รายงานการประชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 7/2564
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 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. นายอลงกร กงไกลาศ
พนักงานขับรถยนต์ ส2
14. นายธนากร ฉิมพาที
นักส่งเสริมงานพัฒนาชุมชน
15. นางสาวอุมาพร มีหิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
16. นางสาวพลอยพรรณ ชุ่มชูจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
17. นางสาวศศิวรรณ พึ่งน้ำ
นิติกร
18. นางสาวสุทารัตน์ สุริฉาย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
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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 24 มิถุนายน 2564
ที่ประชุม แนะนําหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ และย้าย
ไปดํารงตําแหน่งที่อื่นดังนี้
1) นายชนาธิป โคกมณี นายอําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ย้ายมาดํารงตําแหน่ง
นายอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2) นายสุ โ สฬส พึ ่ ง บุ ญ นายอํ า เภอดอนจาน จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ ย้ า ยมาดํ า รงตํ า แหน่ง
นายอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
3) นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการในตํา แหน่ง
นายอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ย้ายมาดํารงตําแหน่ง นายอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
4) นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ จ่าจังหวัดจันทบุรี ย้ายมาดํารงตําแหน่งนายอํ าเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
5) นางมุทิตา อิทธิผล นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เพื่อการศึกษากรุงเทพฯ (รังสิต) ย้ายมาดํารงตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการพิเศษ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว (ระลอกใหม่) ข้อมูลตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๔ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดเชื้อในจังหวัด ๑๐ ราย ติดเชื้อจากจังหวัด
อื่น ๑ ราย ผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างประเทศที่เดินทางข้ามแดนมายัง ประเทศไทย จํานวน ๑๐ ราย รวม ๒๑ ราย ปัจจุบัน
มีผู้ติดเชื้อสะสม ๑,๓๒๐ ราย โดยผู้ติดเชื้อ ภายในประเทศ ๕๕๕ ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ ๗๗๕ ราย รักษาหาย
๑,๑๐๔ ราย ยังรักษาอยู่ ๒๐๗ ราย ในสัปดาห์ก่อนจังหวัดสระแก้วพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑ - ๕ คนต่อแสนประชากรต่อ สัปดาห์
ผลการดําเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ที่ทําการ ฉีดวัคซีนสําหรับ
กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาและส่วนราชการต่างๆดําเนินการ ไปแล้ว ๕ ,๐๔๐ คน สําหรับกลุ่มโรค
เรื้อรังซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลมีแผนดําเนินการ ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน
และในเดือนกรกฎาคม จํานวน ๗๐,000 คน
จังหวัดสระแก้วได้มีคําสั่งกําหนดมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตามมาตรการหรือแนวทาง ที่นายกรัฐมนตรีหรือตามที่
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) กําหนด เพื่อให้การ
ปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามมาตรการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่กําหนด จังหวัดสระแก้ว จึงขอให้ดําเนินการ ดังนี้
๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน อยู่ในพื้นที่และพร้อมรับการประสานเพื่อปฏิบัติงานหรือ
ตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตลอดเวลา กรณีมีเหตุจําเป็นให้ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดย
ให้ระบุเหตุผลหรือความจําเป็น และต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการ กําหนดอย่าง
เคร่งครัด
/๒. แจ้งบุคลากร...
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๒. แจ้งบุคลากรในสังกัดทุกคน ทุกระดับ งดหรือชะลอการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
หากมีเหตุจําเป็นให้ขออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน โดยให้ระบุเหตุผลหรือความจําเป็น และ ต้องปฏิบัติ
ตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด
ปฏิทินงานสําคัญในรอบเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๔ ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1) วันที่ 15 ก.ค.๖๔ โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการ “บําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ 1 ตําบลคลองน้ำใส อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
2) วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๔ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดกะสังข์อัตตนันท์ ตำบลทัพไทย
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
3) วันที่ 29 ก.ค. 64 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2564
ผู้ว่าราชการจัง หวั ด เน้นย้ำ ขอให้ ทุ กส่ว นราชการ ข้าราชการทุ ก ท่ าน งดหรือชะลอการเดินทาง
ออกนอกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว หากมีเหตุจําเป็นให้ขออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน โดยให้ระบุเหตุผล
หรือความจําเป็น ช่ ว ยกั น ระมั ด ระวั ง ดู แ ลตั ว เองและดู แ ลกิ จ กรรมต่ า งๆอย่ า ไปทํ า กิ จ กรรมที่ เ สี่ ย งต่ อ การแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ ช่ ว ย ประชาสั ม พั น ธ์ ทุ ก อํ า เภอ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ต้องช่วยกันดูแลอย่างเข้มงวด
