รายงานการประชุม

ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ นักว ิชาการพัฒนาชุมชน
ครัง้ ที่ 8/2564

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ผู้มาประชุม

.................................................................................................................................................................................
1. นายถว ิล ยี่สุ้นแสง

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

3. นายคเชนทร์ชย
ั แพงจันทร์

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

2. นายพีร ฤทธิเ์ ดช

4. นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจร ิญ
5. นายประสิทธิ์ ปานงาม

6. นางปราณีต ชานิจศิลป์
7. นางพวงผกา ไชยเกล้า
8. นายตุลยวัตร นกอยู่

9. นางนิภาภรณ์ สินเส็ง
ผู้ไม่มาประชุม

10. นายบุญจันทร์ ราว ีศร ี

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภออรัญประเทศ
พัฒนาการอาเภอคลองหาด

รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอวังน้าเย็น

รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอเขาฉกรรจ์
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอตาพระยา

1. นางสาวบังอร จันทร์ศร ี

พัฒนาการอาเภอเมืองสระแก้ว (กักตัว โคว ิด-19)

8. นางชิดชญา จาปาเทศ

พัฒนาการอาเภอวัฒนานคร

2. นางสาวมลิวล
ั ย์ แข็งธัญญะกิจ
3. นางศร ีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน
ผู้เข้าร่วมการประชุม

(มอบหมาย นางสาวประภา ไชยวงศ์)
(มอบหมาย นายสมจิต สังข์ชม)

รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอโคกสูง
(ป่วย โคว ิด -19)

รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอวังสมบูรณ์
(มอบหมาย นายอัศว ิน มีโชค)

1. นายสุเมธ ระงับพิศม์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

3. นางสาวยุภาพร เทวัญรัมย์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

2. นางปาณิสรา วันชูเพลา

4. นางสาวสุร ีย์มาศ บุตรใส
5. นางสาวพิมล จันทะสุนี

6. นางสาวรว ินท์นิภา อุทรัง

7. นางสาวอัญชลี หนามพรม
8. นายเชาวลิต ต้นชมภู
9. นายสมจิต สังข์ชม

10.นางสาวประภา ไชยวงศ์
11.นายอัศว ิน มีโชค

12. นายอรุณ แสงจันทร์

13. นายคุณภัทร สวรรค์สุข
14. นางสาวว ีรญา จ้อยจีด

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบต
ั ิการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบต
ั ิการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบต
ั ิการ

เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีปฏิบัติงาน
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15. นางสาวนีรชา ศร ีจันทร์

เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีปฏิบัติงาน

17. นายธนากร ฉิมพาที

นักส่งเสร ิมงานพัฒนาชุมชน

16. นายจักรร ิน ธรรมโคต

18. นางสาวอุมาพร มีหิร ิ

19. นางสาวพลอยพรรณ ชุม
่ ชูจน
ั ทร์
20. นางสาวศศิวรรณ พึ่งน้า

21. นางสาวสุทารัตน์ สุร ิฉาย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักว ิชาการเง ินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ระเบียบวาระก่อนเรมิ่ ประชุม

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดาเนินการประชุมดังต่อไปนี้
1.สวดมนต์ไหว้พระ

เรมิ่ ประชุม

เวลา 09.00 น.

นายถว ลิ ยี่ สุ้ น แสง พั ฒ นาการจั ง หวั ด สระแก้ ว ประธานการประชุ ม เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้อ มแล้ ว

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.1 เรอื่ งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ที่ประชุ ม แนะนาหั วหน้าส่ วนราชการ หั วหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ และ

ย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่นดังนี้

1) นายสานนท์ เพ็ ญ แสง ท่ อ งเที่ ยวและกี ฬาจังหวัด ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ยว และกี ฬา

จังหวัดนครสวรรค์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สานักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว

2) นายกิจจา เสาวรส หัวหน้ากลุ่มงานบร ิหารงานปกครอง ที่ทาการปกครอง อาเภอบ้านคา

จังหวัดราชบุร ี ย้ายมาดารงตาแหน่ง รักษาการในตาแหน่ง นายอาเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

สถานการณ์โรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม

๒๕๖๔ พบผู้ติดเชือ
้ รายใหม่ จานวน ๘๖ ราย ติ ดเชือ
้ ในจังหวัด ๒๑ ราย ติ ดเชือ
้ จากจังหวัด อื่น ๖๕ ราย ไม่พบผู้ติด

เชือ
้ จากต่ างประเทศ ในภาพรวมจังหวัดสระแก้ว อยู่ลาดั บที่ ๔ ของภาคตะวั นออก และอยู่ในลาดั บ ๔๓ ของประเทศ
ราย ปัจจุ บันมีผู้ติดเชื้อสะสม ๓,๐๕๓ ราย เป็นผู้ติดเชื้อ ภายในประเทศ ๒,๑๓๔ ราย ติ ดเชื้อจากต่ างประเทศ ๕๑๙

ราย ผู้ติดเชื้อฯภูมิลาเนาสระแก้วกลับมา รักษาในพื้นที่ ๒๓๑ ราย รักษาหาย ๒,๐๘๔ ราย ยังรักษาอยู่ ๑,๑๘๓ ราย
การตรวจเชิงรุกสะสม ๑๓๖,๒๒๕ ราย

แยกเป็นรายอาเภอพบว่า อาเภออรัญประเทศมีผู้ป่วยสูงสุ ด ๖๘๙ ราย รองลงมาเป็นอาเภอเมือง

สระแก้ว ๒๕๖ ราย และอาเภอวังน้าเย็นตามลาดับ

อัตราการติ ดเชือ
้ จังหวัดสระแก้ว พบผู้ติดเชือ
้ รายใหม่เกิน ๑๕ รายต่ อแสนประชากร ต่ อสัปดาห์ใน

จังหวัด โดยจังหวัดสระแก้วพบผู้ติดเชือ
้ รายใหม่ ๕๔ รายต่อแสนประชากรต่อ สัปดาห์

สรุปการให้บร ิการฉีดวัคซีนเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉีดไปแล้ว 100,769 ครอบคลุม

