รายงานการประชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 5/2564
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 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
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายสุเมธ ระงับพิศม์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2. นางปาณิสรา วันชูเพลา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3. นางสาวยุภาพร เทวัญรัมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4. นางสาวสุรีย์มาศ บุตรใส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5. นางสาวพิมล จันทะสุนี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
6. นางสาวรวินท์นิภา อุทรัง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
7. นางสาวอัญชลี หนามพรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
8. นายเชาวลิต ต้นชมภู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
9. นายอรุณ แสงจันทร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
10. นายคุณภัทร สวรรค์สุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
11. นางสาววีรญา จ้อยจีด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
12. นายจักรริน ธรรมโคต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
13. นางชนัณชิตา อินทรพฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
14. นายอลงกร กงไกลาศ
พนักงานขับรถยนต์ ส2
15. นายธนากร ฉิมพาที
นักส่งเสริมงานพัฒนาชุมชน
16. นางสาวอุมาพร มีหิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
17. นางสาวพลอยพรรณ ชุ่มชูจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
18. นางสาวสุทารัตน์ สุริฉาย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
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ระเบียบวาระก่อนเริ่มประชุม
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดำเนินการประชุมดังต่อไปนี้
1.สวดมนต์ไหว้พระ
การมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะข้าราชการผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 114 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง
1 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 ราย ดังนี้
2.1 นายชินวัตร ปรินรัมย์
2.2 นางสาวแก้วตา แซ่เจี่ย
เริ่มประชุม
เวลา 09.00 น.
นายถวิล ยี่ส ุ้น แสง พัฒ นาการจังหวัดสระแก้ว ประธานการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ ว
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.1 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ที่ประชุม แนะนําหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ และย้าย
ไปดํารงตําแหน่งที่อื่นดังนี้
1) นายบุญญา พุฒแก้ว อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน อัยการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ย้ายมาดํารงตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดสระแก้ว
2) นายวีระยุทธ บุญมา อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน อัยการ
จังหวัดนครนายก ย้ายมาดํารงตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
3) นายวรเชษฐ์ สุริยะหน่อคําชัย หัว หน้าส่ว นยุทธศาสตร์ก ารเกษตร สํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดลําพูน ย้ายมาดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร จังหวัดสระแก้ว
4) พันจ่าเอก ประพิศ ญาณปัญญา นายอําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
นายอําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
5) นายชนาธิป พุ่มมณี นายอําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ย้ายมาดํารงตําแหน่ง
นายอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
6) นายสุ โ สฬส พึ ่ ง บุ ญ นายอํ า เภอดอนตาล จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ย้ า ยมาดํ า รงตํ า แหน่ ง
นายอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
7) นายจักรพงษ์ ปานโชติ หัว หน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการในตําแหน่ง
นายอำเภอชัยเจริญ จังหวัดยโสธร ย้ายมาดํารงตําแหน่ง นายอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
8) นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ย้ายมาดํารง
ตําแหน่ง นายอําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว (ระลอกใหม่) ข้อมูล ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๒ ราย ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีการรับคนไทย
ในประเทศกัมพูชากลับมาเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๗๐ ราย มีคนติดเชื้อ ๒๐ ราย โดยทั้งหมด
พักอยู่ใน Local Quarantine ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ สะสม ๗๒๙ ราย ติดเชื้อภายในจังหวัดสระแก้ว ๔๙๓ ราย ติดเชื้อ
จากต่างประเทศ ๒๓๖ ราย รักษาหาย ๔๕๒ ราย ยังรักษาอยู่ ๒๗๓ ราย การตรวจหาเชื้อโรคสะสม ๕๖ ,๒๘๗ ราย
การดําเนินการด้าน Local Quarantine จํานวน ๑๐๗ ราย
เมื่อจําแนกตามกลุ่มแล้วจะพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา จะ
เห็นว่ายอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดสระแก้วอยู่ในระดับคงที่สถานการณ์ดีขึ้น ผู้ป่วยรายใหม่ที่ตรวจพบ ๒ ราย อยู่ในอําเภอ
เมืองสระแก้ว และอําเภอเขาฉกรรจ์
/ผลการดําเนินงาน…
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ผลการดําเนินงานการฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว ได้รับจัดสรร
๒๑,๘๔๐ โดส ฉีดไปแล้ว ๒๐,๔๓๘ โดส คงเหลือ ๑,๔๐๒ โดส แผนการ ดําเนินงานการฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เริ่มดําเนินการฉีดวัน ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถานที่ฉีด
