รายงานการประชุม

ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ นักว ิชาการพัฒนาชุมชน
ครัง้ ที่ 10/2564

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 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.นางสาวบังอร จันทร์ศร ี
7. นางพวงผกา ไชยเกล้า
8. นางชิดชญา จาปาเทศ
9. นายตุลยวัตร นกอยู่

10. นางนิภาภรณ์ สินเส็ง
ผู้ไม่มาประชุม

11. นายบุญจันทร์ ราว ีศร ี

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอเมืองสระแก้ว
พัฒนาการอาเภอคลองหาด

พัฒนาการอาเภอวัฒนานคร
พัฒนาการอาเภอวังน้าเย็น

พัฒนาการอาเภอเขาฉกรรจ์
พัฒนาการอาเภอตาพระยา

1. นางประณีต ชานิจศิลป์

พัฒนาการอาเภออรัญประเทศ

2. นางสาวมะลิวัลย์ แข็งธัญญะกิจ

พัฒนาการอาเภอโคกสูง

3. นางศร ีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน
ผู้เข้าร่วมการประชุม

(มอบหมาย นายณัฐพร สิทธิทอง)
(มอบหมาย นางสาวจารุณี ว ิลานันท์)
พัฒนาการอาเภอวังสมบูรณ์

(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. นางสาวประภา ไชยวงศ์
10. พ.อ.อ.วุฒทิชย
ั มีโชค

11. นางสาววราภรณ์ ไขกล
12. นายอรุณ แสงจันทร์

13. นางสาวนีรชา ศร ีจันทร์
14. นายจักรร ิน ธรรมโคต
15. นายธนากร ฉิมพาที

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

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

เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักส่งเสร ิมงานพัฒนาชุมชน
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16. นางสาวอุมาพร มีหิร ิ

นักว ิชาการเง ินและบัญชี

18. นางสาวศศิวรรณ พึง่ น้า

นิติกร

17. นางสาวพลอยพรรณ ชุม
่ ชูจน
ั ทร์
19. นางสาวภัสราภรณ์ ว ิลานันท์

20. นางสาวจิรประภา ประจงพิมพ์
21. นางสาวภัทรา สิงจานุสงค์

22. นางสาวทิพปภา สาเร ียนรัมย์
23. นายโสภณว ิชญ์ บร ิรักษ์เลิศ
24. นางสาวสุทารัตน์ สุร ิฉาย

นักจัดการงานทั่วไป
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ระเบียบวาระก่อนเรมิ่ ประชุม

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดาเนินการประชุมดังต่อไปนี้
1.สวดมนต์ไหว้พระ

การมอบวุฒิบัตรและเข็มว ิทยฐานะข้าราชการผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

ระดั บ สู ง (นพส.รุ น
่ ที่ 38/1 สถาบั น การพั ฒ นาชุ ม ชน กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย ระหว่ า งวั น ที่
14 สิงหาคม - 11 กันยายน 2564) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว จานวน 1 ราย ดังนี้
ชานาญการพิเศษ)

1. นางสาวบังอร จันทร์ศร ี ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอเมืองสระแก้ว (นักว ิชาการพัฒนาชุมชน

การมอบวุ ฒิ บัตรอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ น
่ ที่ 72 ตามที่ ก รมการพั ฒนาชุ มชนได้ แจ้งคาสั่ งแต่ งตั้ ง

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุน
่ ที่ 72 มาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด ตั้ งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุน
่ ที่ 72 กรมกรมการพัฒนาชุมชน จึงขอให้จงั หวัดดาเนินการมอบ

วุฒิบัตรอาสาพัฒนา (อสพ.) รุน
่ ที่ 72 ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้ วยความเร ียบร้อยเป็นผลดีและครบกาหนดเวลาหนึ่งปี
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายเกร ิกขจร สุขแก้ว

2. นายพรพินิต คงหนุน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชน

ใสสะอาดดี เ ด่ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ในการด าเนิ น กิ จ กรรม “นวั ต กรรมโครงการสระแก้ ว ร่ว มใจ

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรักษาสิ่งแวดล้อมในสะถานที่ทางาน (5ส)
ดีเด่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564” จานวน 4 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเขาฉกรรจ์

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคลองหาด
3. รางวัลชมเชย สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองสระแก้ว
4. รางวัลชมเชย สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกสูง
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 28 กันยายน 2564

ที่ประชุม แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ และย้ายไปดารง

ตาแหน่งที่อื่นดังนี้

1) นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม

ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
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2) นายสมพงศ์ ทองใส ประมงจังหวัดสระแก้ว เกษียณอายุราชการ
สถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดสระแก้ว ณ วันที่

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชือ
้ รายใหม่ ๕๖ ราย โดย ๕๖ ราย เป็นผู้ติดเชือ
้ ภายในจังหวัดสระแก้วและเดินทางมา

จากต่ างจังหวัดหร ือพื้นที่เสี่ ยง ๓ ราย ภาพรวม จังหวัดสระแก้ว มีผู้ติดเชื้อสะสม ๑๓,๗๐๗๒ ราย เป็นผู้ติดเชื้อใน
จังหวัดสระแก้ว ๑,๓๓๕ ราย แยกเป็นผู้ต้องขังในเร ือนจา ๗๔๐ ราย และผู้ติดเชือ
้ จากต่ างประเทศ ๑,๐๘๔ ราย พบ