14.3 เปอร์เซ็นต์ ของประชากร บุคลากรทางการแพทย์ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน ๕๘
เปอร์เ ซ็นต์ ผู้ มี อายุ 50 ปี ขึ้ นไป ๑๘ เปอร์เ ซ็นต์ ผู้ มี โ รคประจาตั ว ๑๙ เปอร์เ ซ็นต์ ภาพรวมทั้ ง ประเทศ วั นที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ฉีดวัคซีน ๓๒๗,๓๘๔ โต๊ส รวมฉีดสะสม ๑๖,๕๒๗,๐๕๔ โต๊ส

ปฏิทินงานสาคัญในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

1) วันที่ 12 ส.ค.๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็ จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเฉลิมพระเกีรยติ
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2) วันที่ ๑9 ส.ค.๖๔ โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตร ิย์ โครงการ “ บาบัด

ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” จังหวั ดเคลื่ อนที่ ณ โรงเร ียนบ้ า นซับ มะนาว หมู่ ที่ ๗ ต าบลหนองหว้ า
อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

3) วันที่ 26 ส.ค. 64 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครัง้ ที่ 8/2564

ผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด เน้ น ย้า ขอให้ ทุ ก ส่ ว นราชการ ข้ า ราชการทุ ก ท่ า น งดหร ือชะลอการเดิ นทาง

ออกนอกพื้นที่จงั หวัดสระแก้ว หากมีเหตุจาเป็นให้ขออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน โดยให้ระบุเหตุผล

หร ือความจาเป็น ช่ว ยกั น ระมั ด ระวั ง ดู แ ลตั ว เองและดู แ ลกิ จ กรรมต่ า งๆอย่ า ไปท ากิ จ กรรมที่ เ สี่ ย งต่ อ การแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ ช ่ว ย ประชาสั ม พั น ธ์ทุ ก อ าเภอ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ต้ องช่ว ยกั นดู แ ลอย่างเข้ ม งวด

สานักงานพัฒนาชุมมชนจังหวัดแจ้งประชามสัมพันธ์

แจ้งสถานการณ์สุด พัฒนาการอาเภอโคกสูงตรวจพบการติ ดเชือ
้ โคว ิด-19 ยืนยันแน่นอนแล้ว ทา

ให้ต้องหยุดพักรัษาตัวและพัฒนากรอาเภอโคกสูงต้องกักตัว 14 วันเพื่อสังเกตอาการ หากมีความคืบหน้าประการใด

ขอให้ทาการแจ้งในกลุ่มไลน์ พช.จังหวัดด้ วย ขอเน้นย้าทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีระมัดระวังการเดิ นทางไปยังสถานที่ที่
มีความเสี่ยง หากไม่จาเป็นขอให้งดเว้นการเดินทาง

- กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดกะสังข์อัตตนันท์ ตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัด

สระแก้ว สานักงานพัฒนาชุมชนร่วามทบทุนป่าครัง้ นี้ จานวน 10,000 บาท ขอขอบคุณทุกอาเภอที่ได้ รว่ มกันสมทบ
บร ิจาคเพื่อให้ได้ยอดตามที่สานักงานจังหวัดขอมาในครัง้ นี้

ขอมอบหมายให้ กลุ่มงานส่ งเสร ิมจัดเตร ียมการประกวดคั ดสรรผลิ ตภั ณฑ์ KBO และการทดลอง

ตลาดให้เร ียบร้อย สถานที่จะใช้ที่ไหนอย่างไร

ขอมอบหมายให้ ก ลุ ่ ม งานประสานฯ

จัด ตั้ ง โต๊ ะ หมู่ บู ช า เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในวั น เฉลิ ม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขอฝากให้ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วย
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

1.2 เรอื่ งจากการประชุ มกรมการพัฒนาชุ มชน

กรมการพัฒนาชุมชนขอให้ สานั กงานพัฒนาชุ มชนจัดทารายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกั น

เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งให้กรมฯ ด่ วน เพื่อต้ องการทราบว่าข้าราชการนั้นได้ รบ
ั วัคซีนเข็มแรก
เป็นจานวนเท่าใด ครบสองเข็มเป็นจานวนเท่าใด

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้าราการท่านใดมีความสามารถในการแต่ ง

เพลง ทาดนตร ี ที่มีเนื้อหาเกี่ ยวกั บโคกหนองนา ก็ ขอเชิญชวนส่ งผลงานให้ กรมฯ เพื่อที่จะได้ ทาการคั ดเลือกและ

เผยแพร่ผลงานที่ได้ รบ
ั การคั ดเลือก เน้นย้ากิ จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็ จพระ

นางเจ้าสิร ิกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิ งหาคม 64 ขอให้ หน่วยงานได้ คัดเลือกและจัดกิ จกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ อย่างน้อย 1 กิจกรรมและทาการรายงานผลการดาเนินงานด้วย
กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สตร.)

1) รายงานผลการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประจาเดื อ น
2) การติ ดตามการบร ิหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และ ข้อมูลพื้นฐาน

ระดั บหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศสท.) จัดทาทะเบียนจานวนครัวเร ือนเป้าหมายการ

จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และจานวน หมู่บ้านเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ปี 2564 รายอ าเภอ ทบทวน/ปรับปรุง
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด และ ระดับอาเภอ (เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม)

3) รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กค.) ไตรมาส 3 ผล

การเบิกจ่าย ร้อยละผลการใช้จา่ ย ภาพรวม 61.95 รายจ่ายประจา 61.25 งบลงทุน 66.22

4) โครงการ....
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4) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ตามหลักทฤษฎี ใหม่ ประยุกต์ สู่

“โคก หนอง นา โมเดล” (สสช.)

5) ความก้าวหน้าการน้อมนาแนวพระราชดาร ิของสมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (ต่อเนื่อง) (สสช.)

6) การขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการ “พัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์” ด้านการจัดการพื้นที่ชุมชน

7) การดาเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดาร ิ สมเด็ จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ี

นาร ีรัตนราชกัญญา : การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ีฯ” (สกว.) มีการรณรงค์การ
สวมใส่ผ้าท้องถิ่นและผ้าลายขออย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1-2 วัน/สัปดาห์ เพื่อให้เป็นแบบอย่าง)
1.3 การแต่ งตั้ ง (ย้าย) ข้าราชการ

1.3.1 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคำสั่ง ที่ 766/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ราย
1. นางสาวนีรชา ศรีจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัต ิงาน
กลุ่มงานคัลงและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ดำรง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564
1.3.2 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคำสั่ง ที่ 997/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้ที่ตามตำแหน่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ราย
1. นางสาววีรญา จ้อยจีด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ให้ข้าราชการรายดังกล่าว กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตาม
ตำแหน่งและสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งรับรองรายงานการประชุ ม ครัง้ ที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ด าเนิ น การส่ ง รายงานการประชุ ม ทางเว็ บ ไซต์ sakaeo.cdd.go.th

และ ทางระบบ OA

เพื่ อ พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม และหากมี ก ารแก้ ไ ขวาระใด ขอให้ ทางอ าเภอแจ้ ง ทาง E-Mail จั ง หวั ด
หร ือทางระบบ OA จังหวัด
มติ ที่ประชุ ม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรอื่ งสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
-ไม่มี

มติ ที่ประชุ ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรอื่ งเพื่อทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุ มชน)

๔.1 ผลการติดตาม สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้ านการบร ิหารงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

ยกยอดการรายงานผลในการประชุมครัง้ ถัดไป
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4.2 การส่ งเสร ิมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากชุ มชนท่องเที่ยวด้ วยแนวคิ ดการจัดกิจกรรม

ส่ งเสร ิมการเร ียนรูท
้ ี่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ กิ จกรรมย่อยที่ 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสร ิมการเร ียนรูน
้ ักท่องเที่ยวลงมือ
ปฏิบัติ (D-HOPE)

ในขณะนี้ อยู่ใ นช่ว งท้ า ยของโครงการ หมู่ บ้านทั บทิ ม สยาม 05 อ.คลองหาด เนื่ องด้ ว ย

สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ ต้องเลื่อนการจัดกิ จกรรมมา

หลายครัง้ และอ าเภอก็ ไ ด้ เ สนอโครงการมาให้ จัง หวั ด เร ียบร้อ ยแล้ ว และได้ มี ก ารอนุ มั ติ ง บประมาณกา รจัดทา
โครงการแล้วนั้น ขอฝากอาเภอพิจารณาการดาเนินการจัดทาโครงการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ด

เชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคาสั่งทางจังหวัดและอาเภอที่เกี่ยวข้อง สามารถดาเนินการจัดโครงการได้
หร ือไม่อย่างไร หากมีการจัดทาโครงการขอให้ประสานงานกั บผู้รบ
ั จ้างและชีแ
้ จ้งรายละเอียดการจัดทาโครงกรให้
เร ียบร้อยเป็นที่เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.3 การด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ต
ิ ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่

ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดสระแก้ ว

พื้นที่การดาเนินการ 21 แปลง พื้นที่ CLM ในขณะนี้เหลือขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ ประจาฐานการ

เร ียนรู ้ และส่งเอกสารเบิกจ่ายเง ิน

พื้นที่การดาเนินการ 20 แปลง ดาเนินการเสร็จสิ้น เหลือเฉพาะการเบิกจ่ายอีก 2 อาเภอ ซึง่ ในการ

ดาเนินโครงการระยะที่ 1 สามารถผ่านไปด้วยดี จะมีปัญหาบ้างในแปลงพื้นที่ CLM

จังหวัดขอนัดอาเภอออกสารวจพื้นที่ ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2 เพื่อดูแปลง ปักหมุดแต่ ล่ะ

พื้นที่ ขอให้ เตร ียมเอกสารหลักฐานหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ พร้อม ซึ่งเจ้าของแปลงทั้ง 40 แปลง
จะต้องเข้าร่วมอบรม

*** อาเภอวังสมบูรณ์ขอแจ้งสละสิทธิ์ 1 ราย

เน้นย้าอาเภอไหนที่มีปัญหาหร ือติดปัญหาประการใดให้ร ีบแจ้งประสานงานกับทางจังหวัดโดยทันที

เนื่องจากเรามีระยะเวลาดาเนินการน้อยมาก ครุภัณฑ์ที่จะจัดซือ
้ ในพื้นที่ 15 ไร่จะต้ องดาเนินการให้เสร็จสื้นภายใน
30 ก.ย. 64 ฝากตรวจสอบรายละเอียดให้ดี
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.4 การบันทึกผลการดาเนิ นงานในระบบรายงานผลการบร ิหารงบประมาณและบร ิหารกิ จกรรม/

โครงการ (Budget Project Management - BPM)
ขั้นตอนการบันทึก

1. รายงานการดาเนินงาน >> กิจกรรม(โครงการ)ตามผลผลิต >> รายงานผลการปฏิบัติงาน

2. รายงานการดาเนินงาน >> แบบเก็บข้อมูลประเมินผล/ข้อมูลเชิงพื้นที่ >> ข้อมูลแบบฟอร์ม

ประเมินผล/ข้อมูลเชิงพื้นที่ >> กิจกรรม(โครงการ)ตามผลผลิต
** หมายเหตุ : http://bpm.cdd.go.th/n_bpm64/ **
เน้นย้าให้ทุกอาเภอรายงานให้ครบทั้ง 2 ส่วน
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.5 โครงการประชุ มเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล

หลายอ าเภอที่ ได้ ดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒ นาตาบลเสร็จ สิ้ นเป็ นที่ เ ร ียบร้อ ยแล้ ว ขอให้

รายงานบันทึกการจัดทาโครงการในระบบ BPM (Budget Project Management - BPM) และขอให้ ทุกอาเภอ
จัดส่งเล่มแผนพัฒนาตาบลให้จงั หวัดด้วย
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

(กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน)
4.6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีว ิต สู้ ว ิกฤตโคว ิด – ๑๙

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ จัด ท าโครงการพั ฒ นาคุ ณภาพชีว ต
ิ สู้ ว ก
ิ ฤตโคว ด
ิ – ๑๙ เพื่ อ

ส่งเสร ิมการเร ียนรูห
้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนาไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ โดย