วัคซีน ๙ อําเภอ ๒๖ แห่ง สามารถให้บริการ ๔,๘๐๐ คนต่อวัน กลุ่มเป้าหมายในช่วง ๒ เดือนแรก คือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โรค รวมทั้งโรคอ้วนด้วยและผู้สูงอายุ เป้าหมาย ๑๒๖,๐๙๖ คน มียอดจองแล้ว ๑๑๙,๕๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑
สําหรับประชาชนทั่วไปหากได้รับการจัดสรรวัคซีนมาจะได้แจ้งให้ทราบ ในลําดับต่อไป
ปฏิทินงานสําคัญในรอบเดือนเมษายน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1) วันที่ ๓ มิ.ย.๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้ทุกส่วน
ราชการจัดกิจกรรมตามแนวทาง หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท o๒o๑.๓/ว๓๐๗๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
2) วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๔ โครงการปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการ “บําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว หมู่ที่ ๗ ตําบลหนองหว้า อําเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
3) วันที่ 24 มิ.ย. 64 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2564
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เน้ น ย้ ำ ขอให้ ทุ ก ส่ ว นราชการ ข้ า ราชการทุ ก ท่ า นช่ ว ยกั น ระมั ด ระวั ง ดู แ ล
ตัว เองและดู แลกิจ กรรมต่า งๆอย่า ไปทํ ากิจ กรรมที่เสี่ ยงต่ อ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ขอให้ช่วย ประชาสัมพันธ์ทุกอําเภอ ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันดูแลอย่างเข้มงวด
สำนักงานพัฒนาชุมมชนจังหวัด มอบเงินจำนวน 1,000 บาท ร่วมโครงการ “กองทุ น 10 บาท
ช่ ว ยบ้ า น ๑๐ หลั ง จั ง หวั ด สระแก้ ว ” และได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี
๒๕๖3 ให้แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานในการ
มอบเงินพระราชทานฯ ในครั้งนี้ และขอให้อำเภอได้ลงไปติดตามการใช้เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย
สำนักงานพัฒนาชุมมชนจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด ประมาณ 10 ล้านบาท
โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง การพัฒนาพื้นที่ที่ราบเชิงเขา เป็นโครงการพัฒนาส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยใช้
ฐานข้อมูลบ้านโอทอปนวัตวิถี และหมู่บ้านที่ราบเชิงเขาตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ครอบคลุม
พื้นที่ทุกอำเภอ รวมหมด 49 หมู่บ้าน และโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านคชานุรักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ
ขอมอบหมายให้ ก ลุ ่ ม งานประสานฯ จั ด โต๊ ะ หมู ่ บ ู ช า "ถวายพระพร" เนื ่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 และให้
กลุ่มงานส่งเสริมฯ เตรียมการในเรื่องการมอบทุนแก่เด็กยากจนจำนวน 10 ทุน ๆ ล่ะ 1,000 บาท จัดเตรียมผ้าลาย
ขอไปจัดแสดงในวันที่ ๑๗ มิ.ย. 64 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว หมู่ที่ ๗ ตําบลหนองหว้า อําเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และจำหน่าย“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
๑) กรมการพัฒนาชุมชน จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ให้แก่ สํานักงานพัฒนาชุมชน ๔๖ จังหวัด สําหรับทดแทนรถยนต์ อายุ ๑๒ ปี ที่จัดซื้อก่อนปี
๒๕๕๑ และจะทำการส่งมอบสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัด ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
2) การดําเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดําริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา : การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” (สกว.) มีการรณรงค์
การสวมใส่ผ้าท้องถิ่นและผ้าลายขออย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1-2 วัน/สัปดาห์ เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
3) ประเด็น การตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกรมการพัฒ นาชุ มชน ประจํ าเดื อ น
มิถุนายน ๒๕๖๔ (สตร.)
/4) การน้อมนํา...
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4) การน้ อมนํ าแนวพระราชดํ าริ ของสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร รอบ ๒ (สสช.)
5) การดําเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสู่ชุมชนเข้มแข็งและ ยั่งยืน ประจําปี ๒๕๖๔ (สสช.)
6) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” (สสช.)
7) แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี ๒๕๖๔
8) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กค.) ๔.๒.๘ การ
บริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
9) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
1.3 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
1.3.1 กรมการพัฒ นาชุมชนได้มีคำสั่ง ที่ 639/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ราย
- นางสาวสุรีย์มาศ บุตรใส ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมารักษาการตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย
อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 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
การดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๔
- คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ส่งประกวด 7 อำเภอ
- กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ส่งประกวด 8 อำเภอ
- สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
ส่งประกวด 2 อำเภอ
จังหวัดขอให้อำเภอประสานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรางวัลดีเด่น ให้เข้ารับมอบใบเกียรติบัตร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานในการมอบครั้งนี้
ที่

