยงสูงทุกวัน และนําเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคที่ Local
Quarantine ล่าสุดมีการนําเข้า ๔๔ ราย สะสม ๕๒๒ ราย จําหน่ายออก ๗๔ ราย คงเหลือ ๔๔๘ ราย
ปฏิทินงานสําคัญในรอบเดือนเมษายน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1) วันที่ 4 พ.ค. 64 การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาส วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
2) วันที่ 13 พ.ค. 64 การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ขอให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ถ้าหากมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะแจ้งกำหนดการ
ให้ทราบอีกครั้ง
3) วันที่ 20 พ.ค. 64 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ
“บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคดลาน อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
4) วันที่ 27 พ.ค. 64 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2564
ผู้ว่าราชการจั งหวัด ขอเชิญชวนทุกหน่ว ยงานร่ว มบริจาคเพื่อจะได้มีทุน ในการดําเนินโครงการ
“กองทุน 10 บาท ช่วยบ้าน ๑๐ หลัง จังหวัดสระแก้ว ” เพราะยังมีคนด้อยโอกาสรอความช่ว ยเหลืออีกจํา นวน
มาก ยืนยันว่าจะดําเนิน การโครงการดังกล่ าวต่อไป และขอให้ประชาสั มพันธ์ช่วยร่วมบริจาคด้วย
จังหวัดสระแก้ว ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจำหน่ า ยสลากกาชาด ขอความอนุ เ คราะห์ ส่ ว นราชการใน
การจำหน่ายสลากกาชาด และจะทำการออกรางวั ล สลากาชาดจั งหวั ดสระแก้ว ประจำปี 2564 ในวันที่ 11
พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมปางสี ดา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
/สำนักงาน…
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สำนักงานพัฒนาชุมมชนจังหวัดได้นำเสนอเรื่องการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ เนื่องจากต้องนำเสนอ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนามในคำสั่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการลงนามในคำสั่งแต่
ประการใด เนื่องจากติดปัญหาในตำหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ประสานงานกับอำเภอเพื่อค้นหาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้ง 5 มิติ ในการนี้จังหวัดก็ขอขอบคุณทางอำเภอที่ได้เร่งรัด ค้นหา และนำส่งรายชื่อให้กับ
ทางจังหวัดมา ณ ที่นี้ด้วย
ผู ้ ว ่ า ราชการได้ ห มอบหมายงานให้ ส ำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนรี บ เร่ ง ดำเนิ น การโครงการที ่ ข อรับ
งบประมาณ งบเงิน กู้ ซึ่งส่ว นมากจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมฯ ทั้ง หมด 6 โครงการ โดยแบ่งให้กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 1 โครงการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ จำนวน 5 โครงการ ให้รีบเร่งดำเนินการเสนอทั้ง 6 โครง การ
ให้เร็วที่สุด เพื่อขอรับงบประมาณดังกล่าวจากสำนักงานจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
๑) การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
สําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (สังกัดจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด)
2) สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําเดือน
มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔ (สตร.)
๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” (กจ.)
๔) ประเด็ น การตรวจราชการของผู ้ ต รวจราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนประจำเดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สตร.)
๕) การดําเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา การมอบและผลิตผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” มียอดจําหน่าย ประมาณ
22.7 ล้านบาท ยอดสั่งจอง 303,000 บาท (8 เม.ย.64)
๖) รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปี ๒๕๖๔ (สสช.)
7) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (9 เส้นทาง 9 ตํานาน
มรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย) (สกว.) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และกระตุ้นกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับ
ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 9 เส้นทาง โดยใช้ตํานานมรดกวัฒนธรรมไทยเป็นจุดขาย
8) การน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (สสช.)
9) สรุปผลการดําเนินโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2564 (สสส.)
10) การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (กผ.)
11) การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
12) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
13) การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอายุความตามมูลหนี้และวิธีการนับอายุความ (กน.)
/1.3 การแต่งตั้ง...
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1.3 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
1.3.1 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคำสั่ง ที่ 540/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
เรื่อง ย้ายข้าราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 ราย
1. นายคเชนทร์ ช ัย แพงจั น ทร์ ตำแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนชำนาญการพิ เ ศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สังกัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
