รายงานการประชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 4/2564
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคลอง หมู่ 11 ตำบลวัฒนานคร
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
.................................................................................................................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายถวิล ยี่สุ้นแสง
พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว
2. นายพีร ฤทธิ์เดช
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3.นางจำเรียง มณีพินิจ
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
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวัฒนานคร
10. นางศรีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์
11. นายตุลยวัตร นกอยู่
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังน้ำเย็น
12. นางนิภาภรณ์ สินเส็ง
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์
13. นางสาวมลิวัลย์ แข็งธัญญะกิจ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง
14. นายบุญจันทร์ ราวีศรี
รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอตาพระยา
ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2. นายสุเมธ ระงับพิศม์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3. นางปาณิสรา วันชูเพลา
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
-
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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 25 มีนาคม 2564
ที่ประชุม แนะนําหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ และย้าย
ไปดํารงตําแหน่งที่อื่นดังนี้
1) นายณัฏฐ์ศาสน์ สิทธิชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๒ รักษาการในตําแหน่งอัยการ
จังหวัดสระแก้ว ย้ายไปช่วยราชการสํานักงานคดีพิเศษ ปฏิบัติราชการสํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓
2) นายพิมล เจาวัฒนา ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง อัยการจังหวัดเพชรบุรี
3) นางสาววังวนัช ทิพวัน อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสระแก้ว ย้ายไปดํารงตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงพัทยา
4) นางวันวิสาข์ ภาคสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษสังกัดส่วนวิจัย และพัฒนาสํานักพัฒนานโยบายและแผน
ประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
5) นายเจริญ รัตนบรรณสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ย้ายมาดํารงตําแหน่ง รักษาราชการแทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
7) นายสมพงษ์ สุเมธาธิกุล นักวิช าการชํานาญการพิเ ศษ หัว หน้ากลุ่มวิช าการขนส่ ง
สํานักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี ย้ายมาดํารงตําแหน่ง ขนส่งจังหวัดสระแก้ว
8) นายวินัย โตเจริญ นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ย้าย
มาดํารงตําแหน่ง นายอําเภอ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
9) นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ย้ายมา
ดํารงตําแหน่ง นายอําเภอ อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
10) นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ
ย้ายมาดํารงตําแหน่ง นายอําเภอ อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว (ระลอกใหม่) ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๔๗ วัน ผู้ติดเชื้อสะสม ๕ ราย ซึ่งจังหวัดสระแก้ว
ได้ทําการตรวจค้นเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ อย่างต่อเนื่อง โดยการ Sentinel Surveillance ๓,๐๔๓ ราย คิดเป็น
๔๒.๓ เปอร์เซ็นต์
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว จากที่ประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 23 ราย รอผลการตรวจอีก 200 ราย
คาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉิน ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุ ข
จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 098-2728734 , 065-7021100 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ปฏิทินงานสําคัญในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1) วันที่ 22 เม.ย. 64 การจัดกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ อาจจะยกเลิกการจัดกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ถ้าหากมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว สถานที่นั้นก็คือ
ทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ 1 ทั้งนี้ให้รอความชัดเจนจากทางสำนักงานปกครองจังหวัดอีกครั้ง
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2) วันที่ 22 เม.ย. 64 การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ”
3) วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๔ การประชุมคณะกรมการจังหวัด
4) วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๔ การจัดกิจกรรม สักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้ว่าราชการจั ง หวั ด ได้เน้นย้ ำ เรื่ อ งการเฝ้ าดู แลสถานที่ ร าชการในช่ ว งหยุ ด เทศกาลสงกรานต์
ตราธงสัญลักษณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หากชำรุดให้รีบทำการเปลี่ยนหรือแก้ไข โดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
การจัดกิจกรรม โครงการต่างๆของส่วนราชการที่มีความเสี่ยงที่จะแพร่การจายหรือของโรคติดต่อ ในช่วงนี้ก็ขอให้
พิจารณางด เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) จะดีขึ้น
ปัญหาเรื่องช้างป่า เป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัย ให้เฝ้าติดตามปัญหาการอยู่ ร่วมกันระหว่างคนกับ
ช้างป่าอย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
๑) สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ (สตร.)