อำเภอ

1

วังสมบูรณ์

คณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบล/เทศบาล
-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการคัดเลือก
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบทบาทสตรี
กลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ่มโครงการ Family of
flower
(หมู่ที่ 13 ตำบลวังทอง)
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2

วังน้ำเย็น

3

ตาพระยา

4

เมืองสระแก้ว

5

เขาฉกรรจ์

6

คลองหาด

7

วัฒนานคร

8
9

คณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลคลองหินปูน
คณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลทัพไทย
คณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลท่าแยก
คณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลเขาฉกรรจ์
คณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลไทรเดี่ยว

คณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลหนองน้ำใส
อรัญประเทศ คณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลเมืองไผ่
โคกสูง
-

กลุ่มปลูกผักชีฝรั่ง (ใบเลื่อย)
(หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหินปูน)

-

กลุ่มอาชีพเลี้ยงแพะเนื้อบ้าน
ไทยสามัคคี
(หมู่ที่ 4 ตำบลโคคลาน)

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตาม
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีอำเภอตาพระยา
-

กลุ่มดอกไม้จันทน์
(หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว)
กลุ่มปลูกผักอินทรีย์
(หมู่ที่ 5 ตำบลเขาฉกรรจ์)

-

กลุ่มเลี้ยงกบบ้านหนองแวง
(หมู่ที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว)

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตาม
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีอำเภอคลองหาด
-

กลุ่มอาชีพทำข้าวเม่า
(หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองไผ่)

-

กลุ่มเลี้ยงแพะเนื้อพันธุ์บอร์
(หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหมากมุ่น)

-

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
๔.1 ผลการติดตาม สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้านการบริหารงาน
รายงานความก้าวหน้าและการติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
- อำเภอเมืองสระแก้ว
มีปัญหาจำนวน 13 หมู่บ้าน มีจำนวน 3 หมู่บ้านได้ทำการชำระหนี้เงินยืมครบเรียบร้อย
บ้านห้วยกระบอก ทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้ จำนวน 100,000 บาท เมื่อเดือนเมษายน
มีการชำระหนี้ จำนวน 20,000 บาท คงเหลือ 80,000 บาท
บ้านหัวกุญแจ ลูกหนี้ 1 ราย ค้างชำระหนี้จำนวน 4,000บาท ตามตัวไม่เจอ พัฒนากร
ประจำพื้นที่ได้ประสานกับผู้นำหมู่บ้านแล้วเพื่อให้ลูกหนี้รายดังกล่าวมาชำระหนี้
และในส่วนอำเภอเมืองสระแก้วยังมียอดค้างชำระ อีก 179,000 บาท ที่จะต้องติมตาม ได้ให้พัฒนากรประจำพื้นที่ที่
รับผิดชอบเร่งรัดทำหนังสือยอมรับสภาพนี้และติดตามต่อไป
/- อำเภออรัญ…
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- อำเภออรัญประเทศ
ไม่สามารถลงพื้นที่ ได้ 3 หมู่บ้าน เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว แต่ได้ทำการผู้นำหมู่บ้านให้ประสานลูกหนี้มาทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้
- อำเภอคลองหาด
มีปัญหาจำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านเขาตาเงาะ หมู่ 3 มีสมาชิกยืมเงินค้างชำระอยู่ 1 ราย มี
ยอดค้างชำระ 4,000 บาท ซึง่ ในเดือนนี้ยังไม่มีการชำระแต่อย่างใด
บ้านเขาจันทร์แดง ได้ทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้ ทั้งหมด 3 ราย ในเดือนนี้มีจำนวน 1 ราย
ที่มีการชำระหนี้ตามปกติ
- อำเภอเขาฉกรรจ์
บ้านทานนพเก้า ลงพื้นที่ติดตามนัดลูกหนี้มาพูดคุยและทำการยอมรับสภาพหนี้ และให้เริ่ม
ผ่อนชำระ ในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
- อำเภอวังสมบูรณ์
มีปัญหา 1 หมู่บ้าน พัฒนากรได้สอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านในเรื่องการติดตามลูกหนี้ให้มาชำระ
หนี้นั้น ทางลูกหนี้ขอผลัดผ่อนการชำระหนี้ออกไปเป็นเดือน สิงหาคม 2564
- อำเภอโคกสูง
มีปัญหา 1 หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 พัฒนาการอำเภอได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านช่วงปลาย
เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านรับปากว่าจะทยอยเก็บเงินที่ค้างชำระให้ได้ทั้งหมดภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
ส่วนหมู่ที่ 6 ได้มีการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการหมู่บ้านและได้ชั้แจงให้พัฒนาการอำเภอกำลังทยอยจัดเก็บเงินที่ค้าง
ชำระอยู่ และอยากขอเอกสารในการปล่อยกู้ครั้งต่อไป
- อำเภอตาพระยา
มีปัญหาที่ บ้านคลองยาง ให้พัฒนากรทำหนังสือถึงลูกหนี้ให้มาตกลงยอมรับสภาพหนี้และใช้
คืนเงินเรียบร้อย และได้ทีการทยอยส่งมาบ้างแล้วในบางราย และได้ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านชุดใหม่ขึ้นโดยมี
ผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกรรมการในครั้งนี้ด้วยและจะเอาเรื่องเงิน กข.คจ.เข้าที่ประชุมหมู่บ้านทุกครั้งเพื่อแจ้งให้สามาชิกได้
รับทราบความเคลื่อนไหวของยอดเงิน กข.คจ.