2. นางจำเรี ย ง มณี พ ิ น ิ จ ตำแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนชำนาญการพิ เ ศษ
(ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม งาน) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ย้ายไปดำรง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สังกัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดยให้ไปรายงานตัวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
1.3.2 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีค ำสั่ง ที่ 542/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ราย คือ นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพั ฒนาชุมชน
สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ย้ายไปรักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยให้ไปรายงานตัวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
ดำเนิ น การส่ ง รายงานการประชุ ม ทางเว็ บ ไซต์ sakaeo.cdd.go.th และ ทางระบบ OA
เพื ่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม และหากมี การแก้ ไขวาระใด ขอให้ ทางอำเภอแจ้ งทาง E-Mail จั งหวั ด
หรือทางระบบ OA จังหวัด
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
๔.1 ผลการติดตาม สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้านการบริหารงาน
เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 จำนวน ๔๓ หมู่บ้าน
รายงานความก้าวหน้าและการติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
- อำเภอเมืองสระแก้ว
มีปัญหาจำนวน 13 หมู่บ้าน ได้มอบหมายให้พัฒนากรประจำพื้นที่ ได้ลงไปติดตามและให้
ลูกหนี้มาทำการยอมรับสภาพหนี้และใช้คืนเงินมาบ้างแล้วส่วนหนึ่ง และขอนัดหมายให้ทางจังหวดได้ลงไปพูดคุยกับ
หมู่บ้านที่มีปัญหาเพื่อหางทางแก้ไขร่วมกันกับทางอำเภอ
- อำเภออรัญประเทศ
ได้ล งไปสอบปากคำเพิ่ มเติมลูก หนี้โ ครงการแก้ไ ขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ส่ว น
ครัวเรือนที่ทำสัญญารับสภาพหนี้นั้นก็ได้ชำระหนี้ตามปกติ กรณีบ้านคลองทัพจันทร์ มอบหมายให้พัฒนากร ทำเรื่อง
ยอมรับสภาพหนี้ และให้โอนชำระเป็นรายเดือน แต่ก็ยังไม่ได้รับแจ้งกลับมาว่าได้ทำการโอนชำระไปแล้วหรือไม่ การ
ลงพื้นที่ติดตามของอำเภออรัญประเทศนั้นค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากติดชายแดนเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดมาก
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- อำเภอคลองหาด
มีปัญหาจำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านเขาตาเงาะ หมู่ 3 มีสมาชิกยืมเงินค้างชำระอยู่ 1 ราย ซึ่ง
ทางคณะกรรมการก็ได้ปล่อยให้กู้ยืมตามปกติ เนื่องจากจำนวนที่ค้างนั้นมีจำนวนไม่มาก พูดคุยให้มารับทราบชำระหนี้
บ้านเขาจันทร์แดง ทางจังหวัดได้ลงไปติดตามและพูดคุยให้ยอมรับสภาพหนี้ ทั้งหมด 3 ราย
- อำเภอวังสมบูรณ์
การติดตามลูกหนี้ให้มาชำระเงินไม่ติดปัญหา
- อำเภอโคกสูง
พัฒนากรได้ทำหนังสือให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสาย อ่านรายชื่อสามชิกที่ค้างชำระหนี้ ให้มา
ทำการชำระหนี้
- อำเภอเขาฉกรรจ์
ติ ด ปั ญ หาบ้ า นหนองหว้ า ลงพื ้ น ที ่ ต ิ ด ตามไม่ ไ ด้ เ นื ่ อ งจากพบผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื ้ อ โควิ ด 19
บ้านซับมะนาว มีปัญหามา 18 ปี ได้ทำการนัดผู้ใหญ่บ้านมาสอบปากคำ และนัดลุกหนี้มาพูดคุย มีการขอผ่อนชำระ
3 ราย ชำระหนี้ทันที 3 ราย อีกจำนวน 3 รายไม่มาติดต่อ ได้ประสานให้ผู้ใหญ่บ้าน ติดต่อลูกหนี้ 3 รายให้มาพบเป็น
การด่วนเพื่อพูดคุยและทำการยอมรับสภาพหนี้
- อำเภอตาพระยา
ติดปัญหาบ้านบ้านวังยาง ให้พัฒนากรทำหนังสือถึงลูกหนี้ให้มาตกลงยอมรับสภาพหนี้และใช้
คืนเงิน และขอนัดจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ติดตามปัญหาอีกครั้ง
- อำเภอวังน้ำเย็น
ไม่ติดปัญหาอะไร ได้เน้นย้ำพัฒนากรให้ติดตามอย่างใกล้ชิดในเรื่องการปรับสมุดบัญชี และ
เมื่อครบรอบการปล่อยกู้คณะกรรมการจะต้องมาแจ้งทางอำเภอเพื่อตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อน
- อำเภอวัฒนานคร
บ้านช่องกุ่ม ได้ติดตามชำระหนี้มาบ้างแล้วจากการช่วยเหลือของจังหวัดแต่ก็ยังได้ไม่ครบ
ขาดอีกประมาณ 40,000 บาท ซึ่งทางคณะกรรมการ ผู้ใหญ่บ้านก็อยากจะปล่อยกู้ปกติ รอการประชุมกับพัฒนาการ
อำเภออีกครั้ง อีกส่วนที่มีปัญหาจำนวน 19 หมุ่บ้านนั้น คือสมุ ดบัญชีหาย ซึ่งทางอำเภอก็ได้ประสานงานกับ ธกส.
เกี่ยวกับสมุดบัญชีที่หายไปแล้วเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.2 โครงการ…
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4.2 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
จำนวน 21 แห่ง
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา
โมเดล" จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ 8 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอโคกสูง)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
นำยนิทัศ อึ่งขวัญ
นำงสำวม้วย สุครีพ
นำยสุเทพ แจ่มหอม
นำยเสน่ห์ หวังหยิบกลำง
นำงนงค์นุช เหลำดี
นำยสมจิต รำชกิจ
นำงอำไพ เอกวงษ์
นำยธวัชชัย เด่นกระจ่ำง
นำยวัชรำ สุวรรณโสภำ
ส.อ.หญิง สำรำญ แก้วสีโท
นำยบุญธรรม วังคีรี
นำยทศพล พุฒซ้อน
นำงอนงค์ ดีดพิมำย
นำงสมสมัย บัวพำ
นำยหัตถพร ทับทิมทอง
นำยเล็ก คำนึง
นำงสำวรุ่งลำวัลย์ เบ้ำคำ
นำงดำรณี มณีโชติ
นำยวสันต์ ดุสิต
นำยสำรำญ แสวงสุข