ผู้เสียชีว ิต ๑ ราย เสียชีว ิตสะสม ๖๘ ราย รักษาหาย ๙๖ ราย รักษาหายสะสม ๑๑,๖๕๖ ราย กาลังรักษาอยู่ ๑,๔๖๕ ราย
ผู้ ป่ว ยอาการหนั ก ๑๐ ราย การตรวจหาเชื้อ แบบ Polymerase Chain Reaction (PCR) สะสม ๒๐๒,๗๖๒ ราย
การตรวจหาเชือ
้ แบบ Antigen Test Kit (ATK) สะสม ๑๒,๒๕๐ ราย

การติดตามสถานการณ์การระบาดที่มีลักษณะเป็นกลุม
่ (Cluster) ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ในช่วง ๑๔ วันที่

ผ่านมายังมี cluster รวม ๒๒ clusters ที่มีผู้ป่วยต่ อเนื่อง และทาการควบคุม โดยมี Cluster ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ๕ ราย
Cluster บร ิษั ท Western Digital mo๔ และบร ิษั ทสุ รพลนิชเรฟูดส์ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุร ี ยังพบผู้ป่วยที่เกี่ ยวข้อง

และมี Cluster ใหม่เกิดขึ้นที่โรงอาหารโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพราชสระแก้ว พบผู้ป่วย ๑๙ ราย ได้ ทาการปิดโรงอาหารและ

ควบคุ มโรค Cluster วงสั งสรรค์ วั นเกิ ด อ าเภอโคกสู งยั ง พบผู้ ป่ วยอยู่ รวมถึ ง Cluster บิ๊ กซี สาขาวั งน้ าเย็ น ส าหรับ
สถานการณ์ Cluster ในพื้นที่ ตลาดโรงเกลือ พบว่ามีผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดพบผู้ป่วย ๕ ราย

สรุปการให้ บร ิการวัคซีนโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉี ดไปแล้ว ๒๘๒,๘๖๕ โต๊ ส

ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้มีโรค
ประจาตั ว รวมแล้วประมาณ ๓๐.๘ เปอร์เซ็นต์ ในส่ วนของบุคคลที่มีความเสี่ ยง ได้ แก่ ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปฉี ดได้
ประมาณ ๔๕ เปอเซ็นต์

ปฏิทินงานสาคัญในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

1) วั น ที่ 13 ต.ค. 64 วั น คล้ า ยวั น สวรรคต พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

2) วันที่ 13 ต.ค. 64 วันปิยมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
3) วันที่ 263 ต.ค. 64 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครัง้ ที่ 10/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายเกียรติ ศักดิ์ จันทา) ขอขอบคุณทุกภาคส่วน การประชุ ม

ครัง้ นี้จะเป็นการประชุมครัง้ สุดท้าย ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาได้ รว่ มกันทางานและแก้ไขปัญหาต่ างๆ
ของจังหวัดสระแก้ว จนถึงปัจจุบัน เน้ นย้าขอให้ ทุก ส่ ว นราชการ ข้ าราชการทุ ก ท่ าน ช่ว ยกั นระมั ดระวั ง ดู แ ลตั ว เอง
และดู แ ลกิ จ กรรมต่ า งๆอย่ า ไปท ากิ จ กรรมที ่ เ สี ่ ย งต่ อ การแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวร ส
ั โคโรนา 2019
(COVID-19)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายปร ิญญา โพธิสัตย์) ร่วมประชุมปร ึกษาหาร ือมอบนโยบาย

หัวหน้าส่วนราชการ ขอให้ทุกส่ ว นราชการ ดาเนิ นงานในส่ ว นที่ ร บ
ั ผิ ดชอบให้ ค รบทุ ก ส่ ว น ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์

ข้ อระเบี ยบต่ างๆ โดยส่ ว นตั ว ยัง ไม่ มี นโยบายเร่ง ด่ ว นอะไร ประชาสั ม พั นธ์ เผยแพร่และ รณรงค์ สวมใส่ผ้าไทย 2

วัน (วันอังคาร และวันศุกร์) และขอให้กลุ่มทอผ้าในจังหวัดสระแก้วช่วยออกแบบประยุกต์เพิ่มลายสระแก้วที่มีลายขอ
พระราชทานอยู่รว่ มกันตามความเหมาะสม ในวันจันทร์ข้าราชการทุกคนจะต้ องแต่ งชุดเครอื่ งแบบข้าราชการเท่านั้น
เน้นย้าเรอื่ งการมอบหมายให้ผู้ใต้ บังคับบัญชา ตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทนในแต่ล่ะเรอื่ งจะต้องมีข้อมูลมาร่วมประชุม
ไม่ใช่ว่ามาร่วมประชุ มเพื่อให้ เสร็จไปเท่านั้น ซึ่งในการประชุ มทุกคณะในครัง้ แรกผู้ว่าราชการจะเข้าร่วมประชุ มด้ วย
ตัวเอง ส่วนครัง้ ต่อๆไปจะมอบหมายให้ผู้ว่าราชการที่รบ
ั ผิดชอบเข้าแทน
สานักงานพัฒนาชุมมชนจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์

ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม มชนจั ง หวั ด สระแก้ ว ขอขอบคุ ณ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานทุ ก กลุ่ ม

พัฒนาการอาเภอทุกอาเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่รว่ มกันขับเคลื่อนนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ในทุก ๆ

/กิจกรรม…
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กิ จกรรม ทุกโครงการทั้งที่มีงบประมาณหร ือไม่มีงบประมาณ ของปีงบประมาณ 2564 ให้ ผ่านไปด้ วยดี ถึ งแม้จะมี

อุปสรรคบ้างแต่ เราทุกคนก็ชว่ ยขับเคลื่อนงานต่ างๆ ให้ ผ่านไปได้ ด้วยดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รางวัลที่ได้ รบ
ั ใน
ระดับเขตตรวจที่ 9 ทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลนักว ิชการดีเด่นระดับเขตตรวจ

2. รางวัลหมู่บ้านตาบลสารสนเทศดีเด่นระดับเขตตรวจ
3. รางวัลผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเด่นระดับเขตตรวจ

4. รางวัลพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่นระดับเขตตรวจ

ขอให้ทุกคนรักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้ให้สมกับรางวัลที่เราได้มาในปี 2564

-

สานั กงานพัฒนาชุ มมชนจัง หวัดสระแก้ ว นาเร ียนที่ประชุ ม รับมอบนโยบายผู้ว่าราชการ

จังหวัดสระแก้ว (นายปร ิญญา โพธิสัตย์) เรอื่ งของการขับเคลื่อนนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ในด้ านการปลูกผัก

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การรณรงค์สนับลายผ้าพระราชทาน การบร ิหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
จังหวัดสระแก้ว โครงการ โคก หนอง นา โมเดล ในระยะที่ 1 งบเง ินกู้จานวน 21 แปลงพื้นที่ดาเนินการ 8 อาเภอ
ยกเว้นอาเภอโคกสูง ได้ดาเนินการเสร็จเร ียบร้อยทุกแปลงและได้จด
ั กิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลงล่ะ 3 ครัง้ ในส่วนนี้
เหลือแค่การจัดซือ
้ และส่งมอบครุภัณฑ์ ที่อาเภอเมืองสระแก้ว ส่วนในระยะที่ 2 ได้รบ
ั จัดสรรงบประมาณ รวมจานวน
ทั้งมด 41 แปลง ได้จด
ั ทาสัญญาก่อหนี้ผูกผันเร ียบร้อยทุกแปลง
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

1.2 เรอื่ งจากการประชุ มกรมการพัฒนาชุ มชน
กันยายน ๒๕64 (สตร.)

1) สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาเดือน
2) การจั ด งาน OTOP ศิ ล ปาชี พ ประที ป ไทย OTOP ก้ า วไกลด้ ว ยพระบารมี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สกว.)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- เพื่อจัดแสดงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ

- เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากวกิ ฤติ การณ์ แพร่ระบาด

ของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน
3) มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี ๒๕๖๔ (สพช.)

4) รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กค.) ไตรมาส 4 ผล

การเบิกจ่าย ร้อยละผลการใช้จา่ ย ภาพรวม 91.88 รายจ่ายประจา 94.32 งบลงทุน 76.85

5) ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาเดือน ตุลาคม 2564
6) แผนการดาเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สสส.)

7) ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8) ความก้ าวหน้ าการดาเนินโครงการพัฒ นาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒ นาคุ ณภาพชีวต
ิ ตาม

หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเง ินกู้) (สสช.)

9) รายงานผลการดาเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิ นดี เด่ น ระดั บจังหวัด ประจาปี

พ.ศ. 2564 (สทอ.)

1.3 การแต่ งตั้ ง (ย้าย) ข้าราชการ
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

-ไม่มี

/ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 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 ผลการติ ด ตาม สนั บ สนุ น โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.) ที่ มี ปั ญ หาด้ า นการ

บร ิหารงาน เดื อน กั นยายน พ.ศ.256๔ จานวน ๔๓ หมู่บ้าน

ยกยอดการรายงานทุกอาเภอไปเดื อนตุ ลาคม เนื่องจากทุกอาเภอเร่งรัดจัดทาโครงการ

และเอกสารการเบิกจ่าย กรมการพัฒนาชุ มชนได้ จัดส่ งคู่มือ การแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มาให้ ทั้งหมด
126 ชุด จังหวัดจะจัดสรรให้แต่ละอาเภอในปร ิมาณตามจานวนหมู่บ้านซึง่ จะได้ไม่เท่ากัน หากว่าอาเภอไหนต้องการ
เยอะหร ือปร ิมาณที่มากกว่านั้นก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารหร ือคู่มือดั งกล่าวตามลิงค์ ที่ให้มาในคู่มือได้ เลย

ฝากอาเภอทุกอาเภออย่าละเลยเรอื่ งทะเบียนครัวเร ือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์เหมือนเดิ ม ซึง่ เรายังจาเป็นต้องใช้เรอื่ ง
บัญชีเง ินฝากธนาคารขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทาบันทึกให้ครบถ้วน
มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 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