๒) การจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด - ๑๙ (สกว.)
๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา” (กจ.)
๔) ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนเมษายน
๒๕๖๔ (สตร.)
๕) การดําเนิน งานตามแผนการปฏิบ ัติ งานและแผนการใช้จ ่ายงบประมาณ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และการเข้าถึงแหล่ง
ทุน (สทอ.)
๖) รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปี ๒๕๖๔ (สสช.)
7) การน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ (สสช.)
8) การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (สสช.)
9) ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” (สสช.)
10) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ
และเงื่อนไขลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
11) การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
12) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
13) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔ (กค.)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำ 4 เรื่องใหญ่ๆ คือ
- เรื่องการปลูกผัก ทำยังไงให้เรามีกองทุนเมล็ดพันธุ์เก็บไว้อย่างเพียงพอ
- เรื่องของผ้า ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นไหน มีการจัดประกวดลายผ้าหรือไม่อย่างไร
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- เรื่อง โคก หนองนา โมเดล ในแต่ล่ะจังหวัดนั้นมีคืบหน้าในการดำเนินการและ
ก่อหนี้ผูกพันได้กี่เปอร์เซนต์ในเดือนมีนาคม
- เรื่องหนี้สิน การบริหารจัดการหนี้ ในส่วนของจังหวัดสระแก้วนั้น ตัวชี้วัดของ
พัฒนาการจังหวัด ต้องบริหารจัดการหนี้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 เปอร์เซ็นต์
1.3 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
1.3.1 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคำสั่ง ที่ 273/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ราย คือ นางสาวยุภาพร เทวัญรัมย์ ตำแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
1.3.2 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคำสั่ง ที่ 411/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งให้
ข้าราชการรักษาราชการแทน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ราย คือ นางสาววันวิสา สายแสงจันทร์ ตำแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดย
ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 19 เมษายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 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
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้ออกไปติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และทำการแจ้ง
ความร้องทุกข์กับหมู่บ้านที่มีปัญหา ในส่วนนี้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ
โดยตรง แต่ก็ได้ทำการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ และผู้ว่าราชการจังหวัดก็มอบอำนาจให้ส่วน
ราชการเป็นผู้ดำเนินการแทน ในขณะนี้มีเพียงบ้านเหล่าอ้อย หมู่บ้านเดียวเท่านั้นที่เป็นปัญหามายาวนาน สืบเรื่อง
ไม่ได้จนจะขาดอายุความแล้ว
ผลการติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
- อำเภอเมืองสระแก้ว
ได้ลงไปติดตามในพื้นที่และให้ลูกหนี้มาทำการยอมรับสภาพหนี้และใช้คืนเงินมาบ้างแล้ว
ส่วนหนึ่ง และได้เน้นย้ำพัฒนากรที่รับผิดชอบในแต่หมู่บ้านอย่างใกล้ชิด คุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านในการติดตาม
เงินมาให้ได้มากที่สุด
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- อำเภอเขาฉกรรจ์
มีความคืบ หน้าในการติดตามนำเงินมาคืนไปมาก เนื่องจากจังหวัดได้ลงไปช่วยเจรจา
มีลูกหนี้ค้างชำระประมาณหนึ่งแสนบาท ก็ได้ทำหนังสือแจ้งนัดพูดคุยให้มารับทราบชำระหนี้
- อำเภอคลองหาด
บ้านเขาตาเงาะ หมู่ 3 มีสามชิกยืมเงินค้างอยู่ 1 ราย ซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้ปล่อยให้ยืม
ตามปกติ เนื่องจากจำนวนที่ค้างนั้นมีจำนวนไม่มาก
บ้านเขาจันทร์แดง ทางจังหวัดได้ลงไปติดตามและพูดคุยให้ยอมรับสภาพหนี้ ทั้งหมด 3 ราย
- อำเภอตาพระยา
บ้านคลองยาง หมู่ 1 จังหวัดได้ลงไปติดตามและพูดคุยให้ยอมรับสภาพหนี้
บ้านโคกลาน คณะกรรมการได้มาพูดคุยในเรื่องการติดตามหนี้ให้
อำเภอตาพระยาได้ประชุมคณะกรรมการทุกหมู่บ้าน และให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการขึ้นมาใหม่
ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- อำเภอวังสมบูรณ์
การติดตามลูกหนี้ให้มาชำระเงินไม่ติดปัญหา
- อำเภอโคกสุง
ได้ทำหนังสือเชิญประชุม 2 หมู่บ้าน เมื่อถึงเวลาประชุมสมาชิกมาไม่ครบ ได้แจ้งให้พัฒนากร
ที่รับผิดชอบทำหนังสือเพื่อเชิญประชุมอีกครั้ง
- อำเภอวังน้ำเย้น
ไม่ติดปัญหาอะไร ได้เน้นย้ำพัฒนากรให้ติดตามอย่างใกล้ชิดในเรื่องการปรับสมุดบัญชี และ
เมื่อครบรอบการปล่อยกู้คณะกรรมการจะต้องมาแจ้งทางอำเภอเพื่อตรวจสอบเอกสารเสียก่อน
- อำเภออรัญประเทศ
ได้ล งไปติดตามโครงการแก้ ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) ทุกหมู่บ้านไม่ ติ ดปั ญ หา
คณะกรรมการหมู่สามารถบริหารจัดการภายในได้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ความก้ า วหน้ า โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี
ใหม่ ประยุก ต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการพั ฒนาศูน ย์ก ารเรี ย นรู้ ท ฤษฎีใ หม่รู ปแบบ “โคก หนอง
นา โมเดล”
งบประมาณเงินกู้และงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรมาให้จังหวัดสระแก้ว ทั้งหมด 21 พื้นที่นั้น เราได้
ดำเนินการไปมากพอสมควรแล้ว บางพื้นที่ก็ได้ทำการขุดไปบ้างแล้ว บางส่วนก็ยังติดปัญหารายละเอียดในเรื่องของ
แบบแปลน และจังหวัดจัดส่งหนังสือแจ้งให้ทุกอำเภอ ลงพื้นที่เข้าพบและพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่ว่าในส่ว นของ
งบประมาณที่เหลือจากงบประมาณ 104,000 บาท นั้นเราไม่ต้องคืนคลังแต่จะใช้งบประมาณที่เลือนั้นทำอะไ ร
อย่างไร ให้ทำการแจ้งมายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้วย เพื่อที่จะรายงานไปยังกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
แจ้งทุกอำเภอ ทางสำนักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้รับจัดสรรต้นกล้า จากกรมป่า ไม้
จำนวนทั้งหมด 1,240 ต้น ให้พัฒนาการอำเภอประสานงานกับเจ้าของแปลงเตรี ยมตัวรับต้นกล้าได้ที่สถานีเพราะชำ
กล้าไม้ จังหวัดสระแก้วด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1 - 2)
ในไตรมาสที่ 1-2 มีการเบิกจ่ายงบได้ตามเป้าหมาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วได้
เบิกจ่ายงบประมาณร้อยล่ะ 73.91 เปอร์เซ็นต์ และขณะนี้ทางกรมก็ได้จัดสรรงบประมาณ ไตรมาส 3-4 มาให้
เรียบร้อยแล้ว รอทางจังหวัดจัดสรรให้อีกครั้ง จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
4.4 การน้ อ มนำแนวพระราชดำริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครั วเพื่ อ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
๔.4.๑ ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0019/ ว 0932 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัด
ให้อำเภอรายงานผลการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ตามแนวทางดังกล่าวในโปรแกรม Plant For
Good ผลการดำเนินงาน มีอำเภอที่รายงานในระบบแล้ว จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตาพระยา และอำเภอวังน้ำ
เย็น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.64)

Plant For Good

ขอให้ท่านพัฒนาการอำเภอ ได้ช่วยกำกับให้มีการรายงานในระบบด้วย
๔.4.๒ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งอำเภอ ตามหนังสือ ที่ สก 0019/ว ๑๓๓๕
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้อำเภอคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ
๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ โดยคัดเลือกบุคคลต้นแบบแล ะเชิดชูเกียรติ
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด และสรุปผลการดำเนินงาน ตามแนวทางในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๔
ส่งให้จังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ สำหรับกำหนดการคัดเลือกฯ ที่ชัดเจน จังหวัดจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง ขอให้ทุกอำเภอเตรียมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ และส่งรายชื่อให้จังหวัดตามกำหนดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

7

4.5 สรุ ป ยอดผ้ า ป่ า สมทบกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จั ง หวั ด สระแก้ ว ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่ ง จั ด พิ ธี ท อดผ้ า ป่ า เพื่ อ สมทบ
กองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทในพระราชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จั ง หวั ด
สระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ ว รวมเป็นเงินจำนวน