การสร้า งความมั่ น คงทางอาหารให้ เ กิ ด ภู มิ คุ้ ม กั น ในการด าเนิ น ชีว ต
ิ จึ ง ขอให้ อ าเภอเตร ียมความพร้อ มในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินโครงการฯ และให้ดาเนินการตามแนวทางฯ

กลุ่ มเป้ าหมาย จานวน ๘๘ คน ประกอบด้ วย ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จานวน ๘๐ คน และวท
ิ ยากร

จานวน 8 คน ดาเนินการฯ จานวน ๘ รุน
่ ๆ ละ ๑๐ คน โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายจาก (ดาเนินการทุกอาเภอ ยกเว้น
อาเภอโคกสูง)

๑) ผู้ได้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑ (COVID-19)
๒) ประชาชนผู้ที่สนใจเร ียนรูห
้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ขั้นเตร ียมการ

๑. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติ

โครงการฯ เพื่อเตร ียมความพร้อมในการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ สู้ วกิ ฤตโควด
ิ – ๑๙ (ให้ เป็นไปตาม
เกณฑ์ของจังหวัดฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19))

๒. ก าหนดรู ปแบบและจัดทาแผนปฏิ บัติการพัฒนาคุ ณภาพชีว ต
ิ สู้ ว กิ ฤตโควด
ิ - 19 เพื่ อให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กรมฯ กาหนด

๓. สารวจความต้ องการของกลุ่มเป้าหมายซึง่ เป็นผู้ที่ได้ รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประชาชนผู้ที่สนใจเร ียนรูห
้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๔. เตร ียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

๑) วท
ิ ยากร เช่น ปราชญ์สัมมาชีพชุ มชน บุคคลต้ นแบบปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความ

มั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ ว ิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นาการเปลี่ยนแปลง

๒) ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายจากผู้ได้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หร ือประชาชนผู้ที่สนใจเร ียนรูห
้ ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๕. จัดหาวัสดุ เมล็ดพันธุส
์ าหรับการสาธิต ฝึกปฏิ บัติ และส่ งเสร ิมการปลูกพืชผักสวนครัว/พืช

สมุนไพร (เช่น ผักบุ้ง พร ิกขี้หนู ฟักทอง มะเขือเปราะ มะเขือยาว ถั่วฝักยาว แตงกวา กวางตุ้ง ฟ้าทะลายโจร เป็นต้ น)
ให้กลุ่มเป้าหมายฯ

ขั้นดาเนิ นการ

1. อาเภอจัดอบรมให้ความรูแ
้ ก่กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ๑ วัน โดยให้การเร ียนรูใ้ นประเด็น ดังนี้

1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนาสู่การปฏิบัติ โดยเน้นแนวทาง ๓ ด้ าน

ได้แก่ (๑) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร (๒) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และ (๓) การสร้างภูมิค้ม
ุ กันทางสังคม
๒) ความรู เ้ กี่ ยวกั บการปลูกพืชผักสวนครัว/ พื ชสมุ นไพร เพื่ อสร้างภู มิ คุ้ มกั นให้ ห่างไกลจาก
โควด
ิ – ๑๙ ประกอบด้ วย (๑) สรรพคุณของพืชที่จะปลูก (๒) การปลูก และดู แล (๓) การแปรรูป การเก็ บรักษาและการใช้
ประโยชน์
๒. สาธิ ต การปลู ก พื ช ผั ก สวนครัว / พื ช สมุ น ไพร ณ สถานที่ ที่ เ หมาะสม เช่ น ศู น ย์ เ ร ียนรู ้
โคก หนอง นา พัฒนาชุ มชน ศู นย์เร ียนรูต
้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และบ้านวท
ิ ยากร เป็นต้ น และ
ส่งเสร ิมเมล็ดพันธุพ
์ ืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และพันธุก
์ ล้าไม้ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการนาไปฝึกปฏิบัติ
๓. ว ิทยากรให้การติดตาม สอนเสร ิม ให้คาแนะนาอย่างต่ อเนื่อง และรายงานผลความก้าวหน้า
ในการดาเนินกิจกรรม
งบประมาณ จานวน 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ในพื้นที่ 8 อาเภอ (ยกเว้นอาเภอโคกสูง)

จานวน 8 รุน
่ ๆ ละ 10 คน

สาหรับการดาเนินโครงการฯจังหวัดเป็นผู้ยืมเง ิน/จัดหาวัสดุเมล็ดพันธุส
์ าหรับการสาธิตฝึกปฏิ บัติ

โดยให้อาเภอเป็นผู้ดาเนินการ
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.7 โครงการ...
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4.7 โครงการจัดทาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ จงั หวัด สระแก้ ว

สรุปผลความก้ าวหน้ า ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

กิ จ กรรมที่ 1 การคั ด เลื อ กลวดลายผ้ า โบราณของจัง หวั ด สระแก้ ว ประเภทผ้ า เก่ า /ผ้ า

โบราณ/ผ้ามรดก/ผ้าเก็บสะสม จานวน 62 ผืน ผ้าที่ทอขึ้นใหม่โดยใช้ลวดลายเก่า จานวน 11 ผืน รวม 73 ผืน และ
คาดว่าจะมีผ้าที่ส่งประกวดในกิจกรรมที่ 1 จานวน 230 ผืน

กิ จ กรรมที่ 2 การจัด ท าลายเอกลั ก ษณ์ แ ละประกวดการทอผ้ า ลายเอกลั ก ษณ์ จัง หวั ด

สระแก้ว มีผู้ทอ จานวน 8 ราย แบ่งเป็นผ้าไหม จานวน 6 ผืน และผ้าฝ้าย จานวน 2 ผืน รวมทั้งสิ้นจานวน 8 ผืน
ขอให้อาเภอได้ดาเนินการติดตามสนับสนุนและรายงานผลการความก้าวหน้าตามกาหนด
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.8 ยอดจาหน่าย...
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4.8 ยอดจาหน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ชุมชน OTOP ตามตั วชี้วัดและค่ าเป้าหมายการประเมิ นผลการปฏิ บัติ

ราชการ รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดื อน เมษายน - กั นยายน 2564)

ข้อมูลยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ปีงบประมาณ 2564
ระหว่างเดื อน เมษายน - กรกฎาคม 2564