สำนักงานพัฒนาชุมมชนจังหวัดแจ้งประชามสัมพันธ์
- โครงการ “กองทุน 10 บาท ช่ว ยบ้าน ๑๐ หลัง จังหวัดสระแก้ ว ” ยังคงดำเนินการ
ติอไปเรื่อยๆ
- กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดกะสังข์อัตตนันท์ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว ท่านผู้ว่าราชการได้เน้นย้ำกับทุกส่วนราชการในการร่วมบริจาดสมทบทุนผ้าป่าสามัคคี และขอให้ทุกส่วน
ราชการแจ้งยอดเงินผ้าป่าสามัคคีได้ที่สำนักงานจังหวัดภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ขอมอบหมายให้กลุ่มงานประสานฯ ติดต่อประสานกับเลขาฯ รองผู้ว ่าราชการจังหวัด แจ้งนัด
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ อำเภอเขาฉกรรจ์ และให้กลุ่มงานส่งเสริมฯ เตรียมการในเรื่อง
การมอบทุนแก่เด็กยากจนจำนวน 10 ทุน ๆ ล่ะ 1,000 บาท ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
1) การดําเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดําริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา : การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” (สกว.) มีการรณรงค์
การสวมใส่ผ้าท้องถิ่นและผ้าลายขออย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1-2 วัน/สัปดาห์ เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
2) รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔ (สตร.)
3) การดําเนินงานโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย (มอบลายผ้ า
พระราชทาน) (สกว.)
- เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราช
กัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย
- เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา
- เพื่อจัดแสดงภูมิปัญญาผ้าไทย และผ้าพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จัก
/4) รายงานผล...
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4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กค.)
งบประมาณตาม พรบ. ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับ 6,158.108 ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไตรมาส 1 - 3 ร้อยละ 78.31 : 4,823.017 ล้านบาท
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นสุดไตรมาส 3
ภาพรวม ร้อยละ 77 : 4,741.744 ล้านบาท รายจ่ายประจํา ร้อยละ 80 : 4,235.300 ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65 : 561.589 ล้านบาท
5) ติดตามผลการดําเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (สสช.)
6) การดําเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ประจําปี
2564 (สสช.)
7) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล
สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเด็นเน้นย้ําการปฏิบัติหน้าที่นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) (ศสท.)
1.3 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
1.3.1 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคำสั่ง ที่ 731/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เรื่อง ย้ายข้าราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ราย
1) นางสาวจงกลรัตน์ มุสิกสูตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่ว ันที่
14 มิถุนายน 2564
1.3.2 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ มี ค ำสั่ ง ที่ 752/2564 ลงวั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน พ.ศ.
2564 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ราย
1) นางชนัณชิตา อินทรพฤกษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงาน
ประสานและสนับ สนุน การพัฒ นาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว โอนไปสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2564
1.3.3 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ มี ค ำสั่ ง ที่ 765/2564 ลงวั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน พ.ศ.
2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบแช่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
สระแก้ว จำนวน 1 ราย
1) นางสาวอักษร เชาวลิตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตต่านี ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564
1.3.4 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ มี ค ำสั่ ง ที่ 766/2564 ลงวั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน พ.ศ.
2564 เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ราย
1) นางสาวนีรชา ศรีจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงาน
คลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒...
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 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
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
๔.1 ผลการติดตาม สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้านการบริหารงาน
จังหวัดขอฝากให้ทางอำเภอเร่งรัดและติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ทุกหมู่บ้าน ปรับสมุดปัญชีให้เป็นปัจจุบัน จัดทำเป็นแฟ้มเอกสารทุกอำเภอเพื่อรอรับการตรวจ พช.ใสะอาดด้วย
รายงานความก้าวหน้าและการติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
- อำเภอเมืองสระแก้ว
ได้ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้เงินยืมครบเรียบร้อย จำนวน 3 หมู่บ้าน เมื่อเดือนที่ผ่านมา