- อำเภอวังน้ำเย็น
มี ป ั ญ หา 2 หมู ่ บ ้ า น คื อ บ้ า นแก่ ง สะเดา พั ฒ นากรได้ ล งไปติ ด ตามสอบถามจาก
คณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งว่ามีการชำระหนี้ เพิ่มขึ้นมา 20,000 บาท บ้านชัยพัฒนา คณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งว่ามี
การชำระหนี้ เพิ่มขึ้นมา 60,000 บาท ได้เน้นย้ำพัฒนากรให้ติดตามอย่างใกล้ชิดในเรื่องการปรับสมุดบัญชีและบันทึก
การชำระหนี้
- อำเภอวัฒนานคร
ลงไปติดตามในพื้นที่แล้ว ในเดือนนี้ยังไม่มีการชำระหนี้เข้ามาเลย และขอหารรือกับทาง
จังหวัดว่าเราสามารถจะปล่อยกู้ได้ตามปกตืหรือไม่ เนื่องจากเรายังมีเงินคงเหลือในบัญชีอยู่และสามารถที่จะปล่อยกู้ได้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
หนังสือแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชน มีการปรับตัวชี้วัดของอธิบดีกรมฯ และพัฒนาการจังหวัดในบาง
ประเด็น การประเมินรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้ว ัดที่ 1 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตาม
หลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น จากเดิมระดับ 1 , 2 ให้มีศูนย์การเรียนรู้ เปลี่ยนมาเป็น ให้มี
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่อำเภอโคกสูงเท่านั้น จังหวัดขอเน้นย้ำให้อำเภอโคกสูงเตียมการ
จัดการให้ดีและมีความพร้อมในด้านนี้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.3 การดำเนินงาน…
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4.3 การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ 8 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอโคกสูง) จำนวน 21 แห่ง และ
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 21 แห่ง
กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งทุกจังหวัดรายงานข้อมูล ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ขอให้ทุกอำเภอ
รีบดำเนินการประสานและสำรวจครัวเรือนที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รอบที่ 2 ให้แจ้งข้อมูลมาที่จังหวัดโดยด่วน และ
เก็บข้อมูลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง
นา โมเดล" ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วลงใน Goodle Drive ซึ่งจังหวัดได้จัดส่งลิงค์หรือ QR CODE ให้ก่อนหน้าแล้ว เช่น
รูปภาพก่อน หลังการดำเนินการ รายงานแบบข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วโครงการฯ รายงานแบบงบประมาณในการขุด
เป็นต้น รับการประสานสานงานจากจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดสระแก้ว ในทุกอำเภอ ที่มีโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการติดตามความก้าวหน้าของทั้ง 2 โครงการ
จังหวัดขอเน้นย้ำเรื่องการรายงานโครงการฯ ให้รีบดำเนินการ และในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่มา
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ทุกอำเภอได้รับการสมัครไว้ก่อนเพื่อเป็นการสำรองไว้สำหรับโครงการที่จะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในรอบที่ 2 หรือการคืนพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการของโครงการฯ ได้
มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
4.4 การการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
กลุ่มผู้ประกอบการที่ส่งผ้าเข้าประกวด จำนวน 14 กลุ่ม 23 ผืน ได้แก่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.64)
1) นางสุนีย์รัตน์ หาญบรรกิจ ม.2 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จำนวน 2 ผืน
2) นายคมเพ็ชร เพชรรัตน์ ม.2 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จำนวน 1 ผืน
3) กลุ่มอาชีพบ้านน้อย นางวันดี โครตนาม ม.11 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จำนวน 1 ผืน
4) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสุขสำราญ นางสมใจ เบ้าเศษ ม.12 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จำนวน 4 ผืน
5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านใหม่ไทยพัฒนา นางใจ รอดคำทุย ม.6 ต.หนองตะเคียนบอน
อ.วัฒนานคร จำนวน 1 ผืน
6) นางนวลจันทร์ ประจันท์ทา ม.4 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จำนวน 1 ผืน
7) กลุ่มทอผ้าไหม บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ์ ม.6 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จำนวน 2 ผืน
8) วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านพรสวรรค์ นางบัวรอง โพธิตะนิมิตร อ.เขาฉกรรจ์ จำนวน 3 ผืน
9) นางคำไส ธาจำรัส ม.5 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จำนวน 1 ผืน
10) นางบุญโฮม ถาวรกุล ม.5 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จำนวน 1 ผืน
11) นางทองทิพย์ เพ็งบุญโสม ม.5 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จำนวน 1 ผืน
12) นางสมนึก ถาวรกุล ม.2 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จำนวน 1 ผืน
13) กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโคกเพร็ก นางยศ วงค์มล อ.ตาพระยา จำนวน 1 ผืน
14) กลุ่มภูศิลป์แก้วบาติก นายธีทัต ฐษาชนะกิจ อ.เมืองสระแก้ว จำนวน 3 ผืน