พื้ น ที่ ก ารด าเนิ น การระยะที่ 2 จ านวน 40 แปลง กิ จ กรรมที่ 7 ซึ่ ง จะมี ก ารฝึ ก อบรม

หลักสูตรระยะสั้นการใช้แผนที่เครอื่ งมือภูมศ
ิ าสตร์สารสนเทศเพื่อการสารวจและจัดทาข้อมูลทางกายภาพ ผ่านระบบ

ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-19 ตุ ลาคม 2564 ขอฝากอาเภอ ทุกอาเภอแจ้งประสานผู้เข้าอบรมทั้ง 14 คน เข้ารับ
การฝึกอบรมในครัง้ นี้ผ่านระบบออนไลน์ วันและเวลาที่กาหนด

/สาหรับ…
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สาหรับงบประมาณปี 2565 เราได้ รบ
ั จัดสรรงบประมาณงบลงทุ นศุ นย์เ ร ียนรู เ้ ศรษฐกิ จ

พอเพียงทั้งหมด 19 แห่ ง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอวัฒนานคร และอาเภออรัญประเทศ ตาบลบ้านใหม่หนองไทร
ขอให้อาเภอดังกล่าวประสานเจ้าของพื้นที่เข้าร่วมโครงการและแจ้งประสานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

(กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน)
4.3 ยอดจาหน่ ายตลาดประชารัฐ และตลาดนั ดคนไทยยิ้มได้ ประจาเดื อนกั นยายน พ.ศ. 2564
๑) ตลาดประชารัฐ

ผลการจัดแสดงและจาหน่ ายสิ นค้ า

ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ บร ิเวณหลังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จัดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
ยอดจาหน่ ายตลาดประชารัฐ ประจาเดื อน กั นยายน 2564

๒) รายงานยอดจาหน่ าย ตลาดนั ด คนไทยยิ้มได้ ระดั บอาเภอ ประจาเดื อน กั นยายน ๒๕๖๔

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
/๔.4 การจัดงาน...
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4.4 การจัดงาน OTOP ศิ ลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้ าวไกลด้ วยพระบารมี
ด้ วยกรมการพัฒนาชุมชน กาหนดจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล
ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม ๒๕๖4 ในรูป แบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งรูปแบบออนไลน์

และออฟไลน์ ณ สถานที่ เอกชนในกรุงเทพมหานครหร ือต่างจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระนางเจ้าสิ ร ิกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการจัดแสดงเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
จาหน่ายผลิตภัณฑ์งานศีลปาชีพ และผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ทั้งนี้จงั หวัดสระแก้ว ได้ เข้าร่วม กิจกรรม ทั้งหมด 15 กลุ่ม/ราย โดยออกบูธ 2 กลุ่ม/ราย

ออนไลน์ 13 กลุ่ม/ราย ตามเอกสารแนบ

แบบบัญชีรายชือ
่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 - 5 ดาว เข้าร่วมแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.5 การคั ด เลื อ กเกษตรกรเข้ า ร่ว มเป็ น สมาชิ ก เคร ือข่ า ยผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ข ยายจากเมล็ ด พั น ธุ ์
พระราชทาน
กองอานวยการรักษาความมั่ นคงภายในจังหวั ดสระแก้ ว ได้ ส่งมอบเมล็ดพันธุพ
์ ระราชทาน
สมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี พร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์
ความรูท
้ ี่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร เพื่อนาไปมอบต่อให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จานวน 61 ราย ซึง่ จังหวัดได้ส่งมอบ
ให้ กั บอ าเภอ ในวั นที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขอความมื ออ าเภอได้ แจ้งเจ้าหน้ าหน้ าที่ พั ฒนาชุ มชนผู้ ร บ
ั ผิ ดชอบและ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “เคร ือข่ายเมล็ดพันธุ ์ กอ.รมน.” ตาม QR-code

มติที่ประชุม รับทราบ

/มติที่ประชุม…
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4.6 การดาเนิ นโครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง กิ จกรรมขยายผลบ้านพี่เมือง

น้ อง ผนึ กกาลัง สร้างความมั่นคงทางอาหาร

กรมการพัฒนาชุมชนได้ประกาศผลการประเมิน “พัฒนาการอาเภอหัวใจสีเขียว” เขตตรวจ

ราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ของจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นางนิภรภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอาเภอเขาฉกรรจ์
การรายงานผลการดาเนินโครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงกิ จกรรม

ขยายผลบ้ านพี่ เ มื องน้ อง ผนึ ก ก าลั ง สร้างความมั่ นคงทางอาหาร ในระบบ google form ตามหนั ง สื อจัง หวั ด
สระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๓๗๐๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

สานักงานพัฒนาชุมชนแจ้งในที่ประชุมว่าได้ มีการรายงานครบเร ียบร้อยแล้ว ขอให้จงั หวัด

ทาการตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุ มชน)
พ.ศ. 2564

๔.7 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ
1) งบบร ิหารจัดการกองทุน ได้ รบ
ั จัดสรร จานวน 2,288,740 บาท

*เบิกจ่ายแล้ว 1,912,114.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.17*