บ้านเจ็ดหลัง ได้ทำการชำระหนี้เพิ่ม จำนวน 13,000 บาท และสามชิก กข.คจ บ้านเจ็ดหลัง ได้กู้ยืมเงินจำนวน
7,000 บาท ไปประกอบอาชีพ และแจ้งว่าได้คืนเงินจำนวนนี้ให้กรรมการเรียบร้อยแล้ว แต่กรรมการหมู่บ้านดังกล่าว
ได้ยักยอกเงินส่วนนี้ไปใช้ส่วนตัว ทางผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการท่านอื่นๆ สมาชิก ปรึกษาอัยการและลงความเห็นว่าให้
แจ้งความดำเนินคดีกับกรรมการรายดังกล่าว
- อำเภออรัญประเทศ
ได้ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้เงินยืม
บ้านหนองสังข์ มีการไกล่เกลี่ยเพื่อยอมรับสภาพหนี้ และมีส่วนหนึ่งได้ทำการชำระหนี้เพิ่ม
จำนวน 13,500 บาท เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว แต่
ได้ให้ผู้นำหมู่บ้านประสานลูกหนี้มาทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้
- อำเภอคลองหาด
มีปัญหาจำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านเขาตาเงาะ หมู่ 3 มีสมาชิกยืมเงินค้างชำระอยู่ 1 ราย มี
ยอดค้างชำระ 4,000 บาท ซึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีการชำระแต่อย่างใด และคณะกรรมการกู้ได้ทำการปล่อยกู้ให้กับ
สมาชิกตามปกติ
บ้านเขาจันทร์แดง ได้ทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้ ทั้งหมด 3 ราย ในเดือนนี้มีจำนวน 1 ราย
ที่มีการชำระหนี้ตามปกติ ในเดือน มิ.ย. ไม่มีการชำระหนี้เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการค่าค้าขาย แจ้งว่าจะทำการชำระ
หนี้ในเดือนถัดไป
- อำเภอเขาฉกรรจ์
บ้านไทรทอง ผู้ใหญ่บ้านเก่าขอผ่อนชำระหนี้เดือนละ 5,000 บาท
บ้านซับมะนาว ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดให้ลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้โดยผู้น ำหมู่บ้านและยังหา
ลูกหนี้ไม่เจอจำนวน 4 ราย
บ้านทานนพเก้า ลูกหนี้ได้ติดต่อชำระหนี้แล้ว และได้ให้พัฒนากรพื้นที่ได้รับเงินชำระหนี้ไว้
เบื้องต้นเนื่องจากคณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่พร้อมรับชำระหนี้ ในเดือนมิถุนายน
/- อำเภอวังสมบูรณ์...
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- อำเภอวังสมบูรณ์
มีปัญหา 1 หมู่บ้าน มีลูกหนี้ 1 ราย ขอผลัดผ่อนชำระหนี้ในเดือนนี้ ขอชำระหนี้งวดที่ 2 ในเดือน
สิงหาคม และได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการได้ทำหนังสือไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
- อำเภอโคกสูง
มีปัญหา 2 หมู่บ้าน ไดทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทำการชี้แจงพูดคุยให้ลูกหนี้มาตกลงยอมรับ
สภาพหนี้และใช้คืนเงิน
- อำเภอตาพระยา
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 2 ให้พัฒนากรทำหนังสือถึงลูกหนี้ให้มาตกลงยอมรับสภาพหนี้และใช้คืน
เงินเรียบร้อย และได้ทีการทยอยส่งมาบ้างแล้วในบางราย ซึ่งยอดเงินในขณะนี้มีประมาณ 400,000 บาท
บ้านเมืองขาม หมู่ที่ 11 ลูกหนี้ 7 ราย ซึ่งได้เรียกมาพูดคุยตกลงยอมรับสภาพหนี้ซึ่งใน
จำนวนทั้งมหดนี้มีการชำระหนี้ปกติ
- อำเภอวังน้ำเย็น
บ้านแก่งสะเดา หมู่ที่ 4 พัฒนากรได้ลงไปติดตามสอบถามจากคณะกรรมการหมู่บ้านแจ้ง
ว่ามีการชำระหนี้ 80,000 บาท เท่าเดิม ยังมียอดที่ต้องเร่งรัดติดตาม จำนวน 200,000 บาท
บ้านตาหลังใน หมู่ที่ 8 พัฒนากรลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการชำระหนี้
- อำเภอวัฒนานคร
ลงไปติดตามในพื้นบ้านอ่างไผ่ หมู่ที่ 8 ติดตามการชำระหนี้ได้ 39,000 บาท เงินในบัญชี
ครบ 280,000 บาทแล้ว
บ้านหนองยาง หมู่ที่ ติดตามการชำระหนี้ครบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ 8 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอโคกสูง) จำนวน 21 แห่ง และ
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่แบบ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 21 แห่ง
จังหวัดได้ทำหนังสือแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อให้มีระบบการเชื่อมโยงพื้นที่
เพื่อถอดองค์ความรู้ เป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ในรูปแบบชุมชน นักปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทางอำเภอ
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๑. คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ตามจํานวนให้เหมาะสมกับจํานวน
แปลง ทั้งหมดและกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ตําบล/อําเภอ ซึ่งอย่างน้อยควรมีพื้นที่ต้นแบบที่คัดเลือก อําเภอละอย่างน้อย
๑ แห่ง และจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ที่อยู่นอกเหนือจากเป้าหมายที่อําเภอคัดเลือก จํานวนตามความเหมาะสม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการถอดองค์ความรู้ในพื้นที่ที่คัดเลือก จํานวนอย่างน้อยพื้นที่ละ ๑ องค์ความรู้
๒. สํารวจข้อมูลปราชญ์ชุมชน/ครูพาทํา ในพื้นที่อําเภอ/จังหวัด จัดทําทะเบียนปราชญ์
ชุมชน/ ครูพาทํา ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเชื่ อมโยงเป็นเครือข่ายปราชญ์
ชุมชน/ครูพาทํา ระดับจังหวัด/กรมฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน และเอกชน ผ่าน
กิจ กรรมการพัฒนาและสนับ สนุนพื้ น ที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for
quality of Life : HLM) ต่อไป
/งบประมาณ…
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งบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
"โคก หนอง นา โมเดล" ระยะที่ 2 นั้น ทางกลุ่มงานยุทธศาสตรฯ ได้ประสานขอรับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 39 แปลง และ
ได้แจ้งให้ทางอำเภอทราบแล้วนนั้น ขณะนี้ทางจังหวัดได้ข้อมูลขึ้นในระบบไว้ทั้งหมด 34 แปลง ขาดอยู 5 แปลง

มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)
4.3 การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
จังหวัดสระแก้วมีกลุ่มทอผ้าและผู้ที่สนใจส่งประกวดผ้า จำนวน 14 กลุ่ม/ราย 23 ผืน
แบ่งเป็นประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ จำนวน 20 ผืน ประเภทผ้าบาติก จำนวน 3 ผืน และมีผ้าที่ผ่านการเข้ารอบ
กิจ กรรมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ” ภายใต้โ ครงการส่งเสริมภู มิปัญญาและ
พัฒนาศักยภาพผ้าไทย ภาคกลาง จำนวน 4 ผืน
ในส่วนของการประกวดระดับภาคนั้น ผลงานที่เข้ารอบทั้งหมดจะเข้าสู่การตัดสินให้เหลือ
75 ผืนสุดท้ายที่ดีที่สุด จาก 4 ภูมิภาค เหลือเพียง 75 ผืน เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป โดยรอบ Semi
Final จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
และรอบตั ด สิ น รางวั ล การประกวดในระดั บ ประเทศ ดำเนิ น การระหว่ า งวั น ที ่ 27-29 กรกฎาคม 2564
โดยกรมการพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 โครงการจัดทำลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้วได้จัดทำโครงการจัดทำลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัด
สระแก้ว เพื่อจัดทำลวดลายผ้าเอกลักษณ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ผลิตที่สนใจ
นำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 800,000 บาท (แปดแสน
บาทถ้วน) โดยมีสำนักงานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้วเป็นหน่วยดำเนินการ โดยมีการดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประกวดผ้าโบราณสระแก้ว
กิจกรรมที่ 2 การประกวดผ้ามัดหมี่ลายไหมดาหลา
กิจกรรมที่ 3 การจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว
/กำหนดดำเนิน...
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กำหนดดำเนินโครงการในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการ
และชักชวนเกษตรกร และผู้ที่สนใจนำผ้าเข้าร่วมการคัดเลือก ได้แก่
- ผ้าเก่า ผ้าโบราณ ผ้ามรดกสืบทอดจากบรรพบุรุษ ผ้าที่เก็บสะสม หรือผ้าเก่าที่มีลวดลายทุก
ชนิด/ทุกประเภท
- ผ้าที่ทอขึ้นมาใหม่โดยใช้ลวดลายเก่า และเป็นลวดลายที่สืบทอดกันมาของบรรพบุรุษ
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว รวบรวมผ้าของคนที่เข้า
ร่วมทั้งหมด โดยทำ Tag เพื่อรับ-ส่ง คืนผ้าคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
3. คณะผู้ทรงคุณวุฒิประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และคัดเลือกผ้าที่เข้าเงื่อนไขและเข้ารอบ
(คณะกรรมการตกลงประชุมกันเอง)
4. คณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกลายผ้าโบราณของจังหวัดสระแก้ว และคัดเลือกผ้าที่มีประวัติ
ความเป็นมาเพื่อเตรียมถวายรายงานในเรื่องผ้าไหมของจังหวัดสระแก้ว ในงานเปิดโครงการศิลปาชีพศึกษาพัฒนาไหมไทย
พื้นบ้านไหมดาหลา และแมลงทับ และประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลผ้าต้นแบบเอกลักษณ์ ที่ 1, 2, 3, และรางวัลชมเชย 1, 2
5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว สั่งคืนผ้าที่ไม่ได้รับ
รางวัล และเก็บรักษาผ้าที่ได้รับรางวัล
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 ผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
จังหวัดสระแก้ว ได้ดําเนินงานโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจําปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นําชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย ที่มีผลงานดีเด่น และ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และจัดการความรู้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการ บริหารจัดการชุมชน
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็น แนวทางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพี ยงให้ ประชาชนได้น ้ อมนําไปปฏิ บัต ิ ใช้ในชีว ิตประจํ าวั น จนเกิดผลสํ าเร็ จเป็ นรู ปธรรม โดย
จังหวัดสระแก้วดําเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๖๔ รวม ๔ กิจกรรม ได้แก่
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด
๒) ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นํา อช. ดีเด่น ระดับจังหวัด
- ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นํา อช.) ดีเด่นชาย ระดับจังหวัด
- ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นํา อช.) ดีเด่นหญิง ระดับจังหวัด
๓) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด
๔) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด
ผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๖๔. จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 5 ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา
ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นํา อช. ดีเด่น ระดับจังหวัด
- ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นํา อช. ดีเด่นชาย ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ ได้แก่ เรือเอกมานะ เสียงพานิช ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลห้วยโจด
อําเภอวัฒนานคร
- ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นํา อช. ดีเด่นหญิง ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสมจินต์ ปิ่นแก้ว ผู้นําอาสาพัฒ นาชุมชนตําบลโคกปี่ฆ้อง
อําเภอเมืองสระแก้ว
/กลุ่ม/องค์กรชุมชน...
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กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตาหลังใหม่ชัยเจริญ หมู่ที่ ๑๖
ตําบลตาหลังใน อําเภอวังน้ําเย็น
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตําบลคลองไก่เถื่อน อําเภอคลองหาด
ขอให้อําเภอประสานผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของแต่ละประเภท รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งดําเนินการ มอบใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลที่เหลือ ในวัน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือตามความเหมาะสมต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน เมษายน - กันยายน 2564)
ข้อมูลยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ปีงบประมาณ 2564
ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 สรุปยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ ผ้าไทยใส่ให้สนุก และตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
๑) ตลาดประชารัฐ
ผลการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ตลาดประชารัฐบริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จัดทุก
วันศุกร์ของสัปดาห์