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.9 ยอดจาหน่ายตลาดประชารัฐ ผ้าไทยใส่ให้สนุก และตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจาเดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
๑) ตลาดประชารัฐ บร ิเวณหลังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จัดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
ยอดจาหน่ายตลาดประชารัฐ ประจาเดื อน กรกฎาคม 2564

ที่
งาน/กิจกรรม
1 ตลาดประชารัฐดอกแก้ว

2

ตลาดประชารัฐ ประชุมกรมการจังหวัด
รวม

กรกฎาคม 2564
วันที่
ยอดจำหน่าย
2
105,750
9
119,425
16
87,600
23
83,980
29
35,000
30
79,000

510,755
/2) รายงานยอด...
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๒) รายงานยอดจ าหน่ าย “ผ้ าไทยใสให้ สนุ ก” ตามพระด าร ิสมเด็ จพระเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้ าสิ ร ิวั ณณวร ี
นาร ีรัตนราชกัญญา เดือน กรกฎาคม ประจาปี 2564

อำเภอ

ชื่อ/กลุ่ม

เขาฉกรรจ์
เขาฉกรรจ์
ตาพระยา
อรัญประเทศ

นางอำพร รักเพื่อน
นางเกตุวรี ศรีชัย
กลุ่มทอผ้าโคกเพร็ก
ผ้ามัดหมี่ทอมือ
รวม

ประเภทผ้ายอดจำหน่าย
ลายผ้า
ผ้าทอจังหวัด
พระราชทาน
สระแก้ว
ยอด
ผ้าลายขอ
(จำนวน ผืน/ จำหน่าย
(จำนวน
ตัว)
ผืน/ตัว)
2
10
10
2
๒๔

ยอด
จำหน่าย

หมาย
เหตุ

6,000
7,000
10,000
๓,๐๐๐
๒๖,๐๐๐

๓) รายงานยอดจำหน่ายตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

เนื่องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
กรมการพัฒนาชุ มชน ได้ รบ
ั แจ้งจากศู นย์บร ิหารสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งให้ทุกจังหวัด ดาเนินการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ตลาดขอให้สานั กงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ สร้าง
ความรูค
้ วามเข้าใจในการดาเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมสถานณ์ การการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยศึ กษาพระราชกาหนดการบร ิหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒5๔๘ (ฉบับที่ ๒5) ข้อ 5 มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน ตามหนังสือจังหวัด
สระแก้ว ที่ สก0019/ว3577 ลว.2 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.10 การดาเนิน...
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4.10 การดาเนิ นโครงการเสร ิมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุ มชนตามหลักธรรมาภิบาล

สรุปผลการบันทึกข้อมูล ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

การประเมินกองทุ นชุ มชนตามหลัก ธรรมภิ บาล พ.ศ.2564 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มออมทรัย์เพื่อการผลิต โครงการ
กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มีการจัดระดับศักยภาพของกองทุน การเข้าถึงแหล่งทุนโดยบันทึกรายชือ
่
25 คน เฉาพะกลุ่มที่ได้ รบ
ั งบประมาณในปี พ.ศ.2564 จานวนทั้งหมด 47 กลุ่ม ในส่วนการประเมินศักยภาพกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทัง้ หมด 287 กลุ่ม

มีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว คือ อาเภอคลองหาด
อาเภอโคกสูง

อาเภอวังน้าเย็น

5 กลุ่ม
4 กลุ่ม

26 กลุ่ม

อาเภอเมืองสระแก้ว 9 กลุ่ม
อาเภอเขาฉกรรจ์
อาเภอตาพระยา

6 กลุ่ม
4 กลุ่ม

อาเภออรัญประเทศ 5 กลุ่ม

เน้ นย้าขอให้ อาเภอเร่ง รัดบั นทึ ก ทั้ งหมดทุ ก กลุ่ มทั้ งที่ ไ ด้ รบ
ั งบประมาณและไม่ไ ด้ รบ
ั งบประมาณ

ยกเว้น ปี พ.ศ.2563 ไม่ต้องบันทึก
มติที่ประชุม รับทราบ

4.11 การน้ อมนาแนวพระราชดาร ิของสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุ มาร ี สร้างความมั่ นคงทางอาหาร สู่ ปฏิ บัติก าร ๙๐ วั น ปลู ก ผั กสวนครัวเพื่ อสร้างความมั่ นคงทาง
อาหาร รอบ ๒
การรายงานผลการดาเนิ นงานฯ ในโปรแกรม Plant For Good จังหวัดขอความร่วมมือ

อาเภอดาเนินการรณรงค์ปลูกผักสวนครัวให้เป็นวัฒนธรรมว ิถีชวี ิตตามแนวทางที่กาหนดอย่างต่ อเนื่อง และบันทึก

ในโปรแกรม Plant For Good พร้อมทั้งรายงานผลตามแบบรายงาน ทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดื อน โดยเรมิ่ รายงาน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๒๔๔๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ซึ่งกรมการพัฒนาชุ มชนให้ ความสาคั ญและมีการติ ดตามอย่างต่ อเนื่อง ขอให้ ทุกอาเภอ

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบได้ ตรวจสอบการบันทึกว่าได้ บันทึกครบถ้วนหร ือไม่ และหากมีปัญหาอุปสรรคที่
บันทึกไปแล้วไม่เกิดผลรายงาน ให้แจ้งจังหวัดทราบเพื่อแจ้งกรมฯ กรมต่อไป

ขอให้ อ าเภอเน้ น ย้ า มอบหมายเจ้า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและได้

ตรวจสอบข้อมูล รายงานทั้งในโปรแกรม Plant For Good และแบบรายงานให้ จังหวัดตามที่กาหนด ซึ่งอาเภอที่
รายงานที่ผ่านมา ได้ แก่ อาเภอวังน้าเย็น (ทุกเดื อน ตั้ งแต่ พ.ค.-ก.ค.), อรัญประเทศ (มิ.ย.-ก.ค.), เมืองสระแก้ ว
(มิ.ย.), และ เขาฉกรรจ์ (มิ.ย.)
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.12 การดาเนิ นโครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง

การดาเนินการเดื อน กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีการจัดตั้ งศู นย์แบ่งปันตาบลต้ นแบบ ณ ตาบล

เขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึง่ กรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสร้างเคร ือข่ายและขยายผล และจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน ๗๖ จังหวัด ขยายสู่ ๘๗๘ อาเภอ ในการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ คติ พจน์ “ทุกครัวเร ือน คือ คลังอาหารทุกหมู่บ้าน
คือ ศูนย์แบ่งปัน” โดยจะมีการจัดกิจกรรมการแบ่งปันอาหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

ขอให้ ทุ ก อ าเภอได้ ติ ด ตามสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานศู น ย์ แ บ่ ง ปั น ต าบลต้ น แบบอย่ า ง

ต่ อเนื่อง และรายงานผลการดาเนินกิจกรรมศูนย์แบ่งปันตาบลต้ นแบบ ตามหนังสือ ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๓๕๖๒ ลงวันที่

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กาหนดรายงานผลครัง้ แรก ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรม
/อย่างต่อเนื่อง...
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อย่างต่ อเนื่องทุกวันที่ ๒๕ ของเดื อน อาเภอที่รายงานผลแล้ว ในวันที่ ๒ สิ งหาคม ๒๕๖๔ ได้ แก่ อาเภอวังน้าเย็น,
เมืองสระแก้ว, วัฒนานคร, ตาพระยา, คลองหาด
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.13 การดาเนิ นงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้า งสุ ข เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้าสิ ร ิกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๒๖๐๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แจ้งแนว

ทางการดาเนินโครงการฯ และให้อาเภอรายงานผลการดาเนินงานให้จงั หวัด ทุกวันที่ ๑๐ ของเดื อน โดยให้รายงาน
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ขอให้อาเภอเน้นย้ามอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดาเนินการตามที่กาหนด โดยเฉพาะ

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกาหนดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา โดยมีรายชือ
่ วัดที่เข้าร่วมโครงการฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดสระแก้ว จานวน ๑๑ แห่ง

อาเภอที่ รายงานที่ ผ่ า นมา ได้ แ ก่ อ าเภอวั ง น้ าเย็น (ทุ ก เดื อ น ตั้ ง แต่ มิ .ย.-ก.ค.), เมื อง

สระแก้ว (ทุกเดือน ตั้งแต่ มิ.ย.-ก.ค.), อรัญประเทศ (ทุกเดือน ตั้งแต่ มิ.ย.-ก.ค.), วังสมบูรณ์ (มิ.ย.) และคลองหาด (มิ.ย.)
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
พ.ศ. 2564

4.14 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ
1) งบบร ิหารจัดการกองทุน ได้รบ
ั จัดสรร จานวน 2,288,740 บาท
*เบิกจ่ายแล้ว 1,386,830.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.59

2) เง ินทุนหมุนเว ียน ได้รบ
ั จัดสรร จานวน 18,000,000 บาท
*เบิกจ่ายแล้ว 13,941,497 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.45

( อนุมัติครบตามเป้าหมาย 100% ซึง่ อยู่ระหว่างรอการโอนเง ิน 4,058,503 บาท )

3) เง ินอุดหนุน ได้รบ
ั จัดสรร จานวน 2,000,000 บาท

( อนุมัติครบตามเป้าหมาย 100% ซึง่ อยู่ระหว่างรอการโอนเง ิน 2,000,000 บาท )

/รวมผลเบิกจ่าย...
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 15,328,327.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.77
มติที่ประชุม รับทราบ

4.15 สรุปผลการบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

QR Code : สรุปผลการบริหารจัดการหนี้ฯ
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.16 ผลการสมัคร...
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4.16 ผลการสมัครจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เปา้ หมายการเพมิ่ สมาชิกฯปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ฐานข้อมูล

ที่ อาเภอ สตรีอายุ15ปี - 100ปี สมาชิกกองทุนฯ(คน) ผลสมัครสมาชิกฯ ประเภทบุคคล
ขึนไป
้ (ณ1ก.พ. 64)

(ณ1 ก.พ. 64)

เมืองสระแก้ว
2 อรัญประเทศ
3 วัฒนานคร
4 วังน้าเย็น
5 วังสมบูรณ์
6 คลองหาด
7 ตาพระยา
8 เขาฉกรรจ์
9 โคกสูง

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

รวม

227,929

145,623

1

คิดเป็นร้อยละ

61.44
59.62
59.90
76.78
62.82
68.99
59.39
64.47
73.43

หมายเหตุ

6% (คน)

ประเภท ยอดสะสมการสมัคร ยอดสมัคร ผลรวมยอด คงเหลือยอด
องค์กรสตรี
สมาชิกฯ
สมาชิก สมัครสมาชิกฯ สมัครสมาชิกฯ
(องค์กร) 1 ก.พ. 64 - 30 มิ.ย.64 ณ 31 ก.ค.64 ณ 31 ก.ค.64 ณ 31 ก.ค.64

่ี
ได้70%*
3,923 *คิดจากยอดสตรีทต้องสมัครสมาชิกให้
่ี
ได้70%*
3,761 *คิดจากยอดสตรีทต้องสมัครสมาชิกให้
่ี
ได้70%*
3,422 *คิดจากยอดสตรีทต้องสมัครสมาชิกให้
*
เกิ
น
เป้
า
หมายแล้ว
*
6
่ี
ได้70%* 28องค์กร
1,082 *คิดจากยอดสตรีทต้องสมัครสมาชิกให้
่ี
ได้70%*
159 *คิดจากยอดสตรีทต้องสมัครสมาชิกให้
่ี
ได้70%*
2,404 *คิดจากยอดสตรีทต้องสมัครสมาชิกให้
*
คิดจากยอดสตรี
ท
ต้องสมัครสมาชิกให้
่
ี
ได้70%*
1,244
*เกินเป้าหมายแล้ว*
6
161,631

64 16,008

รายงานผลข้อมูลสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา

*ประเภท
องค์กรสตรีครบ
ตามเปา้ หมาย*

2,713
460
3,422
40
58
180
792
42

1275
424
2
0
13
2
586
17

3,988
884
3,424
40
71
182
1,378
59

6

0

6

7,713 2,319 10,032

หมายเหตุ

65 *เกินเป้าหมาย*
2,877คิดเปน็ ร้อยละ
2 *เกนิ เปา้ หมาย*
34 *เกนิ เปา้ หมาย*
1,011คิดเปน็ ร้อยละ
23 *เกนิ เปา้ หมาย*
1,026คิดเปน็ ร้อยละ
1,185คิดเปน็ ร้อยละ