21

นำยแดง ด่ำนเกลี้ยงกล่อม

ลำดับ

หมูท่ ี่

ตำบล

อำเภอ

พืน้ ที่

สถำนะ
อยูร่ ะหว่ำงเบิก-จ่ำย

3
7
5
2
4
7
1
11
10
2
14
10
14
3
2
7
8
4
11
5

เขำฉกรรจ์
พระเพลิง
คลองไก่เถื่อน
เบญจขร
โคคลำน
ทัพรำช
ทัพเสด็จ
โคกปี่ฆ้อง
ศำลำลำดวน
คลองหินปูน
ตำหลังใน
วังทอง
วังสมบูรณ์
หนองตะเคียนบอน
หนองน้ำใส
หนองแวง
คลองทับจันทร์
ท่ำข้ำม
ฟำกห้วย
หันทรำย

เขำฉกรรจ์
เขำฉกรรจ์
คลองหำด
คลองหำด
ตำพระยำ
ตำพระยำ
ตำพระยำ
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
วังน้ำเย็น
วังน้ำเย็น
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ

3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
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บ้ำนแก้ง

เมืองสระแก้ว

15 ไร่

อยูร่ ะหว่ำงเบิก-จ่ำย
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ

ทำสัญญำแล้ว
ทำสัญญำแล้ว
ทำสัญญำแล้ว
อยูร่ ะหว่ำงเบิก-จ่ำย
อยูร่ ะหว่ำงเบิก-จ่ำย
อยูร่ ะหว่ำงเบิก-จ่ำย
อยูร่ ะหว่ำงเบิก-จ่ำย

อยู่ระหว่ำงขุด
อยู่ระหว่ำงขุด
ทำสัญญำแล้ว
อยู่ระหว่ำงขุด
กำหนดรำคำกลำง
อยูร่ ะหว่ำงเบิก-จ่ำย
อยูร่ ะหว่ำงเบิก-จ่ำย
อยูร่ ะหว่ำงเบิก-จ่ำย

อยู่ระหว่ำงขุด
อยู่ระหว่ำงขุด
โดย นทพ.12

/โครงการพัฒนา…
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โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ - สกุล
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
นำงสำวรำวรรณ์ ขุนหำญ
นำยจิตประสงค์ เพ็ชรจิตต์
นำยวสันต์ จิตต์เพิม่
นำยจิตต์ วิวำห์สุข
นำงสำวลักษิกำ พงษ์สมร
นำงอุบล วำระจิตร
นำยเขียน ทองจอก
นำยพินิจ ปินลำ
นำยณรงค์ เกทะโล
นำยอำทิตย์ เตำะหนองนำ
นำยทองสำ ถำวรสำลี
นำยทูลถวำย เปร็มรัมย์
นำงหนูพลอย เขตนอก
นำงมะลิ เคนหนอง
นำยสำรวย กรดี
นำงสำววิภำ กรดี
นำยบัวลำ กำพิมำย
นำยสมพงษ์ กันสำอำงค์
นำงจิรำภรณ์ คำสุขสวัสดิ์
นำยเผ่ำพันธ์ เสมำทอง
นำยสุริ จันทร์นอก

หมูท่ ี่

ตำบล

อำเภอ

พืน้ ที่

สถำนะ

2
6
7
11
2
13
5
4
11
12
1
2
6
5
8
10
2
3
4
5
6

ดอนไร่ฝ้ำย
ดอนหลุม
น้อย
ร่มไทร
หนองแคน
ถำวรสำมัคคี
โคกสว่ำง
หนองแอก
สว่ำงพัฒนำ
หนองโสน
หนองแวง
หนองเม็ก
สุขสำรำญ
หนองมัง่
หนองผักบุ้ง
โพธิ์ทอง
โนนสูง
หนองจำน
กุดผือ
อ่ำงศิลำ
ศิลำรัตน์พฒ
ั นำ

โคกสูง
โคกสูง
โคกสูง
โคกสูง
หนองม่วง
หนองม่วง
หนองม่วง
หนองม่วง
หนองม่วง
หนองม่วง
หนองแวง
หนองแวง
หนองแวง
หนองแวง
หนองแวง
หนองแวง
โนนหมำกมุน่
โนนหมำกมุน่
โนนหมำกมุน่
โนนหมำกมุน่
โนนหมำกมุน่