264,053 บาท หักค่าใช้จ่าย คงเหลือยอดเงินสุทธิ 223,353 บาท ขอขอบคุณทุกอำเภอ ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุน
ทอดผ้าป่ากองทุน พัฒ นาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
สระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔ ในส่วนของการมอบทุน ๕๐ ทุน ขอให้อำเภอได้รายงานผลการมอบทุนให้จังหวัด เพื่อรวบรวมไว้
เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินของกองทุนฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ”
ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก0019/ว1434 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 จังหวัดให้อำเภอ
ศึกษากรอบแนวทางการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผ้า ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ให้รวบรวมใบสมัครและสรุปรายชื่อผู้สมัคร
เข้าประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พร้อมผ้า ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม
2564 นั้น จังหวัดขอเน้นย้ำ ดังนี้
คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผ้าเข้าประกวด
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือช่างทอผ้าทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าประกวด
เงื่อนไขการส่งผ้าเข้าประกวด
1. ต้องเป็นผ้าลายพระราชทานที่เป็นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดที่ส่งเข้าประกวด และต้องเป็นผ้าทอมือ
หรือทำจากมือเท่านั้น
2. ผ้าที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดความกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 1 x 1.8 เมตร (๒ หลา) กรณีผ้า
ตีนจก ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1 x 0.25 เมตร กรณีผ้าปักมือ ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ x ๓๐ เซนติเมตร
3. ต้องเป็นผ้าที่ตัดจากกี่ โดยไม่ผ่านการซัก อบ รีด หรืออาบน้ำยาเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น (Authentic)
และห้ามเย็บริมผ้า ยกเว้น ผ้าบาติก/ผ้าพิมพ์ลาย/ผ้ามัดย้อม/กลุ่มผ้าชาติพันธุ์
4. เส้นใยที่ใช้ทอ หรือผลิตผ้าในกรณีเป็นประเภทผ้าบาติก/พิมพ์ลาย/มัดย้อม ต้องเป็นเส้นใยฝ้าย
หรือเส้นใยไหมที่เป็นเส้นใยแท้ หรือเส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ
5. ใช้สีธรรมชาติไม่จำกัดสีในการย้อมเส้นใยทอผ้า หรือปักผ้า ยกเว้นผ้าบาติก/พิมพ์ลาย/มัดย้อม
6. ต้องมี Packaging และการนำเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สำหรับการสมัครในระดับจังหวัด
ให้มี Storytelling และ แนวคิดเรื่องของการทำ Packaging โดยไม่ต้องส่งตัว Package มาด้ว ย ในการประกวด
ระดับประเทศให้ส่งทั้ง Storytelling และ Packaging มาเพิ่มเติม
ขอให้อำเภอได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และลงพื้นที่เชิญชวนกลุ่ม OTOP ประเภทผ้า
กลุ่มอาชีพทอผ้า สตรีทอผ้า ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – ๑๙ ที่เมืองทองธานี
ประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ราย
1) น.ส.เนตรชกร พุฒหอม ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า ระดับ 2 ดาว
2) นายไพบูลย์ ปุริโส ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแหวน ระดับ 2 ดาว
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ประเภทอาหารชวนชิม จำนวน 6 ราย
1) ไร่ครูชื่น
ชาดาวอินคา
2) น.ส.ภัครัช ทองกุลกิตติ
น้ำตาลอ้อย
3) น.ส.วราภรณ์ วังคีรี
มะม่วงน้ำปลาหวาน
4) เรือนขนมไทย
ลูกชุป วุ้นกระทิ
5) นางจิระภา พันธุ์เพ็ง
น้ำมัลเบอรรี่เพื่อสุขภา
6) นางราณี เรืองสุวรรณ
ต้มโคล้งบรรเจิด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 ยอดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 ยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ/OTOP Mobile/ยอดจำหน่า ยผลิตภัณฑ์ผ้า ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔
ผลการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดประชารัฐ บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จัดทุกวันศุกร์
ของสัปดาห์
ยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2564
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ยอดจำหน่ายตลาด (OTOP Mobile) ประจำเดือนมีนาคม 2564

ยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ ระดับอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 การดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้เป็น