/ยอดจำหน่าย…
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ยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

๒) รายงานยอดจำหน่าย “ผ้าไทยใสให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

อำเภอ

ชื่อ/กลุ่ม

ตาพระยา

กลุ่มสตรีทอผ้าโคกเพร็ก

ผ้าทอ
จังหวัด
สระแก้ว
(จำนวน
ผืน/ตัว)
๕

ประเภทผ้ายอดจำหน่าย
ลายผ้า
พระราชทาน
ยอด
ผ้าลายขอ
จำหน่าย
(จำนวน ผืน/
ตัว)
๒,๐๐๐
3

ยอด
จำหน่าย

หมาย
เหตุ

๓,๐๐๐

/๓) รายงาน…

11

๓) รายงานยอดจำหน่ายตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล
ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ ๗ - ๑5 สิงหาคม ๒๔๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการจัดแสดงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ และผลิตภัณฑ์ 1 หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่ง
ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสร้างรายได้ให้กับชุมชน จังหวัดสระแก้ว มีกลุ่มเป้าหมาย 13 ราย และเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนจังหวัด 1 ราย ทำหน้าที่กำกับดูแล ทั้งนี้ กรมฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินผู้ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.9 การดำเนิน…
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4.9 การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

ขอให้อำเภอลงไปติดตามกลุ่มต่างๆ ว่าทุกกลุ่มยังอยู่ครบหรือไม่อย่างไร มีระเบียบ ข้อบังคับ ประวัติการรับ
สมัครครบหรือไม่อย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.10 การน้อมนำ…
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4.10 การน้ อ มนำแนวพระราชดำริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒
การรายงานผลการดำเนินงานฯ ในโปรแกรม Plant For Good จังหวัดขอความร่ว มมือ
อำเภอดำเนินการรณรงค์ปลูกผักสวนครัวให้เป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตตามแนวทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และบันทึกใน
โปรแกรม Plant For Good พร้อมทั้งรายงานผลตามแบบรายงาน ทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๒๔๔๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกอำเภอ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบการบันทึกว่าได้บันทึกครบถ้วนหรือไม่ และหากมีปัญหาอุปสรรคที่
บันทึกไปแล้วไม่เกิดผลรายงาน ให้แจ้งจังหวัดทราบเพื่อแจ้งกรมฯ กรมต่อไป
ขอให้อำเภอเน้นย้ำมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒ นาชุมชนดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้
ตรวจสอบข้อมูล รายงานทั้งในโปรแกรม Plant For Good และแบบรายงานให้จังหวัดตามที่กำหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11 การดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การดำเนินกิจกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (ระดับประเทศ) ซึ่งจังหวัดสระแก้ว ได้นำเสนอผลงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่นตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์
เข้ารับการคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศู นย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนอง
โกวิทย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ในรูปแบบออนไลน์ (ระบบ zoom cloud
meeting) ซึ่งมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น (ระดับเขตตรวจราชการ) ร่วมนำเสนอผลงาน ๑๘ ตำบล ในระหว่างวันที่
๒๙ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
แผนการดำเนินการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จะมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบล
ต้นแบบ ณ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
สร้างเครือข่ายและขยายผล และจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน ๗๖ จังหวัด ขยายสู่ ๘๗๘ อำเภอ ในการสร้ างความมั่นคงทาง
อาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้คติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์
แบ่งปัน” โดยจะมีการจัดกิจกรรมการแบ่งปันอาหารเพื่อเฉลิม พระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สำหรับอำเภออื่น ๆ
สามารถพิจารณาดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตำบลที่ดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
จังหวัดขอขอบคุณพัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พัฒนากร กลุ่มงานประสานฯ กลุ่มงาน
สารสนเทศฯ ที่ได้ร่วมกันจัดเตรียมการอุปกรณ์สื่อสาร และการประกวดในครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.12 การใช้งานโปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ทุกอำเภอที่ได้บันทึกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ ราย ในโปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ฯ ทางเว็ บ ไซต์ knn.cdd.go.th (User name : Province62 และ
Password : 123456) เสร็จเรียบร้อยตามกำหนด ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในส่วนที่ต้องบันทึกต่อไปคือการอัพ
โหลดภาพแปลงโคกหนองนา ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
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ขอให้อำเภอเน้นย้ำมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการตามที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ
4.13 การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา”
ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๒๖๐๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แจ้ง
แนวทางการดำเนินโครงการฯ และให้อำเภอรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัด ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน โดยให้
รายงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ขอให้อำเภอเน้นย้ำมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการตามที่กำหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
4.14 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 1,386,830.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.59
*คงเหลือ 901,909.30 บาท*
2) เงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร จำนวน 18,000,000 บาท
*เบิกจ่ายแล้ว 13,941,497 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.45
*คงเหลือ 4,058,503 บาท*
3) เงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร จำนวน 2,000,000 บาท
*อนุมัติแล้ว 15 โครงการ เป็นเงิน 450,595 บาท (เงินอุดหนุนยังไม่ได้เบิกจ่าย)
รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 15,328,327.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.77
อำเภอ

เงินทุนหมุนเวียน

เงินอุดหนุน

งบบริหำร

ผลกำรเบิก่ำย
จ

คงเหลือ

่อยละกำรเบิ
ร
ก่ำย
จ ผลกำรเบิก่ำย
จ ่อยละกำรเบิ
ร
ก่ำย
จ ผลกำรเบิก่ำย
จ ่อยละกำรเบิ
ร
ก่ำย
จ ผลกำรเบิก่ำย
จ ่อยละกำรเบิ
ร
ก่ำย
จ

