รายงานการประชุม

ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ นักว ิชาการพัฒนาชุมชน
ครัง้ ที่ 11/2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

ณ บ้านสวนบุญสุร ิยา หมู่ที่ 10 บ้านวังสุร ิยา ตาบลวังสมบูรณ์
อาเภอวังสมบูรณ์ 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. นางปราณีต ชานิจศิลป์
8. นางชิดชญา จาปาเทศ
9. นายตุลยวัตร นกอยู่

10. นางนิภาภรณ์ สินเส็ง

11. นางพวงผกา ไชยเกล้า
12. นายบุญจันทร์ ราว ีศร ี

13. นางศร ีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน
ผู้ไม่มาประชุม

14. นางสาวมะลิวล
ั ย์ แข็งธัญญะกิจ

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอเมืองสระแก้ว
พัฒนาการอาเภออรัญประเทศ
พัฒนาการอาเภอวัฒนานคร
พัฒนาการอาเภอวังน้าเย็น

พัฒนาการอาเภอเขาฉกรรจ์
พัฒนาการอาเภอคลองหาด
พัฒนาการอาเภอตาพระยา

พัฒนาการอาเภอวังสมบูรณ์
พัฒนาการอาเภอโคกสูง

-

ผู้เข้าร่วมการประชุม

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. พันจ่าอากาศเอก วุฒิชย
ั มีโชค
9. นายเชาวลิต ต้นชมภู

10. นางสาววราภรณ์ ไขกล
11. นายอรุณ แสงจันทร์

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

15. นางสาวอุมาพร มีหิร ิ

16. นางสาวพลอยพรรณ ชุม
่ ชูจน
ั ทร์
17. นางสาวศศิวรรณ พึ่งน้า

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

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

เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักส่งเสร ิมงานพัฒนาชุมชน
นักว ิชาการเง ินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกร

/18. นางสาวภัสราภรณ์...

2
18. นางสาวภัสราภรณ์ ว ิลานันท์

นักพัฒนาชุมชน

20. นางสาวภัทรา สิงจานุสงค์

นักพัฒนาชุมชน

19. นางสาวจิรประภา ประจงพิมพ์
21. นางสาวทิพปภา สาเร ียนรัมย์
22. นายโสภณว ิชญ์ บร ิรักษ์เลิศ
23. นางสาวสุทารัตน์ สุร ิฉาย

นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน

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 26 ตุลาคม 2564

ที่ประชุม แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ และย้ายไปดารง

ตาแหน่งที่อื่นดังนี้

1) นายปิ ติ ฉั ต ร ธนนวนนท์ ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการการ เลื อ กตั้ ง ประจา

จังหวัดระยอง ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดจังหวัดสระแก้ว

2) นางสาวปัทมา วงค์ วัชรัตน์ ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้ านกรรมวธิ ภ
ี าษี เง ินได้ และคื นภาษี

(นักว ิชาการภาษีเชีย
่ วชาญ) กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี รักษาราชการแทนสรรพากรพื้นที่สระแก้ว

3) นายจั ก กร ี พิ ม พ์ ส อน ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานอุ ตุ นิ ย มว ท
ิ ยาช านาญงาน กลุ่ ม งาน

อุตุนิยมวท
ิ ยาอุทกสถานี อุตุนิยมว ท
ิ ยาสระแก้ ว กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สถานีอุตุนิยมว ิทยาสระแก้ว

สถานการณ์ โรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑9) จังหวัดสระแก้ว ณ วันที่ ๒๕ ตุ ลาคม ๒๕๖๔

ในภาพรวมของของประเทศจังหวัดสระแก้วมี ผู้ติดเชือ
้ ทั้งหมด ๗,๗๐๖ ราย เป็นการติ ดเชื้อรายใหม่ ๗,๕๗๔ ราย
ผู้ต้องขัง จานวน ๑๒๘ ราย มีผู้รก
ั ษาหาย จานวน ๔๕๓๒ ราย เสียชีว ิต ๖๖ ราย แนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ
ในระดั บประเทศก็ดีขึ้น ในจังหวัดสระแก้ว ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ที่ ผ่านมามีผู้ป่วยทั้งหมด ๗๙ ราย เป็นผู้ป่วย

ในจังหวัด ๗๑ ราย เดิ นทางมาจาก ต่ างจังหวัด ๔ ราย และมีผู้ติดเชือ
้ ที่เดิ นทางข้ามแดนมาอย่างถูกต้ อง ๔ รายรวม
ทั้งหมด ๗๙ ราย ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมดตั้ งแต่ เดื อนเมษายน ที่ผ่านมา จานวน ๑๖,๗๙๘ ราย รักษาหายแล้ว
๑๒๗ ราย เป็นการรักษาหายต่อวันมากกว่าผู้ติดเชือ
้ รายใหม่ทาให้ระบบการรักษายังดาเนินการไปได้ ด้วยดี และยังมี