1 ไร่
3 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
3 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
1 ไร่
3 ไร่
3 ไร่
1 ไร่
3 ไร่
3 ไร่

อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ
อยูร่ ะหว่ำงตรวจรับ

มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ประสานงานโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2564 จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิต
อาสาพระราชทาน
ขอให้พื้นที่รับ การประสานสานงานจากจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดสระแก้ว ในทุกอำเภอ ที่มี
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเ ดล” และ
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการติดตามความก้าวหน้าของทั้ง 2 โครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
4.4 การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งอำเภอ ตามหนังสือ ที่ สก 0019/ว1434 ลงวันที่ 25
มีนาคม 2564 โดยให้อำเภอศึกษากรอบแนวทางการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผ้า ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564 โดยกรมการพัฒนา
ชุมชน ได้ขยายเวลาการรับสมัครและส่งผ้า ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ขอให้อำเภอรวบรวมใบสมัครและสรุป
รายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”พร้อมผ้า ส่งให้จังหวัดภายในวันที่
๔ มิถุนายน 2564
/กลุ่มผู้ประกอบ...
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กลุ่มผู้ประกอบการที่ส่งผ้าเข้าประกวด จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค.64)
1. นางสุนีย์รัตน์ หาญบรรกิจ ม.2 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวนสมาชิก 5 คน
ประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ
2. นายคมเพ็ชร เพชรรัตน์ ม.2 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวนสมาชิก 5 คน
ประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ
3. กลุ่มอาชีพบ้านน้อย นางวันดี โครตนาม ม.11 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
จำนวนสมาชิก 5 คน ประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ
4. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสุขสำราญ นางสมใจ เบ้าเศษ ม.12 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว จำนวนสมาชิก 5 คน ประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านใหม่ไทยพัฒนานางทองร้อย กาขาว ม.6
ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวนสมาชิก 5 คน ประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ
6. นางนวลจันทร์ ประจันท์ทา ม.4 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จำนวนสมาชิก 5 คน
ประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ
ขอให้อำเภอได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และลงพื้นที่เชิญชวนกลุ่ม OTOP ประเภทผ้ากลุ่มอาชีพ
ทอผ้า สตรีทอผ้า ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งอำเภอ ตามหนังสือ ที่ สก0019/ว1964 ลงวันที่ 28 เมษายน
2564 ให้อำเภอศึกษารายละเอียดและดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ประจำปี 2564 ทุกประเภท ให้นำเสนอผลการดำเนินงาน โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารตามหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ
เพื่อให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น พิจารณากลั่นกรอง ประเภทละ 9 เล่ม พร้อมคลิป
วิดีโอ ความยาวประเภทละ ไม่เกิน 3 นาที ยกเว้น ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ความยาวไม่เกิน
8 นาที ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” คณะทำงาน
พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จักได้พิจารณากลั่นกรองให้เหลือ 3 หมู่บ้าน เพื่อให้คณะกรรมการคัด
สรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพิจารณาคัดเลือก กำหนดดำเนินการช่วง
กลางเดือนมิถุนายน 2564
ขอให้ทุกอำเภอเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงาน และจัดส่งให้จังหวัดตามกำหนดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2564
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งอำเภอ ตามหนังสือ ที่ สก0019/ว1580 ลงวันที่ 1 เมษายน
2564 ให้อำเภอดำเนินการประสานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอๆ
ละ 1 ครัวเรือน โดยจัดทำข้อมูล ผลงานเอกสารรูปเล่ม จำนวน 12 เล่ม (เย็บมุม) และนำเสนอผลงานเป็นคลิป
วิ ดี โ อ ไม่เกิน 7 นาที เพื่อให้คณะทำงานคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัดใช้ประกอบการ
พิจารณา กำหนดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ขอให้ทุกอำเภอเตรียมข้อมูลผลงาน และจัดส่งให้จังหวัดตามกำหนดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.7 ยอดจำหน่าย...
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4.7 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน - กันยายน 2564)

มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 ยอดจำหน่ายสินค้าOTOP Mobile ตลาดประชารัฐ
ผลการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า (ตลาดประชารัฐ/ถนนคนเดิน/OTOP Mobile)
ตลาดประชารัฐบริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จัดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
ยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ ประจำเดือน เมษายน 2564