ที่รั
ไ่ ด บจัดสรร

ที่รั
ไ่ ด บจัดสรร

ที่รั
ไ่ ด บจัดสรร

งบบริหำร

งบประมำณ

18,000,000.00

2,000,000.00

1,053,590.00

588,385.70

465,204.30

55.85

เมืองสระแก้ว

152,350.00

94,625.00

57,725.00

62.11

วัฒนานคร

156,350.00

115,630.00

40,720.00

อรัญประเทศ

160,350.00

124,650.00

วังสมบูร้ณ

120,350.00

ตาพระยา

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

-

-

-

588,385.70

2.64%

4,132,900.00

22.96

-

-

4,227,525.00

18.97%

73.96

801,080.00

4.45

-

-

916,710.00

4.11%

35,700.00

77.74

1,698,000.00

9.43

-

-

1,822,650.00

8.18%

67,425.00

52,925.00

56.02

713,390.00

3.96

-

-

780,815.00

3.50%

132,350.00

92,390.00

39,960.00

69.81

1,020,957.00

5.67

-

-

1,113,347.00

5.00%

โคกสูง

124,350.00

47,780.00

76,570.00

38.42

-

-

-

47,780.00

0.21%

คลองหาด

136,350.00

87,915.00

48,435.00

64.48

4,223,915.00

23.47

-

-

4,311,830.00

19.35%

เขาฉกรรจ้

128,350.00

63,030.00

65,320.00

49.11

1,148,900.00

6.38

-

-

1,211,930.00

5.44%

วังน้าเย็น

124,350.00

105,000.00

19,350.00

84.44

202,355.00

1.12

-

-

307,355.00

1.38%

2,288,740.00 1,386,830.70

901,909.30

60.59 13,941,497.00

77.45

-

-

15,328,327.70

68.77%

จังหวัด

รวม

18,000,000.00

2,000,000.00

งบบริหำร

เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน
-

-

รวม

ทัง้ หมด

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
/4.15 สรุปผล…
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4.15 สรุปผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว มีหนี้ค้างชำระ ดังนี้
สรุปโครงกำรที่ำยช
จ่ ำระคืนเงินทุนหมุนเวียนและค
่ำงชำระ ของกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจงั หวัดสระแก
่ว
เงิน่ระยะเวลำ
กู
1่ป และ 2่ป สิน้ สุด ณ วันที่ 22 มิถนุ ำยน 2564
ประเภท (/) เงินทุนหมุนเวียน
โครงกำรทีค่ รบกำหนดชำระคืนเงินทุนหมุนเวียนในระยะเวลำ 1่ป และ 2่ป แยกเป
่นรำยละเอียดดังนี้
1. โครงกำรที่รั
ไ่ ด บอนุมัติ 1,222 โครงกำร ่นเงิ
เป น่น
ต
2. รับชำระแล
่ว 827 โครงกำร ่นเงิ
เป น่น
ต
3. โครงกำรทีย่ ัง่ครบก
ไม
ำหนดชำระ 253โครงกำร
4. โครงกำรที่ำงค
ค่ ่ำงชำระ 142 โครงกำร ่นเงิ
เป น่น
ต

174,406,192.00
135,228,496.88
่นเงิ
เป น่น
ต

บำท

ดอกเบีย้

3,670,565.83 บำท

บำท

รับชำระแล
่ว

34,882,214.23

ยัง่ครบก
ไม
ำหนดชำระ 20.00%
่ำงช
ค ำระ
2.46%

4,295,480.89

77.54%

สรุปภำพรวมเปรียบเทียบหนีล้ ดลงจำกวันที่ 2 มิถนุ ำยน 64 ทัง้ หมด 123,089.76 บำท
สถำนะ เพิม่ /ลด

จำนวนโครงกำรที่

จำนวนโครงกำร

่ำงช
ค ำระป
่ 56-59

ที่ำงช
ค่ ำระป
่ 60-64

เมืองสระแก
่ว

9

6

15

247,263.90

60,563.25

307,827.15



22,658.28

วัฒนำนคร

5

8

13

240,365.52

256,345.65

496,711.17



29,884.02

อรัญประเทศ

0

23

23

623,686.88

623,686.88

 71,705.03

วังสมบูร่
ณ

5

31

36

127,757.71

1,405,243.62

ตำพระยำ

3

10

13

40,694.00

98,714.54

139,408.54

 41,348.41

โคกสูง

1

12

13

2,093.00

251,424.31

253,517.31



30,348.70

คลองหำด

10

3

13

315,464.00

134,824.55

450,288.55



43,594.98

เขำฉกรรจ
่

3

10

13

83,237.00

348,982.40

432,219.40



67,811.21

วังน้ำเย็น

3

0

3

58,820.56

58,820.56

1

0

39

103

142

4,295,480.89



123,089.76

อำเภอ

รวม

รวม

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

ที่ำงช
ค่ ำระป
่ 56-59 ที่ำงช
ค่ ำระป
่60-64

-

1,115,695.69

3,179,785.20

รวม

จำก 7 พฤษภำคม 2564

1,533,001.33 ˜˜  41846.01

QR Code : สรุปผลการบริหารจัดการหนี้ฯ

มติที่ประชุม รับทราบ
4.16 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับ
ที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ ให้แก่
สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 3)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว
พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 3) โดยจังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกลูกหนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกลูกหนี้ผู้มาใช้สิทธิ์
ในการนี้ เพื่อให้การพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีและการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ตามที่ประกาศคณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำหนด จังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งให้อำเภอ
มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการ ดังนี้
/1) ประชาสัมพันธ์...
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1) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีทราบถึงหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
2) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีและอำนวยความสะดอกแก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้มาใช้สิทธิ์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.17 แผนการประชุม คณะทำงานขับ เคลื่อนกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีจ ัง หวัด สระแก้ว และ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมำส 1
กลไก
สัปดำห่