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ คือ ผู้นำชุมชนเป็นกลไกสำคัญใน
การขับเคลื่อนบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีของคนในชุ มชนเป็นแกนหลักใน
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การบริห ารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง
สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดคติพจน์ (Motto) ภายใต้หัวข้อ “๑ หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีการดำเนินงาน ๗ กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง เป็นการประชุมทางไกล (Video conference) กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๙๐ คน ดำเนินการเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ วัน
กิ จ กรรมที ่ ๒ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาผู ้ น ำการเปลี ่ ย นแปลง
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก ๑๕,๐๐๐ คน จาก ๑,๐๐๐ ตำบล ๆ ละ ๑๕ คน ดำเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑,๐๐๐ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน (ดำเนินการระดับอำเภอ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบลเป้าหมาย)
กิจกรรมที่ ๓ กระบวนการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นกิจกรรมเพื่อ
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑,๐๐๐ ตำบล ดำเนินการไตรมาส ๒-๔
โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการ ดังนี้
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาชุมชน ดำเนินการประเมินผลกระทบ (Impact) ของ
กิจกรรมที่ลงในชุมนเกิดผลดีผลเสียอย่างไร เดือนละ ๑ ครั้ง ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๔
- กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อนำไปสู่คติพจน์ (Motto) ภายใต้หัวข้อ “๑ หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๔
- กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยเดือนละ ๒
ครั้ง ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น Youtube Facebook Line Square Web site หรือช่องทางอื่น ๆ ดำเนินการ
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๔
กิ จ กรรมที ่ ๔ ติ ด ตามและประเมิ น ผล เป็ น การติ ด ตามระหว่ า งการดำเนิ น งานของ
กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสุ่มยอด Like & Follow และยอด Share จากการนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น Youtube Facebook Line Squar Web site หรือช่องทางอื่น ๆ โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑
แห่ง ดำเนินการคัดเลือกจังหวัดในเขตพื้นที่ บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ศูนย์ฯ ละ ๕ จังหวัด ๆ ละ ๒
ตำบล รวม ๑๑๐ ตำบล และสถาบันการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับตำบลที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ในการติดตามผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Youtube Facebook Line Square Web site หรือช่องทางอื่น ๆ ภายใต้
กิจกรรม “วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู” จำนวน ๔ แห่ง ดำเนินการไตรมาส ๒ – ๓
กิจกรรมที่ ๕ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เป็นการประกวดผลการดำเนินงานระดับตำบล
ดำเนินการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๓ วัน โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิธีการคัดเลือก ตำบลที่มีผล
การดำเนินงานดีเด่น ผ่านกระบวนการของผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการ ๑๘ เขตตรวจ) จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) เพื่อนำไปพัฒนาตำบล โดยผ่านกระบวนการ ดังนี้
(๑) กระบวนการพัฒนาด้วยกลไกตำบล
- กระบวนการเรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ วัน ดำเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- การพัฒ นาหมู่บ้าน/ตำบล โดยคัดเลือก ๑ หมู่บ้าน ภายใต้คติพจน์ (Motto) หัว ข้อ
“๑ หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๔
- กระบวนการคัดเลือกของผู้ตรวจราชการกรม โดยแบ่งการประกวด ๑๘ เขต เขตตรวจ
ราชการละ ๑ หมู่บ้าน ดำเนินการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
- การประกวดสุดยอด “๑ หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