ยอดจำหน่ายผ้าไทย ประจำเดือน เมษายน 2564
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 ผลการคัด เลือกศูนย์จัดการกองทุน ชุมชนสู่การเป็นต้น แบบด้านการบริหารจัดการหนี้
ประจำปี 2564
กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 3 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็ นต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการหนี้ จำนวน 18 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้พร้อมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างการเรียนรู้ และสร้างความ
ตระหนักในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วได้พิจารณาคัดเลือก ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านถาวร
สามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ใน
การนี้กรมได้แจ้งผลการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ประจำปี พ.ศ.
2564 โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เป็น 1 ใน 18 ที่
ได้รับการคัดเลือก
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ
๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒
จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชู
เกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ เมื่อวันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี
ผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้
/1) องค์กร...
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1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
อำเภอเมืองสระแก้ว
2) ผู้นำทางศาสนา ได้แก่ พระครูปลัดบัณฑิต อินทฺเมธี ประธานสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม
อำเภออรัญประเทศ
3) บ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ นายสมจิตร สังข์ชม นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร
จังหวัดได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการคัดเลือกบุคคลต้นแบบระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอผลงาน
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ จำนวน ๑๘ รางวัล (เขตตรวจละ ๑ รางวัล) หากมีรายละเอียดแนวทาง
เพิ่มเติม จังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11 การดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
๑) ผลการดำเนินกิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผล จังหวัดสระแก้วได้คัดเลือกตำบลต้นแบบ
ในการถ่ายทำวิดีทัศน์ ภายใต้กิจกรรม “วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู” ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ ที่ ๗ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ และ บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ ๒๐ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๖๔
๒) การดำเนินกิจกรรมที่ ๕ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ซึ่งเป็นการประกวดผลการดำเนินงาน
ระดับตำบล จังหวัดสระแก้ว ได้คัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ (พื้นที่ดำเนินการ
บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาสามสิบ) ในการนำเสนอผลการดำเนินงานดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ซึ่งกำหนด
นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ (ZOOM) ณ พื้นที่หมู่บ้าน/ตำบลเป้าหมาย หรือพื้นที่ อื่นที่เหมาะสม ในวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ
4.12 การใช้งานโปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เคยผ่านการเข้าร่ว มโครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี ๒๕๖๓ ในโปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ ทางเว็บไซต์ knn.cdd.go.th (User name : Province62 และ Password :
123456)
ทะเบียนผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา
โมเดล” จังหวัดสระแก้ว ที่ต้องบันทึกข้อมูลในโปรแกรม จำนวน ๑๕ ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่
เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายอนันต์ โพพิลึก
นายบุญตา รักเพื่อน
น.ส.นฤมล น้อยพินิจ
น.ส.โสรวีร์ ทาดา
นายสมนึก จันทอง
น.ส.พัฒนชญา เหล่าภัทร
ประสิทธิ์

๑๐๔
๓๒๒
๒๓๖
๑๗
๒๑๔
๔๑๙

หมู่
ที่
๒
๑๓
๑
๓
๒
๒

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อบ้าน

ตำบล

อำเภอ

แสง์
หนองโสน
วังรี
คลองยาง
เนินสะอาด
ทับพริก

ทัพเสด็จ
หนองหว้า
หนองตะเคียนบอน
ห้วยโจด
เมืองไผ่
ทับพริก

ตาพระยา
เขาฉกรรจ์
วัฒนานคร
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ

๐๘๓-๔๓๕๓๙๗๘
๐๙๖-๘๑๓๗๘๙๗
๐๘๒-๓๓๗๑๑๕๔
๐๙๑-๑๐๖๖๓๙๙
๐๘๙-๗๙๘๙๘๖๗
๐๘๒-๒๑๙๗๖๘๘
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๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายวีระ กุลศิริ
๑๒๔/๑ ๗ ทัพหลวง
น.ส.รุ้งนภา สุขโขทัย
๑๗๑ ๒๐ คลองอ่าง
น.ส.เอื้อมพร สีสด
๘๙
๕ เขาภูหีบ
นายชำนาญ นิลใหญ่
๑๒๘ ๘ ซับพลูเหนือ
นายชาญชัย เลียงวัฒนคล ๔๑ ๑๔ วังหิน
นางวิไล นรารักษ์
๑๑๑ ๙ วังชุมทอง
นายอ่อน หาญกล้า
๖ ซับสิงโต
นางเสาวนีย์ พันธุ์พรหม
๖๗ ๑๔ ซ ั บ เ ก ษ ม
พัฒนา
๑๕ นายบัวลา กาพิมาย
๔๖
๒ โนนสูง

ตาหลังใน
สระขวัญ
ไทยอุดม
เบญจขร
วังทอง
วังใหม่
วังสมบูรณ์
วังใหม่

วังน้ำเย็น
เมืองสระแก้ว
คลองหาด
คลองหาด
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์

๐๘๗-๐๗๗๐๑๘๘
๐๖๓-๘๒๗๓๕๔๒
๐๙๑-๘๗๘๘๙๙๕
๐๙๒-๒๖๓๘๗๙๘
๐๙๕-๖๖๑๙๖๕๙
๐๘๖-๑๔๘๗๕๖๘
๐๘๗-๐๔๘๒๑๑๙
๐๖๔-๗๐๘๓๕๑๙