/กลุ่มงานส่งเสริม...

8

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อ้าเภอ
เมืองสระแก้ว
เขาฉกรรจ์
วังน้้าเย็น
วังสมบูรณ์
คลองหาด
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
โคกสูง
ตาพระยา
รวม

จ้านวนกลุม่ ที่ จ้านวนกลุม่ ทอผ้าที่น้า จ้านวนที่สมัครประกวดผ้าลาย
ยอดจ้าหน่ายกลุม่
ยอดจ้าหน่ายผ้าลายขอฯ
พระราชทาน
จ้านวนกลุม่ ทอผ้า
ได้รับลายผ้า ลายผ้าพระราชทานไป
ทอผ้าทั้งหมด
สะสม(บาท)
พระราชทาน เป็นต้นแบบ
กลุม่ /ราย
ชิ้น
9
13
4

4
3
4
8
45

1,002,500
1,152,000
323,000

1,520,000
908,200
152,850
504,901
5,563,451

4
5
3
1
6
2
3
2
4
30

4
5
3
1
6
2
3
2
4
30

2
2

4
7

1,000
28,900

1
2
6

1
3
7

4,150
6,000
102,800

1
14

1
23

142,850

กลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้ดำเนินการส่งใบสมัครและสรุปรายชื่อผู้สมัครให้กรมฯทราบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ “ผ้าลายขอเจ้า
ฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่ส่งเข้าประกวด ออร์แกไนซ์จะประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อมารับผ้าที่จังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กำหนดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองกิจ กรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่น ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดทุกประเภท ทั้งนีป้ ระเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่
เย็น เป็นสุข” คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จักได้พิจารณากลั่นกรองให้เหลือ 3 หมู่บ้า น
เพื่อให้คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและพิจารณาคัดเลือก
กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2564
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564
กำหนดดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กร
ชุมชน ชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 50 คน ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้
เวลา 09.00 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น
และอำเภอวังสมบูรณ์ รวม 26 คน
เวลา 13.30 น. กลุ่ ม เป้ า หมายประกอบด้ว ย อำเภอคลองหาด อำเภออรั ญประเทศ อำเภอ
วัฒนานคร อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา รวม 24 คน
ขอให้อำเภอแจ้งประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2564
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ประชุมคณะทำงานคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอย่างระดับจังหวัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยคณะทำงานฯได้คัดเลือกนางสาวนฤมล น้อยพินิจ
อำเภอวัฒนานคร เป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 และได้ส่งรายชื่อรายงานให้
คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง (กพสภ.) ทราบแล้ว ซึ่ง กพสภ. ได้กำหนดดำเนินการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนตัวอย่างระดับภาค ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดชลบุรี สำหรับครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ส่งผลงาน
เข้าร่วมการคัดเลือก จังหวัดได้จัดทำใบประกาศเกียรติบัตรครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับอำเภอ เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญกำลังใจให้กับครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนต่อไป
ขอให้อำเภอวัฒนานคร แจ้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง เพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลระดับภาค
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 และสำรวจความต้องการของครัวเรือนฯด้านวัสดุสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพ จำนวน
5,000 บาท ซึ่งขณะนี้กรมฯ ยังไม่ได้โอนงบประมาณมาให้จังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.8 สรุปผล…
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4.8 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากช้างป่า (4 ตำบล 20 หมู่บ้าน)
๔.๕.๑ อำเภอวังน้ำเย็น 1 ตำบล 9 หมู่บ้าน
1) กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพ
- จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย
- ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ สร้างการเรียนรู้ด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ การจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางการตลาดอื่น ๆ จำนวน 50 คน
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (กลุ่มเลี้ยงหนูนาคชานุรักษ์)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และทดลองตลาด จำนวน 20 คน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่หนูนาชำแหละ คั่วกลิ้ง
หนูนา พริกเผาหนูนา หนูนาแดดเดียว และหนูนาอบโอ่งสมุนไพร
3) กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
- สนับสนุนวัสดุการประกอบอาชีพ และบรรจุภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อท่อซีเมนต์เลี้ยงหนูนา ซึ่งผู้รับจ้างได้ทยอยส่งของให้กับกลุ่ม
๔.๕.๒ อำเภอเขาฉกรรจ์ 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน
1) กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพ
- จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย
- ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ การจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางการตลาดอื่น ๆ ดำเนิน การ
เรียบร้อยแล้ว
2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดำเนินการพัฒนากลุ่มอาชีพ จัดให้มีการสาธิตอาชีพ การจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมการเพาะเห็ดและทำไบโอชาจากก้อนเห็ด
- กิจกรรมการทอเสื่อและแปรรูป
- กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดไข่และแปรรูปเป็นไข่เค็ม
3) กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
- สนับสนุนวัสดุการประกอบอาชีพ และบรรจุภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔.๕.3 อำเภอวังสมบูรณ์ 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน
ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรองบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 4
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 โครงการจัดทำลวดลายผ้าเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว (งบจังหวัด)
ดำเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำลวดลายผ้าไหมเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว
1) พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการและ
ชักชวนผู้สนใจนำผ้าเข้าร่วมการคัดเลือก ได้แก่
- ผ้าเก่า ผ้าโบราณ ผ้ามรดกสืบทอดจากบรรพบุรุษ ผ้าที่เก็บสะสม หรือผ้าเก่าที่ มีลวดลาย
ทุกชนิด/ทุกประเภท
/- ผ้าที่ทอ...
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- ผ้าที่ทอขึ้นมาใหม่โดยใช้ลวดลายเก่า และเป็นลวดลายที่สืบทอดกันมาของบรรพบุรุษ
2) พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว รวบรวมผ้าของคนที่เข้าร่วม
ทั้งหมด โดยทำ Tag เพื่อรับ – ส่ง คืนผ้าคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
**หมายเหตุ : ไม่จำกัดจำนวนผืน ประชาชนทั่วไปสามารถส่งผ้าเข้าประกวดได้
กิจกรรมที่ 2 การประกวดผ้ามัดหมี่ลายไหมดาหลา
1) พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว ประชาสัมพันธ์และชักชวน
เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ผลิตผ้าลวดลายผีเสื้อไหมดาหลาส่งเข้าประกวด ดังนี้
- ประเภทบุคคลทั่วไป ย้อมสีเคมี
- ประเภทบุคคลทั่วไป ย้อมสีธรรมชาติ
2) จัดประกวดผ้ามัดหมี่ลวดลายผีเสื้อไหมดาหลา
ขอให้อำเภอได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และลงพื้นที่เชิญชวนกลุ่ม OTOP ประเภทผ้า กลุ่ม
อาชีพทอผ้า สตรีทอผ้า ให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน เมษายน - กันยายน 2564)
ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP รายอำเภอ (เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564)
ยอดจำหน่าย OTOP
พฤษภาคม 2564
(บาท)