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- โครงการขยายผลภายใต้คติพจน์ (Motto) หัวข้อ “๑ หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
(๒) เกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีดังนี้
- มีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนชุมชน
- มีกลยุทธ์ในการบูรณาการบริหารจัดการชุมชน
- มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการพึ่งตนเอง
- มีหมู่บ้านที่มีขีดความสามารถในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ดูแลคนในชุมชนได้
ทั้งตำบล ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ ๖ เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
และการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ จำนวน ๑๘ ตำบล ตำบลที่มีผลงานระดับดีเลิศจะได้รับงบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปต่อยอดให้กับ
ตำบล ดำเนินการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๗ ถอดบทเรียนความสำเร็จ เป็นการถอดบทเรียนจากตำบลที่ได้รับรางวัลระดับ
ดีเลิศ และจัดทำบทสรุปเสนอผู้บริหาร ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔
ผลการคัดเลือกตำบลเข้มแข็ง โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ – ๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อคัดเลือก “๑ หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” และเตรี ย มความพร้อ มการดำเนิ น กิจ กรรม “วาไรตี ้ ผ ู้ น ำ เพราะคุ ณ ทำ เราจึ ง ตามไปดู”
ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้คัดเลือกตัวแทนตำบลเข้มแข็งในการเป็นกลไกขับเคลื่อนตำบล จำนวน ๒
ตำบล ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี กำหนดลงพื้นที่เพื่อมาถ่ายทำรายการในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11 การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2564
คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) กำหนดดำเนินการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับภาค
ในเดือนมิถุนายน 2564 จึงขอให้อำเภอเตรียมความพร้อมและประสานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.)
คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอๆ ละ 1 ครัวเรือน โดยจัดทำข้อมูลผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนา
สตรีระดับจังหวัด (กพสจ.) คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด กำหนดการคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.12 การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2564
กลุ่มเป้าหมาย กองทุนชุมชนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 142 กองทุน
มีงบประมาณ 95 กองทุน
ไม่มีงบประมาณ 47 กองทุน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.13 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนส่วนราชการ จัดกิจกรรม
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่น ที่เห็นสมควร ในวันพุธ
ที่ 26 พฤษภาคม 2564 หรือที่เห็นสมควร ซึ่งสามารถขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้สระแก้ว
สังกัดกรมป่าไม้
มติที่ประชุม รับทราบ
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(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
4.14 รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบดำเนิ น งานตามแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มติที่ประชุม รับทราบ
4.15 รายผลการพิจารณาอนุมัติ โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ที่ได้รับงบประมาณจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
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4.16 รายงานเป้าหมายการสมัครสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสระแก้ว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.17 รายงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 แตะล่ะอำเภอ

มติที่ประชุม รับทราบ
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4.18 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว
สำนักงาน ปปส.ภาค 2 เข้าพบพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เพื่อมอบเช็คให้กับ โครงการต้น กล้ า
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 9 เมษายน 2564
มอบหมายให้อำเภอจัดการประชุมชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้ากองทุนแม่ข องแผ่นดิน คัดเลือก
อำเภอล่ะ 1 แห่ง และจะมีงบประมาณมาสนับสนุนให้ต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน แห่งล่ะ 5,000 บาท ในตรมาส 3-4