2) เง ินทุนหมุนเว ียน ได้ รบ
ั จัดสรร จานวน 18,000,000 บาท

*เบิกจ่ายแล้ว 18,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100*

3) เง ินอุดหนุน ได้ รบ
ั จัดสรร จานวน 2,000,000 บาท

*เบิกจ่ายแล้ว 1,803,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.15*

รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้ น 21,715,164.62 บาท คิ ดเป็นร้อยละ 98.83

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564

/๔.8 สรุปผล…
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๔.8 สรุปผลการบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว มีหนี้ค้างชำระ ดังนี้
รำยละเอียดโครงกำรที่กองทุนฯ อนุมัติ
จังหวัด

จำนวนโครงกำรที่

จำนวน

อนุมัติ

โครงกำร

เงินที่อนุมัติ

วิเครำะห
่ทะเบียนลูกหนี้

เงิน่นที
ต ่รับชำระ ณ. ลูกหนี้คงเหลือ ณ. ยัง่ถึ
ไม งกำหนดชำระ ดำเนินคดี
2021-10-01

2021-10-01

คงเหลือ

หนี้เกินกำหนด

่อยละหนี
ร
้

(งวดหลัง

(งวดก
่อน

(งวดก
่อน

เกินกำหนด

2021-10-01)

2021-10-

2021-10-01)

ชำระ

1,465,735.21

3.7

01)
1248 โครงการ

403 โครงการ

178,464,695.00

138,877,416.26

39,587,278.74

37,998,661.40

0

แยกรำยอำเภอ
รำยละเอียดโครงกำรที่กองทุนฯ อนุมัติ
อำเภอ

จำนวนโครงกำรที่

จำนวน

อนุมัติ

โครงกำร

เงินที่อนุมัติ

วิเครำะห
่ทะเบียนลูกหนี้

เงิน่นที
ต ่รับชำระ ณ. ลูกหนี้คงเหลือ ณ. ยัง่ถึ
ไม งกำหนดชำระ ดำเนินคดี
2021-10-01

2021-10-01

คงเหลือ

หนี้เกินกำหนด

่อยละหนี
ร
้

(งวดหลัง

(งวดก
่อน

(งวดก
่อน

เกินกำหนด

2021-10-01)

2021-10-

2021-10-01)

ชำระ

01)
เมืองสระแก
้ว

198 โครงการ

56 โครงการ

30,725,865.00

24,413,999.79

6,311,865.21

6,228,521.60

0

105,225.17

1.67

คลองหาด

99 โครงการ

45 โครงการ

14,393,120.00

9,040,215.96

5,352,904.04

5,198,935.54

0

153,967.50

2.88

ตาพระยา

138 โครงการ

63 โครงการ

18,670,207.00

12,114,708.17

6,555,498.83

6,425,674.55

0

129,824.28

1.98

วังน้าเย็น

118 โครงการ

10 โครงการ

17,385,335.00

16,794,247.85

591,087.15

538,696.25

0

52,390.90

8.86

วัฒนานคร

175 โครงการ

35 โครงการ

28,148,665.00

24,961,615.46

3,187,049.54

3,047,130.28

0

139,919.26

4.39

อรัญประเทศ

215 โครงการ

55 โครงการ

30,654,280.00

25,100,849.10

5,553,430.90

5,186,154.45

0

367,276.45

6.61

เขาฉกรรจ
้

107 โครงการ

44 โครงการ

11,545,940.00

7,590,223.07

3,955,716.93

3,759,977.75

0

270,570.49

6.84

โคกสูง

54 โครงการ

23 โครงการ

7,855,180.00

6,245,077.87

1,610,102.13

1,552,885.25

0

57,216.88

3.55

วังสมบูร้ณ

144 โครงการ

72 โครงการ

19,086,103.00

12,616,478.99

6,469,624.01

6,060,685.73

0

189,344.28

2.93

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

4.9 ผลการสมัครจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
/มติที่ประชุม...
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มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.10 การดาเนิ นงานกองทุนแม่ของแผ่นดิ น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2654 จัดทาโครงการสนั บสนุนกิ จกรรมศู นย์เ ร ียนรู ต
้ ้ นแบบหนุ น
เสร ิมสั มมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบาบัด ซึ่งได้ ดาเนินการในวันที่ 9-10 กั นยายน 2564 ณ
บ้ า นใหม่ ไ ทยพั ฒ นา อ.วั ฒ นานคร เป็ น ที่ เ ร ียบร้อ ย โดยท่ า นพั ฒ นาการจัง หวั ด สระแก้ ว ได้ ม อบวั ส ดุ ก ารเร ียนรู ้
ส่ งเสร ิมอาชีพให้แก่ ผู้เข้าอบรม ซึ่งสานั กงาน ปปส.ภาค 2 ได้ กาหนดศู นย์การเร ียนรูบ
้ ้านใหม่ไทยพัฒนา เป็นศู นย์
เร ียนรูต
้ ้นแบบเพื่อขยายผลการดาเนินการต่อไป
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.11 รายงานการดาเนิ นงานหมู่บ้านคนรักษ์ ชา้ ง
การดาเนินงานจัดการปัญหาช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์

1. ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาและต่อ

ยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้ รบ
ั ผลกระทบจากช้างป่า ดาเนินการไตรมาส 4 ในพื้นที่ 2 ตาบล (ตาบลวังทอง
และตาบลวังใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์) งบประมาณ 782,200 บาท ดาเนินการเสร็จเร ียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ตาบลวังทอง พัฒนาและต่อยอดกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด แปรรูปเห็ด (แหนมเห็ด ข้าว

เกร ียบเห็ด เห็ดสามรส) และกลุ่มอาชีพผลิตถ่านไบโอชา
(มะขามแช่อิ่มน้าผึ้ง)

- ต าบลวั งใหม่ พั ฒนาและต่ อยอดกลุ่ มอาชีพเลี้ ยงผึ้ ง และผลิ ตภั ณฑ์ จากน้ าผึ้ ง

2. คณะกรรมการอานวยการบูรณาการ โครงการพัชรสุ ธาคชานุรก
ั ษ์ จังหวัดสระแก้ วได้

ดาเนินการ จัดประชุมครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมบูรพา ชัน
้ 4 ศาลากลางจังหวัด
สระแก้ว โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฯ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

2.1 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ในฐานะ

เลขานุการคณะทางานด้านอนุรก
ั ษ์ และป้องกันระวังเหตุชา้ งป่า รายงานแผนและผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1.1 แผนการดาเนินงาน

- การสร้างพื้นที่กักกันช้างป่า ในพื้นที่ที่กาหนด
- การสร้างแนวป้องกันช้างป่า

- การสร้างแหล่งน้า แหล่งอาหารให้ชา้ งป่าในพื้นที่ป่าชัน
้ ในและพื้นที่รอยต่อ

2.1.2 ผลการดาเนินงาน

- อยู่ระหว่างดาเนินการสร้างพื้นที่กักกันช้างป่า ในพื้นที่อาเภอวังน้าเย็น(พื้นที่

เขาตะกรุบ) เนื้อที่ 2,000 ไร่ โดยสร้างเพนียดจากัดพื้นที่ให้ชา้ งป่าขนาด 8 ไร่ 11 ไร่ และ 15 ไร่

- อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างแนวกันช้าง ระยะทาง 12 กิโลเมตร พื้นที่

แนวป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาอ่างฤาไน (จากพื้นที่แนวเขตทั้งหมด 99 กิโลเมตร)

/- การสร้างแหล่งน้า…
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- การสร้างแหล่งน้า แหล่งอาหาร ได้ดาเนินการสร้างโป่งเทียมและแปลง

หญ้าครอบคลุมพื้นที่ 1,000 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาอ่างฤาไน (เขาตะกรุบ)

ทั้งนี้ คณะทางานด้านอนุรก
ั ษ์ฯ ได้ดาเนินการประสานการออกคาสั่งคณะทางานระดั บ

อาเภอ และระดับท้องถิ่นในการจัดการปัญหาช้างป่า พร้อมทั้งตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลช้างป่า

2.2 สานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดสระแก้ว ในฐานะเลขานุการคณะทางานด้ าน

พัฒนาชุมชนอยู่รว่ มช้างป่า รายงานแผนและผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.2.1 แผนการดาเนินงาน

- สร้างความรูค
้ วามเข้าใจเรอื่ งช้างป่ากับประชาชนในพื้นที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากช้างป่า
- ส่งเสร ิมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพืน
้ ที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากช้างป่า

2.2.2 ผลการดาเนินงาน

- ได้ดาเนินการจัดเวทีสร้างความรูค
้ วามเข้าใจเรอื่ งช้างป่าให้กับประชาชน

ในพื้นที่เป้าหมาย 20 หมู่บ้าน (3 อาเภอ 4 ตาบล) เร ียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ใช้สื่อเรอื่ งเล่าชาวคชานุรก
ั ษ์ (การ์ตูน) เป็น
เครอื่ งมือในการถ่ายทอดองค์ความรูฯ้

-การส่ งเสร ิมและพัฒนาอาชีพ ได้ ดาเนิ นการส่ งเสร ิมและพั ฒ นาอาชีพ

ครบทั้ง 20 หมู่บ้าน เกิ ดกลุ่มอาชีพ สามารถสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ อาทิ กลุ่มอาชีพเลี้ยงหนูนา กลุ่ม

อาชีพเลี้ยงไก่ (ไก่ไข่/ไก่เนื้อ/ไก่พื้นบ้าน) กลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้ง กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร กลุ่มอาชีพ
ปลูกพืชสมุนไพร เป็นต้น

ทั้ ง นี้ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ ก าหนดแผนงานการส่ ง เสร ิมและพัฒนา

อาชีพในด้านการส่งเสร ิมด้านการตลาด เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถจาหน่ายและสร้างรายได้ที่มั่นคง ชดเชยรายได้จาก
ปัญหาช้างป่าได้อย่างยั่งยืน
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.12 สรุปผลการประชาสั มพันธ์งานพัฒนาชุ มชน ประจาเดื อนกั นยายน 2564

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
/4.13 การอัพเดทเว็บไซต์...
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4.13 รายงานการจัดเก็ บข้ อมู ลความจาเป็นพื้ นฐาน (จปฐ.) และข้ อมู ลพื้นฐานหมู่ บ้าน (กชช.2ค)

ปีงบประมาณ 2564

ภาพรวมการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)จังหวัด ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ขอขอบคุณ