โนนหมากมุ่น

โคกสูง

๐๘๗-๑๓๒๓๒๔๖

ขอให้อำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการศึกษาการใช้งานโปรแกรมในเบื้องต้น ซึ่งจังหวัดจะดำเนิน
แจ้งเป็นหนังสือตามไป
มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
4.13 สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจากกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จ ั ง หวั ด สระแก้ ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) งบบริหารจัดการกองทุน ได้รับจัดสรร จำนวน 2,288,740 บาท
*เบิกจ่ายแล้ว 1,158,022.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.60*
2) เงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร จำนวน 18,000,000 บาท
*เบิกจ่ายแล้ว 10,271,870 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.07*
3) เงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร จำนวน 2,000,000 บาท
*อนุมัติแล้ว 11 โครงการ เป็นเงิน 308,740 บาท* (เงินอุดหนุนยังไม่ได้เบิกจ่าย)

/รวมผลเบิกจ่าย...
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รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 11,429,892.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.28
อำเภอ
จังหวัด

เงินทุนหมุนเวียน

เงินอุดหนุน

งบบริหำร

ผลกำรเบิก่ำย
จ

ที่รัไ่ ด บจัดสรร

ที่รัไ่ ด บจัดสรร

ที่รัไ่ ด บจัดสรร

งบบริหำร

คงเหลือ ่อยละกำรเบิ
ร
ก่ำย
จ ผลกำรเบิก่ำย
จ ่อยละกำรเบิ
ร
ก่ำย
จ ผลกำรเบิก่ำย
จ ่อยละกำรเบิ
ร
ก่ำย
จ ผลกำรเบิก่ำย
จ ่อยละกำรเบิ
ร
ก่ำย
จ
งบประมำณ

งบบริหำร

เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

-

-

-

490,772.87

2.20%

รวม

ทัง้ หมด

18,000,000.00 2,000,000.00 1,053,590.00

490,772.87

562,817.13

46.58

เมืองสระแก้ว

152,350.00

89,625.00

62,725.00

58.83

3,089,390.00

17.16

-

-

3,179,015.00

14.26%

วัฒนานคร

156,350.00

95,915.00

60,435.00

61.35

801,080.00

4.45

-

-

896,995.00

4.02%

อรัญประเทศ

160,350.00

89,425.00

70,925.00

55.77

1,698,000.00

9.43

-

-

1,787,425.00

8.02%

วังสมบูร้ณ

120,350.00

59,710.00

60,640.00

49.61

713,390.00

3.96

-

-

773,100.00

3.47%

ตาพระยา

132,350.00

71,015.00

61,335.00

53.66

449,640.00

2.50

-

-

520,655.00

2.34%

โคกสูง

124,350.00

47,780.00

76,570.00

38.42

-

-

-

47,780.00

0.21%

คลองหาด

136,350.00

68,590.00

67,760.00

50.30

18.43

-

-

3,386,605.00

15.19%

เขาฉกรรจ้

128,350.00

57,020.00

71,330.00

44.43

-

-

-

57,020.00

0.26%

วังน้าเย็น

124,350.00

88,170.00

36,180.00

70.90

202,355.00

1.12

-

-

290,525.00

1.30%

50.60 10,271,870.00

57.07

-

-

11,429,892.87

51.28%

รวม

18,000,000.00 2,000,000.00 2,288,740.00 1,158,022.87 1,130,717.13

-

3,318,015.00
-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
หมายเหตุ - โครงการที่ได้รับอนุมัติครั้งที่ 3/2564 ที่ยังไม่ได้โอนเงินให้โครงการ และจะดำเนินการโอนเงินภายใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
- เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 21 โครงการ เป็นเงิน 3,669,627 บาท
- เงินอุดหนุน จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 308,740 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.14 สรุปผล...
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4.14 สรุปผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปภาพรวม สภาพหนี้ที่ลดลงมีอยู่ 4 อำเภอ คือ อำเภออรัญประเทศ อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอ
คลองหาด และอำเภอตาพระยา รวม 38,052 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ
4.15 การดำเนิ น การตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เรื ่อง
มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) (ฉบับที่ 2)
ทะเบียนลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
ลูกหนี้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้
จำนวน 29 โครงการ เป็นเงิน 2,826,231.25 บาท
ลูกหนี้รายเดิมที่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ จำนวน 31 โครงการ เป็นเงิน 3,376,648.14 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 โครงการ เป็นเงิน 6,202,879.39 บาท

ทะเบียนลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.16 แผนการประชุม...
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4.16 แผนการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้วและ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.17 ผลการสมัครจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการสมัครจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฐำนข
่อมูล
ที่ อำเภอ

่ำหมำยกำรเพิ
เป
่มสมำชิกฯ่งบประมำณ
ป
พ.ศ. 2564

สตรีอำยุ 15่ป - 100่ขึ
ป น้ ไป สมำชิก กองทุนฯ (คน) ผลสมัค รสมำชิก ฯ
(ณ 1 ก.พ. 64)

(ณ 1 ก.พ. 64)

คิ ด ่นร
เป ่อยละ

ประเภท

หมำยเหตุ

บุค คล 6%
(คน)