ที่

ชื่ออำเภอ

1

เมืองสระแก้ว

9,976,200

3,856,200

2

คลองหาด

6,674,110

6,172,390

3

ตาพระยา

3,142,200

1,720,500

4

วังน้ำเย็น

1,933,000

2,089,000

5

วัฒนานคร

16,340,080

7,740,080

6

อรัญประเทศ

13,421,500

10,562,000

7

เขาฉกรรจ์

1,550,800

5,089,200

8

โคกสูง

3,916,350

3,149,100

298,982,000
355,936,240

294,475,000
334,853,470

9

วังสมบูรณ์
รวม (จ.สระแก้ว)
มติที่ประชุม รับทราบ

เมษายน 2564
(บาท)

หมายเหตุ

/4.11 ยอดจำหน่าย…
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4.11 ยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ ผ้าไทยใส่ให้สนุก และตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ประจำเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
๑) ตลาดประชารัฐ
ผลการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ตลาดประชารัฐบริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จัด
จำหน่ายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
ยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ที่
งาน/กิจกรรม
1 ตลาดประชารัฐดอกแก้ว

2 ตลาดประชารัฐ ประชุมกรมการจังหวัด

พฤษภาคมน 2564
วันที่
ยอดจำหน่าย
7
62,700
14
69,520
21
58,200
27
52,820
28
62,200

305,440

รวม

๒) รายงานยอดจำหน่าย “ผ้าไทยใสให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564
ประเภทผ้ายอดจำหน่าย
อำเภอ

ชื่อ/กลุ่ม

ผ้าทอ
ลายผ้า
จังหวัด
พระราชทาน
ยอด
สระแก้ว
ผ้าลายขอ
จำหน่าย
(จำนวน
(จำนวน ผืน/
ผืน/ตัว)
ตัว)

ยอด
จำหน่าย

เขาฉกรรจ์ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์

35

5,250

3

4,200

เขาฉกรรจ์ กลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์

20

3,000

2

2,800

เขาฉกรรจ์ กลุ่มทอผ้าบ้านสุขสำราญ

10

1,500

4

10,000

วัฒนานคร กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้าน
วัฒนานคร ใหม่ไทยพัฒนา

100
เมตร

-

-

-

30,000

12 เมตร

12,000
6,150
บาท

คลองหาด

6 ผืน

นางนวลจันทร์ ประจันทร์ทา
รวม

39,750

รวม

35,150

รวมยอดจำหน่าย “ผ้าไทยใสให้สนุก” 74,900 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.12 การดำเนินงาน...