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

พ.ย. 63 ธ.ค.63 ม.ค. 64 ก.พ.64

มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64

ไตรมำส 4
มิ.ย.64

ก.ค.64

ส.ค.64

ก.ย.64

12341234123412341234123412341234123412341234

อำเภอส่งเอกสำรเสนอโครงกำรถึง
จังหวัด ภำยใน สัปดำห่ที่ 2 ของเดือน 15
ประชุมฯ คณะทำงำนขับเคลือ่ นฯ

14
23

15
22

15
22

15
22

12
22

13
22

18

15

20

25

จังหวัด ภำยในสัปดำห่ที่ 3 ของเดือน
ประชุมฯ คณะอนุกรรมกำรฯ ระดับ

31

13
27

30

8
20

17

30

จังหวัด ภำยในสัปดำห่ที่ 4 ของเดือน

*หมายเหตุ *หากมีเหตุจำเป็นกำหนดการประชุมอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.18 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)

ประเภท

คิ ด่นร
เป ่อยละ บุค คล 6%

หมำยเหตุ

(คน)
1 เมืองสระแก
้ว
2 อรัญประเทศ
3 วัฒนานคร
4 วังนา้ เย็น
5 วังสมบู ร้ณ
6 คลองหาด
7 ตาพระยา
8 เขาฉกรรจ
้
9

โคกสูง

รวม

45,847
36,219
33,876
24,922
15,080
15,759
22,647
22,499
11,080

28,170
21,592
20,291
19,134
9,474
10,872
13,449
14,505
8,136

227,929

145,623

61.44
59.62
59.90
76.78
62.82
68.99
59.39
64.47
73.43

3,923
3,761
3,422
6
1,082
159
2,404
1,244
6

64 16,008

ยอดสะสมกำรสมัค ร

ยอดสมัค ร

องค
่กรสตรี

สมำชิก ฯ

สมำชิก

(องค
่กร)
*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*
*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*
*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*
*เกิ น่ำหมำยแล
เป
่ว*
*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*
*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*

28 องค
้กร

*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*
*คิดจากยอดสตรีท้องสมั
ี่ต ครสมาชิก้ได
ให้ 70 %*
*เกิ น่ำหมำยแล
เป
่ว*

161,631

รำยงำนผลข
่อมูลสมำชิกประเภทบุคคลธรรมดำ

ประเภท

*ประเภท
องค
่กรสตรี ค รบ

ผลรวมยอด

คงเหลือยอด

หมำยเหตุ

สมัค รสมำชิก ฯ สมัค รสมำชิก ฯ

1 ก.พ. 64 - 31 พ.ค.64 ณ 30 มิ.ย.64

ณ 30 มิ.ย.64 ณ 30 มิ.ย.64

1,438
36
3,422
40
45
180
206
25

607
1189
0
0
92
0
1632
1

2,045
1,225
3,422
40
137
180
1,838
26

6

0

6

5,398

3,521

8,919

1,878 คิด้นร
เป ้อยละ
2,536 คิด้นร
เป ้อยละ
0 *สมัครครบตาม
34 *เกิ้าหมาย*
นเป่ำหมำย*
เป
945 คิด้นร
เป ้อยละ
21 *เกิน่ำหมำย*
เป
566 คิด้นร
เป ้อยละ
1,218 คิด้นร
เป ้อยละ

65.90
63.00
70.00
76.94
63.73
70.13
67.50
64.59

0 *สมัครครบตาม

73.48

้าหมาย*
เป

ไม บ รวมอำเภอที่
7,143 *ยอดคงเหลือ่นั

สมัครสมำชิกฯ ่เกิ
ได น เป
่ำหมำย*

ตำมเป
่ำหมำย*

่ำหมำยจั
เป
งหวัด่อยละ
ร 70

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

คิ ด่นร
เป ่อยละ คิ ด่นร
เป ่อยละ สมัค รบรรลุ

55.72

44.62

สมั ค รเกิ น

่ำหมำยคิ
เป
ด

่ำหมำยคิ
เป
ด่น
เป

่นร
เป ่อยละ

่อยละ
ร

44.44

33.33
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หมายเหตุ

(1) สตรีอายุ 15 - 100 ปี ขึ้นไป ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 227,929 คน
มีสตรีที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ แล้ว จำนวน 145,623 คน คิดเป็น 64%
(2) ปัจจุบันสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯแล้ว 154,542 คน คิดเป็น 67.80% ของเป้าหมาย
จังหวัด 70%
(3) ต่ำกว่าเป้าหมายจังหวัด จำนวน 7,089 คน คิดเป็น 4.87%
ฐำนข
่อมูล
สตรีอำยุ 15่ป - 100่ขึ
ป ้นไป
จำนวน 227,929 คน
(ณ วันที่ 1 ก.พ.64)

สรุปภำพรวมผลกำรดำเนินงำนตำม
่ำหมำย
เป
70%
ภำพรวมสตรีที่

่จจุ
ป บัน สมัคร

สมั ค รเป
่นสมำชิ ก ่นสมำชิ
เป
กแล
่ว
กองทุนฯ (1)