ผู้ ป่ว ยรัก ษาหาย สะสมแล้ ว ถึ ง จานวน ๑๕,๕๕๕ ราย ก าลั ง รัก ษาอยู่ ๑,๑๑๔ ราย อาการหนั ก 5 ราย และต้ องใช้

เครอื่ งช่วยหายใจ ๑ ราย ในการดาเนินของเรามีการตรวจหาเชือ
้ แบบ Polymerase Chain Reaction (PCR) สะสม
สองแสนกว่าเคส และมีการตรวจหา เชือ
้ แบบ Antigen Test Kit (ATK) ทาให้มียอดตรวจสะสมกว่า ๓๐,000 ราย

ในการดาเนินการของอาเภอรายอาเภอยอดทั้งจังหวัดที่ยังสูงอยู่มี อาเภออรัญประเทศ อาเภอวัฒนานคร

อาเภอวังสมบูรณ์ และจะพบว่าในช่วง ๔ สัปดาห์ ที่ผ่านมามีแนวโน้มสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา การรักษาของเราที่ได้ ทาการ
รักษาอยู่ ๑,๑๑๔ ราย อัตราการครองเตียงประมาณ ร้อยละ ๔๐ เรอื่ งการดาเนินการฉีดวัคซีนของจังหวัดสระแก้ว ได้ดาเนินการ
ไปแล้วถึง ๔๐๒,๑๙๗ โดส ครอบคลุมประชากร ๔๓ 9% มีเป้าหมายร่วมกันที่วางไว้ที่ ๕๐ 9% ในเดื อนนี้ และให้ทุกภาค ส่วน

บูรณาการร่วมกั นในการดาเนินการทั้งเชิงรับและเชิงรุก ในส่ วนของประชาชนอายุ 50 ปี ขึ้นไปได้ ๕๒ % ผู้มีโรคประจาตั ว
๕๔ % หญิ งตั้ งครรห์ ๓๔ % รายอาเภอภาพรวมที่ วั ดตาม ทะเบี ยนราษฎรเป็ นตั วหาร ๔๐.๓ 9% การวั ดเป้ าหมายที่ ๕๐ %
ที่ใกล้เคียงที่สุดมี อาเภออรัญ ประเทศ อาเภอวัฒนานคร อาเภอวังน้าเย็น ส่วนอาเภออื่นๆ ก็ให้เร่งดาเนินการต่อไป
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ปฏิทินงานสาคัญในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1) วันที่

9 พ.ย.๖๔ พิธที อดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเร ียนหลวงสาหรับพระสงฆ์ไทย

ณ วัดหนองกะพ้อ ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

2) วันที่ 14 พ.ย. 64 พิธถ
ี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสระแก้ ว พระอารามหลวง

ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3)

วั น ที ่ 18 พ.ย.๖๔

พิ ธีท อดกฐิน สามั ค คี จั ง หวั ด สระแก้ ว ณ วั ด คลองหมี หมู่ ที่ 4

ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
4) วันที่

18 พ.ย.๖๔ โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการ “บําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตําบลป่าไร่
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
5) วันที่ 30 พ.ย. 64 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครัง้ ที่ 11/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ ว มอบหมายนายอาเภอไปดู เรอื่ งของการรณรงค์ การฉี ดวัคซีน

ฉี ด วั ค ซีน ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 การถ่ า ยทอดเสี ย งการประชุ ม คณะกรมการจัง หวั ด ช่ว งเวลา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. เพื่ อ ให้ ประชาชนได้ รบ
ั ฟั งไปพร้อมกั น มอบหมายให้ ประชาสั ม พันธ์จังหวั ดประสานกั บสถานี

วท
ิ ยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยจังหวั ดสระแก้ ว โดยประสานกั บสานั กงานจังหวั ดสระแก้ ว สั ่ ง การให้ ทุ ก ส่ ว น
ราชการร บ
ั ผิ ด ชอบภาระกิ จ ของแต่ ล ะส่ ว นงานให้ ค รบทุ ก ส่ ว น ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ข้ อ ระเบี ย บต่ า ง ๆ

การเบิ ก จ่า ยงบประมาณให้ เ ร ง่ ด าเนิ น การ ซึ ่ง ได้ ม อบอ านาจให้ ส ่ ว นราชการไปแล้ ว ต้ อ งเร ง่ ด าเนิ น การ
หากติ ด ขั ด ปั ญ หาหร ือท าไม่ ไ ด้ ท าไม่ เ ป็ น ให้ ม าปร ึกษาหาร ือกั น เพื่ อ ร่ว มกั น ด าเนิ น การให้ ทั น กรอบระยะเวลาที่