70.14
62.06
70.01
76.94
63.30
70.14
65.47
64.73

0*สมัครครบตาม

73.48

เปา้ หมาย*

5,976 *ยอดคงเหลือไม่นับรวมอาเภอที่
สมัครสมาชิกฯ ได้เกินเป้าหมาย*

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ สมัครบรรลุ สมัครเกนิ

เป้าหมายจังหวัดร้อยละ70

เปา้ หมายคิด เปา้ หมายคิดเป็น
เป็นร้อยละ ร้อยละ

62.67 37.33 55.56

44.44

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หมายเหตุ :
1) สตร ีอายุ 15 - 100 ปี ขึ้นไป ที่มีสิทธิส
์ มัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ จานวน 227,929 คน มีสตร ีที่สมัคร
เป็นสมาชิกกองทุนฯ แล้ว จานวน 145,623 คน คิดเป็น 64%
(2) เป้าหมายการเพิ่มสมาชิกฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 6% จานวน 16,008 คน
(3) เป้าหมายยอดรวมที่ต้องเพิ่มสมาชิกฯ ให้ได้ 70% ของสตร ีที่มีสิทธิส
์ มัคร จานวน 161,631 คน
(4) ผลรวมยอดสมัครสมาชิกปัจจุบัน สมัครแล้ว 10,032 คน (62.67%)
(5) คงเหลือตามเป้าหมายที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ จานวน 5,976 คน (37.33%)
(6) ภาพรวมสมาชิกฯ ทั้งหมดที่สมัครตามเป้าหมายจังหวัด จานวน 155,655 คน (68.29%)
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.17 การด าเนิ น การตามประกาศคณะกรรมการบร ิหารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ี เร อื่ ง
หลั ก เกณฑ์ ว ธิ ก
ี าร และเงอื่ นไขการพิ จารณาลดหร ืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิ ดนั ดตามสั ญญากู้ ยืมเง ินของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
ตามที่ อ าเภอวั ฒ นานคร โดยคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและติ ดตามการด าเนิ นงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ได้ พิจารณาและมีมติ เห็นชอบให้งดดอกเบี้ยผิดนัด ให้กับนางยิ้ม กุหลาบเพ็ชร (ผู้แทน
กลุ่ม) โครงการต่ อยอดหมูสะเต๊ ะ เลขที่สัญญา 22272556427 ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัด จานวน 13,954 บาท

(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) ซึง่ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีอาเภอวัฒนานคร พิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกหนี้ได้ ชาระหนี้เง ินต้ นครบ และมีดอกเบี้ยผิดนัดคงเหลือมาก

เกินความพอดี ประกอบกับลูกหนี้มีอายุมาก ต้ องใช้เบี้ยยังชีพคนชรา จานวน 700 บาท แบ่งจ่ายหนี้ให้กับกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี จึงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบงดดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าว ให้กับนางยิ้ม กุหลาบเพ็ชร เพื่อเสนอ
ให้คณะอนุกรรมการบร ิหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติ

/ในการประชุม...
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ในการประชุม ครัง้ ที่ 6/2564 วันศุ กร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะอนุกรรมการบร ิหาร

กองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตร ีระดั บจังหวัด ได้ อ นุ มั ติง ดดอกเบี้ ยผิ ดนั ด จ านวน 13,954 บาท (เต็ ม จานวน) ตามที่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอาเภอวัฒนานครได้เสนอฯ

โดยคณะอนุกรรมการบร ิหารกองทุนพั ฒนาบทบาทสตร ีระดั บจังหวัด ใช้หลักเกณฑ์ตาม

ข้ อ 3 ของประกาศคณะกรรมการบร ิหารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ี เร อื่ ง หลั ก เกณฑ์ ว ธิ ีก าร และเง อื่ นไขการ

พิจารณาลดหร ืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเง ินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ลงวันที่ 16 มีนาคม
2564 ทุกข้อกับทุกกรณี
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.18 สรุปผลการประชาสั มพันธ์งานพัฒนาชุ มชน ประจาเดื อนกรกฎาคม 2564

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.19 การอัพเดทเว็บไซต์ สานั กงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ
ในเดื อนนี้ขอชืน
่ ชมอาเภอคลองหาด เนื่องจากมีการอัพเดทเว็บไชต์ ของอาเภอได้ เป็น ที่น่า

พอใจ มีสีสันสะดุดตามาก จากที่อยู่ในลาดับท้ายๆ แต่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นมาในเดือนนี้ ขอฝากให้แต่ละ
อาเภอได้ได้ทาการปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.20 สรุปผล...
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4.20 สรุปผลและรายงานการดาเนิ นงานหมู่บ้านคนรักษ์ ชา้ ง
สรุปข้อมูลปัญหา/อุปสรรค
การขับเคลื่อนการดาเนินงานหมู่บ้านคชานุรก
ั ษ์ ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชารักษ์ จังหวัดสระแก้ว
ลาดั บ

ประเด็ น

รายละเอียดปัญหา

ข้อเสนอแนะการจัดการปัญหา

หมายเหตุ

ปัญหา
1

การชดเชย
เยียวยาผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบจาก
ช้างป่ า

๑ .ช้ า ง ท าลายพื ช ผลทางการเกษตร ๑.การปรับเปลี่ยนปลูกพืชที่ไม่ใช่ อ.เขาฉกรรจ์
(อบต.พระเพลิง ได้ จ่ายค่ าเยียวยาไร่ละ
๕๐๐ บาท)
๒.ช้างมีจานวนมากขึ้นทุกปี

อาหาร ช้างและมีรายได้ที่มั่นคง
๒ . ค ว ร มี ก า ร ค ว บ คุ ม จ า น ว น
ประชากรช้าง

๓.การประกอบอาชีพกร ีดยางพารา เรมิ่
๓ . จั ด เ ว ร ย า ม / จั ด เ บี้ ย เ ลี้ ย ง
อันตรายมากขึ้น เพราะเป็นเวลา ทางาน คณะทางาน ให้ เ ป็ นระบบในการ
กลางคืน