มติที่ประชุม รับทราบ
4.19 การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านคชานุรักษ์ จังหวัดสระแก้ว
กรมการพัฒนาชุมชนได้เน้นย้ำ การปักหมุด GIS เน้นที่ต้นแบบ้านสระหลวง และหมู่บ้านใกล้เคียง
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดทางจังหวัดก็ได้เข้าไปให้คำปรึกษาและแนะนำการบันทึกข้อมูลแก่อำเภอเขาฉกรรจ์ การ
อัพเดทข้อมูลเวบไซต์
มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน)
4.20 กำชับการจัดทำหนังสือราชการของหน่วยงาน
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0401.1/ว681 ลว.12 มีนาคม 25641 เพื่อให้การบริหารราชการ
ของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บังคับบัญชา รับทราบข้อราชการที่สำคัญและสามารถวินิจฉัยสั่ง
การได้ทันเวลา รวมทั้งเพื่อให้การจัดทำหนังสือราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด ให้ถือปฏิบัติกรณีการทำหนังสือราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก หาก
เป็น งานราชการที่มีความสำคัญและมีผลต่อการพิจารณาและวินิจฉัยของทางราชการ เช่น ๑) การดำเนินการทางวินัย
๒) การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๓) งานคดีต่าง ๆ ๔) งานร้องเรียน ร้องทุก ข์ ๕) การแจ้ง
นโยบายหรือข้อสั่งการ ๖) เรื่องสำคัญอื่น ๆ ให้นำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการและ ห้ามมิให้ทำเป็นหนังสือ
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ประทับตรา ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดใช้หนังสือประทับตราและเกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ จะถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ลงนามในหนังสือประทับตรา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.21 ด้วยสำนักงาน ก.พ.มีหนังสือ ที่ นร 1006/ ว 1 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 แจ้งว่า ก.พ.
ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
1) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ ดำรง
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564
2) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ ดำรง
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564
3) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือ นสามัญไปแต่งตั้งให้ ดำรง
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564
โดยกฎ ก.พ.ทั้ง 3 ฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 138 ตอนที่ 16 ก
วันที่ 4 มีนาคม 2564 แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.22 แบบสรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
สำหรับ ไตรมาส 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งงบบริหารและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ มีการเบิกจ่าย
ได้ร้อยล่ะ 73 เปอ์เซนต์ และขอบคุณทุกลุ่มงาน ทุกอำเภอที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณครั้งนี้ เน้นย้ำ
ให้แต่ละกลุ่มงานและอำเภอได้ตรวจสอบความถูกต้องในงบประมาณที่ทางจังหวัดได้โอนจัดสรรไปให้ หากกมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ขอให้นำส่งใบสำคัญ/ใบเสร็จรับเงิน ส่งคืนมายังกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ด้วย
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ
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4.23 การจัดสรรงบประมาณปี 2564 งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการบริหาร) สำหรับ
ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
การจัดสรรงบประมาณไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ขณะนี้กรมการพัฒนาชุมชนฏ้ได้ทำการโอน
งบประมาณจัดสรรมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจังหวัดก็จะได้ทำการจัดสรรงบประมาณให้และจะได้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ชี้แจงเรื่องการส่งเอกสารรายงานนการเบิกจ่าย ของ นพต. ทุกๆ
อำเภอ ขอให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับ นพต. ได้ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน
ประธานทีป่ ระชุมกล่าวปิดการประชุม เวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายจักรริน ธรรมโคต
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายประสิทธิ์ ปานงาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