ได้ ก าหนด ประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่และ รณรงค์ สวมใส่ผ้าไทย 2 วัน (วันอังคาร และวันศุกร์) และขอให้กลุ่มทอผ้า
ในจังหวัดสระแก้วช่วยออกแบบประยุกต์เพิ่มลายสระแก้วที่มีลายขอพระราชทานอยู่รว่ มกันตามความเหมาะสม ในวัน
จันทร์ข้าราชการทุกคนจะต้ องแต่ งชุดเครอื่ งแบบข้าราชการเท่านั้น มอบหมายให้สานักงานพัฒนุมชนดาเนิการเรอื่ ง
การเดินแบบผ้าไทยในวันประชุมกรมการจังหวัด เพื่อเป็นการเผยแพร่และรณรงค์ สวมใส่ผ้าไทย
สานักงานพัฒนาชุมมชนจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์

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

พั ฒนาการอาเภอทุ กอาเภอ ข้ าราชการ และเจ้าหน้ าที่ ทุกคน ที่ รว่ มกั น บร ิจาคปั จจัยสมทบถวายกฐินพระราชทาน
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ยอดรวม 12,500 บาท (หนึ่ ง หมื่ นสองพั นห้ าร้อ ยบาทถ้ ว น) ซึ่ง ได้ น าส่ ง เง น
ิ สมทบให้ กรม

การพัฒนาชุมชนเร ียบร้อยแล้ว และท่านใดที่ประสงค์จะไปร่วมถวายกฐินพระราชทานกรมฯ ในวันที่ 14 พ.ย. 64 ขอให้
แจ้งรายชือ
่ มาที่กลุ่มงานประสานฯ และในเดือนพฤศจิกายนนี้ เราได้รบ
ั หนังสือประชาสัมพันธ์ให้รว่ มทาบุญหลายงาน

ไม่ ว่ าจะเป็น กฐินพระราชทานกรมฯ กฐินพระราชทานสานั กงบประมาณ กฐินสามั คคี จังหวั ดสร ะแก้ ว โดยเฉพาะ
โครงการทุนเล่าเร ียนหลวงสาหรับภิ กษุ สามเณรไทย นั้น จังหวัดดแจ้งประชามสั มพันธ์รว่ มทาบุญเป็นกรณีพิเศษ

ท้องถิ่ จังหวัดได้ แจ้งประชาสั มพันธ์เกี่ ยวการการเลือกตั้ งนายก/สมาชิก อบต. ในวันที่ 28 พ.ย. 64 ที่จะถึ งก็ ขอให่
ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง ไม่รว่ มสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ

ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม มชนจัง หวั ด สระแก้ ว น าเร ียนที่ ป ระชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการจัง หวั ด

สระแก้ว เรอื่ ง การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดั บหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ได้ มีการประชุม
เพื่ อ รับ รองข้ อ มู ล เร ียบร้อ ยแล้ ว ขอมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งานส่ ง เสร ิมด าเนิ น กิ จ กรรมเดิ นแบบผ้ า ไทยในวั นประชุ ม

กรมการจัง หวั ด (30 พ.ย. 64) ไม่ ว่ าจะเป็ นขั้ นตอน ว ธิ ีก าร บุ คคลที่ จะเข้ าร่ว มการเดิ นแบบผ้ า ไทย ขอให้ อาเภอ
กาหนดจัดทาแผนดาเนินการเอามื้อสามัคคีและส่ งแผนให้ทางจังหวัดเพื่อที่จะได้ ส่งให้ปลัดจังหวัดสระแก้วเพื่อนา
แผนเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาของศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้วต่อไป
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/1.2 เรอื่ งจากการประชุม…
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1.2 เรอื่ งจากการประชุ มกรมการพัฒนาชุ มชน

1) สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สตร.)