หมาย
เหตุ

บาท
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4.12 การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
จังหวัดได้อนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการไตรมาส ๓ (มิถุนายน ๒๕๖๔)
๑) โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” พื้นที่
ดำเนินการ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ
72,600 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๒) โครงการศูน ย์จ ัด การกองทุนชุ มชนสู่ การเป็ นต้นแบบด้า นการบริห ารจั ด การหนี้ พื้น ที่
ดำเนิน การ บ้านถาวรสามั ค คี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองม่ว ง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ กิจกรรม
งบประมาณ ๑๑๐,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
ขอให้อำเภอได้ดำเนินการตามแนวทางและกรอบการใช้จ่ายงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.13 การน้ อ มนำแนวพระราชดำริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒
๑) จังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ
จากผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบฯ และมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับบุคคลต้นแบบ ๔ ประเภท ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) ผู้นำทางศาสนา บ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และประเภท
หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารที่เกิดความเปลี่ยนแปลง ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ บร ๐๐๑๙/ว ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และประเภทหมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารที่เกิดความเปลี่ยนแปลง ตามหนังสือ
จังหวัดสระแก้ว ที่ บร ๐๐๑๙/ว ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอให้อำเภอได้ดำเนินการมอบใบประกาศ
เกียรติบัตร ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือตามความเหมาะสมต่อไป
***ในส่วนบุคคลต้นแบบฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ๓ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล ได้แก่ ประเภท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) (อบต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว) ผู้นำทางศาสนา (พระครูปลัด
บัณฑิต อินทฺเมธี ประธานสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม อำเภออรัญประเทศ) บ้านพักข้าราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน (นายสมจิตร สังข์ชม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอวัฒนานคร) ขอให้อำเภอแจ้งประสาน
ผู้ได้รับคัดเลือกแต่ละประเภท รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรในวันประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการฯ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว***
๒) การรายงานผลการดำเนินงานฯ ในโปรแกรม Plant For Good จังหวัดขอความร่วมมือ
อำเภอดำเนินการรณรงค์ปลูกผักสวนครัวให้เป็ นวัฒนธรรมวิถีชีวิตตามแนวทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และบันทึกใน
โปรแกรม Plant For Good พร้อมทั้งรายงานผลตามแบบรายงาน ทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน โดยเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๔ ให้รายงานภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๒๔๔๒ ลงวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีรายงานผลการบันทึก
ในโปรแกรม Plant For Good ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เอกสารมอบในที่ประชุม) ขอให้ทุกอำเภอมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบการบันทึกว่าได้บันทึกครบถ้วนหรือไม่ และหากมีปัญหาอุปสรรคที่บันทึกไปแล้ว
ไม่เกิดผลรายงาน ให้แจ้งจังหวัดทราบเพื่อแจ้งกรมฯ กรมต่อไป
ขอให้อำเภอเน้นย้ำมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการอย่างต่ อเนื่องและได้ตรวจสอบ
ข้อมูล รายงานทั้งในโปรแกรม Plant For Good และแบบรายงานให้จังหวัดตามที่กำหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.14 การดำเนิน...
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4.14 การดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การดำเนินกิจกรรมที่ ๕ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น จังหวัดสระแก้วได้คัดเลือกผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงดีเด่น ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ (พื้นที่ดำเนินการ บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาสามสิบ)
ในการนำเสนอผลการดำเนิน งานดี เ ด่ น ระดับ เขตตรวจราชการ ซึ ่ ง จะดำเนิ นการเข้ า รับ การคั ดเลื อ กผู ้น ำการ
เปลี่ยนแปลงดีเลิศต่อไป ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ
4.15 การใช้งานโปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ขอขอบคุณ ทุ ก อำเภอที่ ไ ด้บั นทึก ข้ อ มูล กลุ ่มเป้ าหมายที่ เคยผ่า นการเข้ าร่ว มโครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ ราย ในโปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ ทางเว็บไซต์ knn.cdd.go.th (User name : Province62 และ
Password : 123456) เสร็จเรียบร้อยตามกำหนด ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในส่วนที่ ต้องบันทึกต่อไปคือการอัพ
โหลดภาพแปลงโคกหนองนา ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ
4.16 การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๑๙๐๙ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ออก
โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน) ได้แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการฯ และให้อำเภอรายงานผลการ
ดำเนินงานให้จังหวัด ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ
เพิ่มเติม ซึ่งจังหวัดจะดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือลงอำเภอ พร้อมทั้งแบบรายงานต่อไป โดยกำหนดรายงานภายในวันที่
๑๐ ของเดือน เริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ

/(กลุ่มงานสารสนเทศ...
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(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
4.17 สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจากกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จ ั ง หวั ด สระแก้ ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้ง งบบริหาร งบเงินทุนหมุนเวียน งบเงินอุดหนุน จังหวัดสระแก้วได้
มีการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 67.97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลางกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบเงินทุนหมุนเวียน งบเงินอุดหนุน
ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม รับทราบ
4.18 สรุปผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการบริหารจัดการหนี้ พบว่าในพฤษภาคม ทุกอำเภอมียอดหนี้เพิ่มขึ้นทุกอำเภอรวมทั้ งสิ้ น
613,061.48 บาท ค้างชำระคิดเป็นร้อยละ 2.53 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 2564

/ขอให้ทุกอำเภอ...
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ขอให้ทุกอำเภอไปตรวจสอบข้อมูล ทำไมยอดหนี้ สูงขึ้น ในแต่ล่ะอำเภอหนี้ที่สูงขึ้นนั้นเป็นความจริงหรือไม่อย่างไร
โดยเฉพาะอำเภอโคกสูง และอำเภอวังน้ำเย็นไม่มีหนี้ค้างชำระจริงตามตารางที่เสนอในที่ประชุมครั้งนี้หรือไม่อย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.19 การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการ
ชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID –19) (ฉบับที่ 2)
ทะเบียนลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 2)
ลูกหนี้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้
จำนวน 30 โครงการ เป็นเงิน 2,912,124.95 บาท
ลูกหนี้รายเดิมที่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ จำนวน 32 โครงการ เป็นเงิน 3,581,524.28 บาท
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 โครงการ เป็นเงิน 6,493,649.23 บาท

ข้อมูลปรับโครงสร้างหนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.20 แผนการประชุม คณะทำงานขับ เคลื่อ นกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีจ ัง หวัด สระแก้ว และ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการดำเนินงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสระแก้ว
และการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ : หากมีเหตุจำเป็นกำหนดการประชุมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.21 ผลการสมัคร...
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4.21 ผลการสมัครจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.22 การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โครงการนี้เราไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจาก คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ฉบับที่ 37 นั้นห้ามร่วมกลุ่ม
จัดกิจกรรมเกิน 30 คน เบื้องต้นขอให้อำเภอทำการคัดเลือก ส่งสามาชิกทีทำการกู้เงินหมุนเวียนไปแล้วคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ออกมา
จำหน่ายในตลาด หมุนเวียน 7 กลุ่ม ๆ ล่ะ 1 ครั้ง ในทุกอำเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.23 แผนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไตรมาส 3
ขณะนี้อำเภอได้ส่งแผนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินมาบ้างแล้ว บางอำเภอก็มีการดำเนินการ
ตามแผนไปบ้างแล้ว เน้นย้ำขอให้อำเภอ ทุกอำเภอต้องประเมินแผนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ทางจังหวัดได้ส่งให้แล้ว
ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.24 สรุปผลการจัดการองค์ความรู้ (KM) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
สรุปผลการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครบทุกอำเภอแล้ว จังหวัดขอขอบคุณอำเภอ ทุกอำเภอที่ให้
ความร่วมมือในการดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ (KM) มาครบทั้ง 3 ประเภท หากท่านใดอยากทราบเกี่ยวกับองค์ความรู้ (KM)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ก็สามารถเข้ามาตรวจสอบค้นคว้าหาความรู้ได้ในเวปไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจั งวหัดสระแก้ว
https://sakaeo.cdd.go.th หมวด : คลังความรู้
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.25 สรุปผลการ