ผลักดันช้าง

๔ . ก า ร ที่ เ ก ษ ต ร ก ร ไ ม่ มี ทุ น ใ น ก า ร ๔.สนั บสนุ นแหล่ ง เง ินทุ น/จัดหา

2

ปรับ เปลี่ ย นอาชี พ หร ือการปลู ก พื ช ที่

อาชี พ / การตลาดที่ มั่ น คง ต่ อ

ไม่ใช่อาหารช้าง

อาชีพ

๕.คู กั้ น ช้า งมี ส ภาพเก่ า และน้ า ฝนเซาะ

๕.ซ่อมสร้างคู่กั้นช้างให้อยู่สภาพ

ชะล้าง จนช้างสามารถขึ้นได้

ดี ตลอด ทุก ๓ ปี

การขับเคลื่อน 1.งบประมาณจากัด

1 . ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น อ า ชี พ

กองทุ น คชานุ

การตลาดมั่นคง

รักษ์

2.วัสดุ อุปกรณ์ มีราคาสูง
3.ขาดความรูเ้ รอื่ งประกอบอาชีพ

อ.เขาฉกรรจ์

2.แหล่งเง ินทุน/เง ินทุน
3.ส่งเสร ิมอาชีพ

3

ป ร ะ เ ด็ น 1.ช้ า งออกหากิ น พื้ น ที่ ก ร ด
ี ยาง จึ ง มี 1 . จั ด เ ว ร ย า ม / จั ด เ บี้ ย เ ลี้ ย ง
ปั ญ ห า ด้ า น ความอันตราย
อื่นๆ

๒.ขาดอุปกรณ์ว ิทยุสื่อสาร
๓. ขาดปั จจัยในการออกปฏิ บัติ ห น้ า ที่

อ.เขาฉกรรจ์

คณะทางาน
2.สนั บ สนุ น หาอุ ป กรณ์ จั ด เบี้ ย
เลี้ยง

ในการผลั ก ดั น ช้ า งป่ า ออกนอกพื้ น ที่
เช่น เชือ
้ เพลิง
4.ช้า งป่ า ออกมาท าลายพื ช ผลทางการ

อ.วังน้าเย็น

เกษตร
5.เพื่อสนับสนุนชุดกาลังออกปฏิบัติการ 4.การจัด ตั้ ง กองทุ น คนรัก ษ์ ช้าง
ผลักดันช้างป่า

อ.วังน้าเย็น

ป่าอาเภอ
วังน้าเย็น

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.21 การดาเนินงาน...
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4.21 การดาเนิ นงานขจัดความยากจนและพั ฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง
ข้ อ 3 ของประกาศคณะกรรมการบร ิหารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ี เร อื่ ง หลั ก เกณฑ์ ว ธิ ีก าร และเง อื่ นไขการ

พิจารณาลดหร ืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเง ินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ลงวันที่ 16 มีนาคม
2564 ทุกข้อกับทุกกรณี
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.22 การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.)และข้ อ มู ล พื้ น ฐานหมู่ บ้ า น (กชช.2ค)
ปีงบประมาณ 2564

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุ มชน)

4.23 ผลการติดตาม สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้ านการบร ิหารงาน

รายการโอน งบบริหาร

รายการโอน งบยุทธศาสตร์

ขอให้อำเภอทุกอำเภอที่ได้ยืม เง ินไปแล้วตรวจสอบงบประมาณวันและเวลาส่งคืนเงินยืมให้ตรงเวลา
ด้วยเนื่องจากบางครั้ง บางอำเภอส่งคืนเงินยืมเลยเวลาที่กำหนด
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.21 การประกาศ...
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4.24 การประกาศผลโครงการค้นหานวัตกรรมส่ งเสร ิมอาชีพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก สอ.พช.

ยุค NEW Nomal

ตามที่ สหกรณ์ อ อมทรัพย์ก รมการพั ฒนาชุ ม ชน จ ากั ด ได้ แ จ้ง ประชาสั ม พันธ์ก ารจัดทา

โครงการ ค้นหานวัตกรรมส่งเสร ิมอาชีพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก “สอ.พช. ยุค New Normat” และ สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้เสนอโครงการ การทากระชังปลาแบบไม่ต้องปล่อยปลาเล็ก และการ ทาโดมปลูกผัก
เอนกประสงค์แบบถาวร ของนายสมจิตร สังข์ชม นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงาน พัฒนาชุมชนอาเภอ

วั ฒ นานคร เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก และได้ ประกาศผลการคั ด เลื อ ก โครงการค้ นหา

นวัตกรรมส่งเสร ิมอาชีพ สมาชิกและครอบครัวสมาชิก “สอ.พช. ยุค New Normat” เร ียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้ที่

ได้ รบ
ั คัดเลือกทราบ และดาเนินการตามโครงการ ตั้ งแต่ วันที่ 9 สิงหาคม – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และรายงานผล

ให้สหกรณ์ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อจะได้ดาเนินการคัดเลือกโครงการต้นแบบต่อไป ในโอกาส
นี้ขอเชิญท่านพัฒนาการจังหวัดมอบเง ินงบประมาณที่ได้รบ
ั การสนับสนุน จานวน 10.000 บาท ใ ห้ แ ก่ น า ย ส มจิ ต ร
สังข์ชม นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงาน พัฒนาชุมชนอาเภอวัฒนานคร
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรอื่ งเพื่อพิจารณา
-ไม่มี

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรอื่ งอื่น ๆ

- กลุ่ ม งานประสานฯ ขอให้ อาเภอ ทุ ก อ าแภอตรวจสอบครุ ภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ปํ จจุ บันมี จานวนเท่ าไหร่

สามารถใช้งานได้ ปกติ หร ือไม่และส่งรายงานให้จังหวัดทราบเพื่อที่จะได้ รายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบเพื่อ

ขอรับสนับสนุนงบประมาณ่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่อไป ( หนังสือแจ้งสารวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จงั หวัดจะส่งให้ใน
ภายหลัง)

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม เวลา 13.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายจักรร ิน ธรรมโคต
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายประสิทธิ์ ปานงาม

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