(2)

คงเหลือตำม
่ำหมำย
เป
(3)

่ำหมำยจั
เป
งหวัด 70%

145,623

154,542

7,089

(จำนวน 161,631 คน)

64.00

67.80

4.87

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.19 การการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (กชช.2ค)
ปีงบประมาณ 2564
การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564

/แนวทาง…
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แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.20 การส่งเสริมและพัฒนาเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

มติที่ประชุม รับทราบ
/4.21 สรุปผล…

19

4.21 สรุปผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.22 สรุปผลและรายงานการดำเนินงานหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

/แบบรายงาน...
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.23 การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

https://logbook.tpmap.in.th/
มติที่ประชุม รับทราบ
/(กลุ่มงานประสาน...
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(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน)
4.24 สรุปสรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 งบดำเนินงาน(ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร) สำหรับไตรมาส 3 (มิถุนายน 2564) และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

รายการโอน งบบริหาร

รายการโอน งบสตรี

รายการโอน งบยุทธศาสตร์

รายการโอน งบเงินกู้

รายการลูกหนี้เงินยืม

ขอให้อำเภอทุกอำเภอตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในไตรมาส 3 ว่ามีส่วนได้ที่ยังไม่ได้ทำการ
เบิกจ่าย ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายในส่วนงบประมาณที่เหลือด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.25 การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า
ให้จังหวัดดำเนินการเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กำหนดและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564
ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชุน ที่ มท 0409.5/ว1728 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564
เรื่อง การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จังหวัดได้ทำหนังสือแจ้งให้
อำเภอวังน้ำเย็นเร่งรัดการเบิกจ่ายแล้ว เรื่องการเบิกจ่ายในส่วนงบประมาณโครงการหมู่บ้านคชานุรักษ์และการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า
มติที่ประชุม รับทราบ
4.26 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำระบบถาม – ตอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำระบบถาม – ตอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
การเลื่อนเงินเดือน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนมีความเข้าใจแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ
สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการใช้งานระบบฯได้ตาม QR CODE
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.27 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดยปรับมาตรการที่ 1 การลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนให้เป็นไปโดยความสมัครใจของ
สมาชิก แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเดือนละ 100 บาท ได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564
ให้ยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดและส่งถึงสหกรณ์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน ปรับมาตรการที่ 1 การลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนให้
เป็นไปโดยความสมัครใจของสมาชิก แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเดือนละ 100 บาท ได้ไ ม่เกิน 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 ให้ยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดและส่งถึงสหกรณ์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2564 เน้นย้ำสำหรับสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะลดจำนวนค่าหุ้นขอให้ยื่น แบบฟอร์มที่สหกรณ์
กำหนดและส่งถึงสหกรณ์ ถ้าหากไม่มีการแจ้งความประสงค์ส่งถึงสหกรณ์ก็จะหักตามปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.28 การกำกับ ดูแล ติดตามการจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้
ศึกษารายละเอียดหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติ บทบาทหน้าที่แต่ละฝ่าย จัดทำข้อมูลทะเบียนให้เป็นปัจจุบันและ
สื่อสารสร้างความเข้าใจ ต่อ นพต./ครัวเรือนต้นแบบ
ขอให้ทุกอำเภอศึกษารายละเอียดแนวทางปฏิบัติ การกำกับ ดูแล ติดตามทำความเข้าใจกับ
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) การจัดทำแผนการปฏิบัตงาน การส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละเดือน
เนื่องจากมีหลายพื้นที่ฟ้องร้องกันว่าได้รับค่าตอบแทนช้า เน้นย้ำกรณีที่ นพต.ลาออก ข้อให้อำเภอแจ้งให้ทางจังหวัด
ทราบล่วงหน้า 30 วัน เนื่องจากมีระยะเวลาขั้นตอนการรับสมัครหลายขั้นตอน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.29 การดำเนิ น กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ง านและแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสนับสนุน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ขอให้อำเภอระบุรายละเอียดขนาด
ความสูงน้ำหนัก อายุ ให้เหมาะสมกับราคาที่จัดซื้อด้วย
ในการจัดซื้อจัดจ้างวัส ดุสนับสนุน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือวัสดุอื่นๆ ขอให้อำเภอระบุ
รายละเอียดขนาดความสูงน้ำหนัก อายุ ให้ชัดเจน เหมาะสมกับราคาที่จัดซื้อด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.30 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญร่วมบริจาคงาน “วันรวมใจ
ประชา เมตตาปัญญาอ่อน เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วย
คนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงขอความร่วมมือทุกท่านร่วมบริจาค ตามที่เห็นสมควร
แจ้งยอดและส่งเงินบริจาคให้กลุ่มงานประสานฯ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน เพื่อหารายได้ช่ว ยเหลื อ
สนั บ สนุ น คนพิ ก ารทางสติ ป ั ญ ญาภายใต้ก ารดูแ ลของมูล นิธ ิ ช ่ ว ยคนปั ญ ญาอ่ อ นแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จึงขอความร่วมมือทุกท่านร่วมบริจาค ตามที่เห็นสมควรแจ้งยอดและส่งเงินบริจาคให้กลุ่มงานประสานฯ
ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
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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