18

4.25 สรุปผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒ นาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรม โครงการ นโยบายที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

/4.26 สรุปผล…
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4.26 สรุปผลและรายงานการดำเนินงานหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง
รายงานการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จังหวัดสระแก้ว
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.27 การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั้ง 9 อาเภอ

มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน)
4.28 สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 งบดำเนินงาน(ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
สำหรับไตรมาส 3 (พฤษภาคม 2564) และกิจกรรมตามยุทศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

รายการคุมงบบริหาร

รายการโอน งบบริหาร

รายการโอน งบยุทธศาสตร์

/มติที่ประชุม...
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รายการโอน งบสตรี

รายการโอน งบเงินกู้

รายการลูกหนี้เงินยืม

มติที่ประชุม รับทราบ
4.29 การกำชับเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ
จังหวัดได้ส่งหนังสือที่ สก 0019/ว 2427 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กรณีศึกษา
ประเด็นการร้องเรียนเกี่ยวกับวินัยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ศึกษาประเด็นการร้องเรียนกำชับให้ข้าราชการรักษาวินัยโดยเคร่งครัด รายละเอียด
ตามหนังสือที่ สก 0019/ว 2427 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.30 โครงการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพและครอบครัวสมาชิก” สอ.พช. ยุค New Nomal”
ให้ประชาสัมพันธ์โครงการและกำหนดการหลักเกณฑ์และเงือนไขให้สมาชิกทราบ ให้เสนอโครงการส่งให้จังหวัด
ภายใน 2 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สก 0019/ ว 0042 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการและกำหนดการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้สมาชิกทราบ หากสาม
ชิกหรืออำเภอใดมีความประสงค์เสนอโครงการ ให้เสนอโครงการส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้
ตัวแทนสหกรณ์และผู้แทนสามชิกร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการต่างๆ ที่ได้เสนอมา ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.31 การจัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.ประจำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ สอ.พช.ประจำปี 2564 โดยให้ตัวแทนหรือผู้แทนสามชิกเสนอโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน –
30 กรกฎาคม 2564 และให้ดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 หากจังหวัดใดไม่
สามารถดำเนินการตามระยะเวลาดังกล่าวได้ให้ส่งเงินคืนสหกรณ์ทั้งหมดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
มอบหมายให้ผู้แทนสมาชิกดำเนินการจัดทำโครงการเสนอสหกรณ์ตามกำหนดการดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.32 ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง การกำหนดกลุ่มสมาชิก จำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 –
2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการเพื่อให้ได้มาของคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกและผู้แทน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งประกาศ กำหนดกลุ่มสมาชิก จำนวนผู้แทน
สมาชิก ประจำปี 2565 – 2566 และหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาของคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกและผู้แทน
สมาชิก จังหวัดสระแก้วมีจำนวนผู้แทนสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 67 คน ผู้แทนสมาชิกที่จะครบวาระในปีนี้ คือ นาย
อลงกรณ์ กงไกรลาศ และจะมีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกคนใหม่ในวันจัดกิจกรรมส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์ สอ.พช.
ประจำปี 2564 ในคราวเดียวกันเลย
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.33 การประเมินการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ขอให้อำเภอดำเนินการประเมินกิจกรรม/โครงการ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลการประเมินผลส่วน
ที่ 1 และแนบไฟล์สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหาร
กิจกรรม/โครงการ (BPM.) ในการจัดทำโครงการแต่ล่ะโครงการ ขอให้อำเภอแนบแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมาด้วย รายละเอียดตามหนังสือที่ สก 0019/ว 3473 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
4.34 สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการ
ประเมิน ผลการปฏิบัต ิราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมิน ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร (IDP) ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
รอบการประเมินที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร (IDP) ข้อมูล ณ
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 แผนการพัฒนาตัวเองกำหนดอย่างน้อย 70 ชั่วโมง จังหวัดมีเป้าหมายดำเนินการพัฒนา
บุคลากรจำนวน 58 ราย ทั้งที่อยู่ในจังหวัดและต่างจังหวัด ซึ่งในขณะนี้ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาตัวเองแล้วทั้งหมด
21 ราย คิดเป็น 36 เปอร์เซ็นต์ และได้มีการประเมินผลแผนพัฒนาตัวเองแล้วทั้งหมด 7 ราย คิดเป็น 36 เปอร์เซ็นต์
จังหวัดขอความร่วมมือให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนเร่งดำเนินการแผนการพัฒนาตัวเองด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธานทีป่ ระชุมกล่าวปิดการประชุม เวลา 13.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายจักรริน ธรรมโคต
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายประสิทธิ์ ปานงาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