ความก้ าวหน้าการดาเนิน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ตามหลัก

ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
ก่อน 22 ต.ค. 64

1.1 ทุกจังหวัด เร่งรัดการขุดปรับพื้นที่แปลง และกระบวนการจัดซือ
้ จัดจ้าง (PO)
1.2 มอบหมาย ผอ.กลุ่มงาน และนักว ิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมติดตามและ

ให้การช่วยเหลืออาเภอในการดาเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ (เร่งด่วน)

1.3 เร่ง ให้ ส่ งมอบและบร ิหาร วั ส ดุ อุ ปกรณ์ การดาเนิ นกิ จกรรมเอามื้อสามัคคี

โดยเฉพาะพื้นที่ซงึ่ บุดปรับเสร็จแล้ว อาทิ ลพบุร ี สุร ินทร์ เป็นต้น

1.4 ประสานหน่วยงานภาคี ระดั บพื้นที่ ร่วมดาเนินการเป็นระยะ โดยเฉพาะด้ าน

การขุดปรับพื้นที่และด้านเอกสารการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

2) ผลการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (สกว.)
วัตถุประสงค์

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- เพื่อจัดแสดงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ

- เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากวกิ ฤติ การณ์ แพร่ระบาด

ของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน

3) รายงานภาวะหนี้สินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจาปี ๒๕๖๔ และสรุป

สถานะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจาปี ๒๕๖๔ (สทอ.)

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

การเบิกจ่าย ร้อยละผลการใช้จา่ ย ภาพรวม 91.88 รายจ่ายประจา 94.32 งบลงทุน 76.85

5) การติ ดตามการบร ิหารการจัดเก็ บข้ อมูลความจาเป็นพื้ นฐาน (จปฐ.) และข้ อมู ลพื้ นฐานระดั บ

หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ศสท.)

5.1 ทุกจังหวัด เร่งรัดดาเนินการและติ ดตามการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

เป็นประจาทุกวัน และมีการรายงานความคืบหน้าผ่านแอพพลิเคชัน
่ ไลน์

5.2 อยู่ระหว่างดาเนินการรับรองและตรวจสอบข้อมูลความจาเป็นพื้นที่ฐาน (จปฐ.)และใช้

ประโยชน์ข้อมูล ทั้งระดับตาบล และจังหวัด

5.3 หลายจังหวัด รับมอบนโยบายกรมและจังหวัด และดาเนินตามภารกิจการแก้ไขปัญหา

ความยากจน โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความที่จด
ั เก็บและ TPMAP โดยเน้นการจัดทาแผนชีว ิตและส่งเสร ิมสัมมาชีพ ปัญหา
อุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ
้ ไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ส่งผลให้อาสาจัดเก็ บฯ มีข้อจากัดในการสารวจและบันทึกข้อมูลอาทิ ชลบุร ี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครสวรรค์ เป็นต้ น

ระบบโปรแกรมยังไม่เสถียร Upload ข้อมูลไม่ได้ /Upload ข้อมูลแล้วข้อมูลหาย/บันทึกเสร็จเร ียกดูรายงานไม่ได้ ระบบบันทึก
หลุดบ่อย/ล่มบ่อย/Update เวอร์ชน
ั่ ใหม่บ่อย เป็นต้น

6) แผนการด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณกองทุ น พั ฒ นา บทบาทสตร ี

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สกส.)

6.1 จัง หวั ด ส่ ว นใหญ่ จัด กิ จ กรรมถอดบทเร ียน เหลี ย วหลั ง แลหน้ า เพื่ อชี้แ จง

สภาพการปัญหาและค้ นหามาตรการป้องกั นและแก้ไบ เพื่อเตร ียมการดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาทิ
ร้อยเอ็ด นครศร ีธรรมราช เพชรบูรณ์ สตูล เป็นต้น

/6.2 จัดเตร ียมเอกสาร…
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6.2 จั ด เตร ียมเอกสารและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งรายงานการเง น
ิ ประจ า

ตรวจสอบพัสดุประจาปีและด้านคดีความกองทุนฯ

6.3 ดาเนิ นการบร ิหารและติ ดตามหนี้ ก องทุ นพั ฒนาบทบาทสตร ี โดยเน้ นการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ ปรับโครงสร้างหนี้ และพักชาระหนี้อย่างต่อเนื่อง

6.4 ประสานอ าเภอ ตรวจสอบกลุ่ ม ฯ/ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบต่ อ การจาก

สถานการณ์ฯ โคว ิด 2019 และอุทกภัยภายในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลสภาพความสามารถในการชาระหนี้และช่วยเหลือ

ปัญหาอุปสรรค เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในพื้นที่ (ลูกหนี้
ไม่มีเง ินชาระคืนเง ินกู้/ข้อจากัดการเดิ นทาง แสดงตนและติดตามหนี้/การจัดกิจกรรมต่ าง ๆ) ลูกหนี้กองทุนเดิมฯ ไม่
สามารถบังคับคดี เอาทรัพย์สินของผู้ค้าประกั นได้ เนื่องจากขาดการคัดกรองตั วผู้ค้าประกันในการเข้าทาสัญญาค้า
ประกัน