1 เมืองสระแก
้ว
2 อรัญประเทศ
3 วัฒนานคร
4

วังนา้ เย็น

45,847

28,170

36,219

21,592

33,876

20,291

24,922

19,134

61.44
59.62
59.90
76.78

รำยงำนผลข
่อมูลสมำชิกประเภทบุคคลธรรมดำ

ประเภท

ยอดสะสมกำรสมัค ร

ยอดสมัค ร

องค
่กรสตรี

สมำชิก ฯ

สมำชิก

(องค
่กร)

ผลรวมยอด

คงเหลือยอด

หมำยเหตุ

สมัค รสมำชิก ฯ สมัค รสมำชิก ฯ

1 ก.พ. 64 - 31 เม.ย.64 ณ 7 พ.ค.64

ณ 7 พ.ค.64

ณ 7 พ.ค.64

3,923

*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*

901

119

1,020

2,903 คิด้นร
เป ้อยละ

63.67

3,761

*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*

3

25

28

3,733 คิด้นร
เป ้อยละ

59.69

3,422

*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*

6

*เกิ น่ำหมำยแล
เป
่ว*

3,422

0

3,422

40

0

40

41

0

41

0

*สมัครครบตาม

70.00

้าหมาย*
เป

34 *เกิ น่ำหมำย*
เป

76.94

5 วังสมบู ร้ณ

15,080

9,474

62.82

1,082

*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*

6 คลองหาด

15,759

10,872

68.99

159

*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*

179

0

179

7

22,647

13,449

59.39

2,404

*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*

5

0

5

2,399 คิด้นร
เป ้อยละ

59.41

1,244

*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*

20

5

25

1,219 คิด้นร
เป ้อยละ

64.58

ตาพระยา

8 เขาฉกรรจ
้
9

โคกสูง

รวม

22,499

14,505

11,080
227,929

8,136
145,623

64.47
73.43

6

64 16,008

28 องค
้กร

*เกิ น่ำหมำยแล
เป
่ว*

161,631

6
*ประเภท
องค
่กรสตรี ค รบ

4,617

0
149

6
4,766

1,041 คิด้นร
เป ้อยละ

63.10

20 *เกิ น่ำหมำย*
เป

0
11,295

70.13

*สมัครครบตาม

73.48

้าหมาย*
เป

*ยอดคงเหลือ่นั
ไม บ รวมอำเภอที่
สมัครสมำชิกฯ ่เกิ
ได น เป
่ำหมำย*

ตำมเป
่ำหมำย*

่ำหมำยจั
เป
งหวัด่อยละ
ร 70

คิ ด ่นร
เป ่อยละ

29.77

คิ ด ่นร
เป ่อยละ สมัค รบรรลุ

70.56

สมั ค รเกิ น

่ำหมำยคิ
เป
ด

่ำหมำยคิ
เป
ด่น
เป

่นร
เป ่อยละ

่อยละ
ร

44.44

33.33

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
/4.18 การดำเนิน...
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4.18 การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 1
การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564 / แผนการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีดีเด่นระดับจังหวัด
กำหนดการดำเนิน การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ในวันที่ 24-25
พฤษภาคม 2564 ให้แต่ละอำเภอนำเสนอผลงาน ณ สำนักงานพัฒานาชุมชนอำเภอแต่ละอำเภอทางออนไลน์ โดย
คณะกรรมการ 9 คน จะทำการประชุ ม คั ด เลื อ กที ่ ส ำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ผ่ า นโปรแกรม Sessioncall
(ห้องประชุมออนไลน์)

มติที่ประชุม รับทราบ
4.19 พิธีมอบเงิน พระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ในวันที่ 27
พฤษภาคม 2564 และการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินไตรมาส 3
สำนักงานพัฒนุมนจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบเช็คโครงการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจากสำนักงาน
ปปส.ภาค 2 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะทำพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีมอบครั้ง นี้
ขอให้อำเภอประสานงานและเตรียมการในการรับมอบในครั้งนี้ จังหวัดจะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.20 แผนดำเนินการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานพัฒนุมนจังหวัดสระแก้ว ขอมอบหมายให้แต่ละอำเภอดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ (KM)
โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ
/1) การพัฒนา...
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1) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ
2) ภารกิจนโยบายที่สำคัญ
3) ระเบียบ/กฎหมาย
ส่งให้จังหวัดภาย 24 พฤษภาคม 2564 ตามแผนดำเนินการที่ได้กำนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ
/4.21 สรุปผล...

18

4.21 สรุปผลและรายงานการดำเนินงานหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

การดำเนินโครงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า
อำเภอวังน้ำเย็น
❑ ขณะนี้ได้ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การพัฒนากลุ่มอาชีพ เรียบร้อยแล้ว
➢ งบประมาณ 13,860 บาท
➢ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน
➢ สถานที่จัดกิจกรรม ศาลากลางบ้านสันตะวา ม.16 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น
❖ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 1 กลุ่ม คือ
กลุ่มเลี้ยงหนูนาคชานุรักษ์ ตำบลทุ่งมหาเจริญ และได้ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด พร้อมร่างระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
❑ กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมการแปรรูปและทดลองตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ
❑ กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกลุ่มอาชีพ อยู่ระหว่างดำเนินการ
อำเภอเขาฉกรรจ์
มีทั้งหมด 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่
➢ การเพาะเห็ดและแปรรูปเป็นไบโอชา
➢ การส่งเสริมการทอเสื่อและแปรรูป
➢ การส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดและแปรรูปเป็นไข่เค็ม
❖ โครงการฯ ได้ขออนุมัติดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการส่งเรื่องยืมเงินจากจังหวัด คาดว่าจะดำเนินการ
ส่งได้ภายในสัปดาห์นี้ ได้รับโครงการอนุมัติจากจังหวัด วันที่ 25 มีนาคม 2564
❖ ขณะนี้ได้ดำเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการทุกกิจกรรมได้
ภายในเดือนเมษายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.22 สรุปผล...
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4.22 สรุปผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2564
ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรม/โครงการ/นโยบาย ผ่านช่องทางต่างๆ
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564
ที่

อำเภอ

จำนวน จำนวนกำร
ได้
จนท.พช ประชำสัมพันธ์ คะแนน
.
งำน (ครั้ง)
1 คะแนน
(คน)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

อย่ำง รวม อย่ำง รวม อย่ำง รวม อย่ำง รวม อย่ำง รวม
น้อย (ครั้ง) น้อย (ครั้ง) น้อย (ครั้ง) น้อย (ครั้ง) น้อย (ครั้ง)
คนละ
คนละ
คนละ
คนละ
คนละ
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)

1

6

172

5

5

30

8

48

12

72

16

96 20 120

2 คลองหำด

4

84

5

5

20

8

32

12

48

16

64 20

80

3 ตำพระยำ

4

113

5

5

20

8

32

12

48

16

64 20

80

4 วังน้ ำเย็น

3

105

5

5

15

8

24

12

36

16

48 20

60

5 วัฒนำนคร

5

102

5

5

25

8

40

12

60

16

80 20 100

6

5

100

5

5

25

8

40

12

60

16

80 20 100

7 เขำฉกรรจ์

4

88

5

5

15

8

24

12

36

16

48 20

60

8 โคกสูง

3

61

5

5

15

8

24

12

36

16

48 20

60

9 วังสมบูรณ์

2

40

5

5

10

8

16

12

24

16

32 20

40

36

865

เมืองสระแก้ว

อรัญประเทศ

รวม

มติที่ประชุม รับทราบ

/4.23 การใช้งาน...
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4.23 การใช้งานโปรแกรม Sessioncall (ห้องประชุมออนไลน์)

คู่มือการโปรแกรม

มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน)
4.24 สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการบริหาร) สำหรับ
ไตรมาส 3 (เมษายน 2564) และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

กำรเบิกจ่ำยงบบริ หำร

รำยกำรกำรโอนงบบริ หำร

/มติที่ประชุม...
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รำยกำรกำรโอนงบยุทธศำสตร์

รำยกำรกำรโอนงบสตรี

มติที่ประชุม รับทราบ
4.25 การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0402.6/ว724 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ได้กำหนด
แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมี การ
บริหารราชการด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ปราศจากการกระทำผิดวินัย รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดแนวทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
http ://.personnel.cdd.go.th หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือที่แนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.26 แนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน โดยการศึกษาด้วยตนเองตามแนวทางที่
กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
กรมการพัฒนาชุมชน ส่งแนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน โดยการศึกษาด้วยตนเอง
ใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การเรียนรู้นอกระบบชั้นเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning 2) ชมภาพยนตร์จาก
ภายนอก/การชมวีดีทัศน์งานพัฒนาชุมชนหรืองานนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน 3) การอ่านหนังสือ/คู่มือการ
ดำเนินงานพัฒนาชุมชน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางฯ ตาม QR Code หนังสือที่แนบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความ
เข้าใจรายละเอียดตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบการประเมินที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร (IDP)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.27 การจัดสวัสดิการจากเงินกองทุนสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อช่วยเหลือบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชน
ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0401.3/ว1130 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
กรมการพัฒ นาชุ มชน ได้ จ ัดสวัส ดิ การจากเงิ นกองทุ นสวัส ดิ ก ารกรมการพัฒ นาชุ มชนเพื ่ อช่ว ยเหลื อบุ ค ลากร
กรมการพัฒนาชุมชน กรมฯจัดทำโครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) แบบกลุ่มในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 (ระยะเวลา 1 ปี) โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
(ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ) จึงขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการกรอกข้อมู ล
ผู้รับผลประโยชน์และความสัมพันธ์แจ้งกลุ่มงานประสานฯ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กลุ่มงานประสานฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จังหวัดสระแก้ว จะขอเข้าตรวจ
เอกสารสัญาจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล” ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ขอให้อำเภอ ทุกอำเภอจัดส่งสำเนาสัญญาจ้างโครงการฯ จำนวน 2 ชุด
ส่งให้จังหวัดด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธานทีป่ ระชุมกล่าวปิดการประชุม เวลา 13.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายจักรริน ธรรมโคต
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายประสิทธิ์ ปานงาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