อาเภอทุกอาเภอที่ได้ รว่ มดาเนินการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด ซึง่ ได้นา
ข้ อมู ล เข้ าที่ ประชุ ม รับรองคุ ณภาพข้ อมู ล ความจ าเป็ นพื้ นฐาน (จปฐ.) ในวั นที่ 29 ตุ ล าคม 2564 เร ียบร้อยแล้ ว

ส่วนข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (กชช.2ค) ที่ยังจัดเก็บไม่เสร็จ ซึง่ จังหวัดจะได้ จด
ั ประชุมเพื่อรับรองข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน
(กชช.2ค) อีกครัง้

/มติที่ประชุม...
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มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
(กลุ่มงานประสานและสนั บสนุน การบร ิหารงานพัฒนาชุ มชน)

4.14 สรุ ปรายละเอี ยดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 งบดาเนิ นงาน(ค่ าใช้จ่ายในการบร ิหาร)

สาหรับไตรมาส 4 (กั นยายน 2564) และกิ จกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุ มชน ประจาปี 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานประสานสามารถทำการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณได้เพียง 97 เปอร์เซ็น ไม่ประสบผลสำเร็จ ขาดอีกประมาณสามแสนกว่าบาท ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอน
อุทธรณ์ ชี้แจงปัญหาการเบิกจ่ ายไม่ทันให้กรมการพัฒนาชุมชนได้รับทราบ จังหวัดขอเน้นย้ำในโครงการต่างๆที่ได้
จัดสรรงบประมาณให้แล้วขอให้อำเภอได้จัดเก็บใบเสร็จรับเงินให้จังหวัดทุกๆ โครงการเพื่อเป็นหลักฐานไว้ ให้
หน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาตรวจสอบ
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.15 การตรวจสอบ...
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4.15 การตรวจสอบพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การตรวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ
้ จัดจ้าง

และการบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 13 การบร ิหารพัสดุ มาตรา 112 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี

การควบคุ ม และดู แ ลพั ส ดุ ที่ อ ยู่ใ นความครอบครองให้ มี ก ารใช้แ ละการบร ิหารพั ส ดุ ที่ เ หมาะสม คุ้ ม ค่ า และเกิ ด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่ ว นที่ 3 การบ ารุ ง รัก ษา การตรวจสอบ ข้ อ 213 ก าหนดว่ า ภายในเดื อ นสุ ด ท้ า ยก่ อ นสิ้ น
ปี ง บประมาณทุ ก ปี ให้ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ หร ือหั ว หน้ า หน่ ว ยพั ส ดุ ต ามข้ อ 205 แต่ ง ตั้ ง ผู้ รบ
ั ผิ ดชอบในการ
ตรวจสอบพัสดุซงึ่ มิใช่เจ้าหน้าที่ตามความจาเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด

1 ปีที่ผ่านมาและตรวจนับ

พัสดุ ประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้ นงวด เพื่อให้ การตรวจสอบพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติฯและระเบียบฯที่กาหนด จึงขอให้อาเภอดาเนินการตรวจสอบพัสดุ โดยเรมิ่ ตั้ งแต่ วันเปิดทาการวัน
แรกของเดื อนตุลาคม 2564 และจะต้ องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทาการ รายงานให้สานักงานพัฒ นา
ชุมชนจังหวัดทราบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.16 การจัดทาข้อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2564 เพื่อให้บุคลากรใน

สั งกั ดใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิ บัติตน และรักษาคุณงามความดี ที่ต้องยึดถื อในการปฏิบัติงาน เพื่ อสร้างการรับรู ้
ข้อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุ มชน พ.ศ.2564

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ด าเนิ น การประมวลความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ ร่า ง

ข้อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุ มชน พ.ศ.2564 และจัดทาข้อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการกรมการ

พัฒนาชุมชน พ.ศ.2564 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดี ที่ต้อ ง
ยึดถื อในการปฏิ บัติงาน เพื่อสร้างการรับรูข้ ้อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2564 เป็นไป
ด้ วยความเร ียบร้อย เกิ ดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล จึงขอให้ สานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด/อาเภอดาเนิ นการ

เผยแพร่และประชาสั มพันธ์ข้ อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒ นาชุ ม ชน พ.ศ.2564 และอินโฟกราฟิ ก ส์
(Infographic) ข้อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2564 ให้ บุคลากรในสังกัดทุกระดั บได้

รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งลงนามรับทราบข้อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2564 ส่ง
ให้ จัง หวั ดภายในวั นที่ 11 กั นยายน 2564 เพื่ อ รวบรวมรายงานกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนทราบต่ อ ไป รายละเอีย ด
ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ลุ่ ม ง า น คุ้ ม ค ร อ ง จ ร ย
ิ ธ ร ร ม ข้ า ร า ช ก า ร ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น

http://ethic.cdd.go.th หร ือ QR Code

ข้อกาหนดจร ิยธรรมข้ารา ชการ
กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2564

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.17 กรมการพัฒนาชุ มชนประกาศผลการประเมิน “พั ฒนาการอาเภอหั วใจสี เขียว” ตามโครงการ

เสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้ อง ผนึ กกาลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนประกาศผลการประเมิ น “พั ฒ นาการอ าเภอหั ว ใจสี เ ขี ย ว” ตาม

โครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกาลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่

1) การขับเคลื่อนการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นา 15 คน ในตาบลเมืองน้อง
/2) การเสร ิมสร้าง...
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ความมั่นคงทางอาหาร

2) การเสร ิมสร้างบทบาทผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในการกระตุ้ นการมีส่วนร่วมในการสร้าง
3) การส่งเสร ิมบร ิหารจัดการชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็ง 3 สร้าง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ A (ดีเยี่ยม) นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอาเภอเขาฉกรรจ์
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรอื่ งเพื่อพิจารณา
-ไม่มี

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรอื่ งอื่น ๆ

กลุ่มงานประสานฯ

จากการตรวจสอบในรอบปีงบประมาณ 64 การเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางไปราชการทั้งในระดับ

จังหวัดและอาเภอ ส่วนใหญ่เขียนหร ือลงรายละเอียดการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ไปราชการที่ไหน ไปด้ วยพาหนะแบบ

ใด เงอื่ นไขเวลาการเดิ นทาง เรมิ่ เวลาใดถึงเวลา แผนที่การเดิ นทางไม่ตรงกัน ขอความอนุเคราะห์พัฒนาการอาเภอ
ทุกอาเภอได้ตวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งมาให้จงั หวัดเบิกจ่าย

การใช้รถยนต์ ส่ว นกลาง จะต้ อ งมี การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่ว นกลาง แบบ.3 ขอฝากอาเภอทุก

อาเภอได้ ทาให้ถูกต้ องตามระเบียบที่กรมการพฒนาชุมชนกาหนดไว้ กรณีจะเอารถยนต์ ส่วนกลางไปจอดเก็ บที่อื่น
จะต้องมาการบันทึกขออนุญาตแจ้งเหตุผล ความจาเป็นในการขอเอารถยนต์ส่วนกลางไปจอดที่อื่น
กลุ่มงานส่งเสร ิมฯ

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ จั ด สรรงบประมาณโครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ไทยเพื่ อ สู้ ภั ย

สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID - ๑๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน
200,000 บาท กิ จกรรมออกแบบและพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บผลิ ตภั ณฑ์

OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และให้สามารถ ขยาย

ตลาดได้มากขึ้น พร้อมทั้งขยายการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชือ
้

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๔) พื้นที่ 5 อาเภอ ได้ แก่ อาเภอเมืองสระแก้ว อาเภอวัฒนานคร อาเภอคลองหาด
และอาเภอวังสมบูรณ์ ขอให้ อาเภอประสานกลุ่มเป้าหมายประกอบด้ วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จานวน 90

กลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน รวม ๑๐ คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดั บ จังหวัดและระดั บอาเภอ จานวน ๑๐ คน เข้าร่วม
ประชุมในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ ชัน
้ ๔
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก0019/ว4658 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
ปฏิทินการส่ งงานสานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดสระแก้ ว ประจาเดื อน ตุลาคม ๒๕๖๔
กาหนด
ที่

๑

งาน/การรายงาน

การจัดส่งหลักฐานเบิกเง ินค่าเช่าบ้าน

ส่ง

วันที่
๕

ผู้รบ
ั ผิดชอบ
กลุ่มงาน
ประสานฯ

เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

รับผิดชอบ
ผอ.กง.ประสานฯ

ปกติทุกวันที่
๕ ของเดือน
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๒

การจัดส่งหลักฐานเบิกเง ินค่าใช้จา่ ยใน

๕

ประสานฯ

ผอ.กง.ประสานฯ

ปกติทุกวันที่

๓

รายงานผลการดาเนินงานโครงการวัด

๑๐

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

ทุกเดือน

๔

การบันทึกยอดจาหน่ายสินค้า OTOP

๑๕

ส่งเสร ิมฯ

เชาวลิต

ทุกเดือน

๕

ผ้าไทยใส่ให้สนุก

๒๐

ส่งเสร ิมฯ

อัญชลี

๖

การรายงานผลการดาเนินงานน้อมนา

๒๐

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

ทุกเดือน

การเดินทางไปราชการ

ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติฯ

แนวพระราชดาร ิฯ ปลูกผักสวนครัวฯ

๕ ของเดือน

รอบ ๒ การรายงานผลการดาเนินงาน
ในโปรแกรม Plant For Good
๗

รายงานผลการดาเนินงานหมูบ
่ ้านคชานุ

๒๓

สารสนเทศฯ

วุทฒิชย
ั

ทุกเดือน

๘

รายงานผลการประชาสัมพันธ์

๒๕

สารสนเทศฯ

รว ินท์นิภา

ทุกเดือน

๙

รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์

๒๕

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

หากมี

๒๕

ส่งเสร ิมฯ

ธนากร

ทุกเดือน

รักษ์

แบ่งปันตาบลต้นแบบ ตามโครงการ
เสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการ

กิจกรรม

เปลี่ยนแปลง
๑๐

ยอดจาหน่ายตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้ม
ได้

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม เวลา 13.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายจักรร ิน ธรรมโคต
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายประสิทธิ์ ปานงาม

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