7) การด าเนิ น งานโครงการ “ผ้ า ไทยใส่ ใ ห้ ส นก” ตามพระด าร ิสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ

เจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ี นาร ีรัตนราชกัญญา

7.1 ทุกจังหวัด ดาเนินการรณรงค์การสวมใส่อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ ต่อเนื่อง

และร่วมประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย ผ่านสื่ อออนไลน์ ดาเนินกิ จกรรม ด้ านการตลาด (รู ปแบบ Offline และ
Online) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

7.2 จั ด พิ ธี ม อบแ บบลายผ้ า บา ติ กพระ ร าชทา นฯ จ านวน 3 ล าย ไ ด้ แ ก่

“ปาเต๊ ะ ร่วมใจเทิดไทเจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” “ป่าแดนใต้ ” เพื่อเป็น ต้ นแบบและพัฒนาต่ อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น กาหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือ ระดั บจังหวัด/พื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ ผู้ ส นใจ เยาวชน ฯลฯ พั ฒ นาและประยุ ก ต์ ล ายผ้ า พระราชทาน ปรับ ใช้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
หลากหลาย

1.3 การแต่ งตั้ ง (ย้าย) ข้าราชการ

1.3.1 กรมการพัฒนาชุ มชนได้ มีคาสั่ ง ที่ 1471/2564 ลงวันที่ 12 ตุ ลาคม พ.ศ. 2564

เรอื่ ง ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จานวน 1 ราย

1. นายประสิทธิ์ ปานงาม ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่มงาน

ประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบร ิหารงานพัฒนาชุ มชน (นั ก ว ชิ าการพัฒนาชุ มชนชานาญการพิเศษ) ส านั ก งานพั ฒนาชุ ม ชนจังหวัดสระแก้ ว
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564

1.3.2 หนั งสื อกรมการพัฒนาชุ มชน ที่ มท 0408.6/ว2988 ลงวันที่ 18 ตุ ลาคม 2564

เรอื่ ง โครงการนั กการตลาดรุ น
่ ใหม่ จังหวัดสระแก้ วได้ ประกาศผลการสอบคั ดเลือก เพื่อจ้างบุคคลปฏิ บัติง านใน
ตาแหน่งนักการตลาดรุน
่ ใหม่ จานวน 3 ราย

1. นางสาวปัทมา สีดาวงษ์

2. นางสาวณัฐธิดา ทองชิง
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

3. นางสาวจร ิยา เจนการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 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...
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรอื่ งสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
-ไม่มี

มติ ที่ประชุ ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรอื่ งเพื่อทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุ มชน)

4.2 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 ตุลาคม พ.ศ.256๔ จานวน ๔๓ หมู่บ้าน
- อาเภอเมืองสระแก้ว

ได้ลงพื้นที่ติดตามการชาระหนี้เง ินยืม มีปัญหา 13 หมูบ
่ ้าน เร่งรัดติดตามการชาระหนี้ได้ 4

หมู่ บ้าน ยัง มี ปัญ หาอีก 9 หมู่ บ้านซึ่ง ในส่ ว นนี้ ไ ด้ ดาเนิ นการทาหนั ง สื อ ยอมรับสภาพหนี้ เ ร ียบร้อ ยแล้ ว จ านวน 4

หมู่ บ้าน ปั จจุ บันมี เ ง น
ิ ค้ างช าระ 236,000 บาท มี ยอดช าระคื นประมาณ 50,000 บาท คงเหลื อ ที่ จะต้ องเร่งรัด
ติดตามใน 9 หมู่บ้านอีกเป็นจานวนเง ิน 185,400 บาท
- อาเภออรัญประเทศ

ได้ลงพื้นที่ติดตามการชาระหนี้เง ินยืม มีปัญหา 3 หมู่

บ้ านด่ าน หมู่ ที่ 3 อ าเภอได้ ดาเนิ นการให้ คณะกรรมการไปเปิ ดบั ญชีใ หม่ เร ียบร้อยแล้ว

มีเง ินหมุนเว ียนในบัญชีประมาณ 20,000 บาท และได้ รายงายข้อมูลของสมาชิกที่เสียชีว ิต สมาชิกที่ยักยอก ไปให้
กรมฯทราบแล้ว การตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

หมู่ 2 คลองทัพจันทร์ ในขณะนี้มีหนี้ค้าง 30,000 บาท

บ้านหนองสังข์ ยอมรับสภาพหนี้ 5 ราย มีการโอนเง ินเข้าบัญชีเดือนละ 1,000 บาท อย่าง

สม่าเสมอ เน้นย้าให้เจ้าหน้าที่ติดตามการชาระหนี้อย่างใกล้ชด
ิ
- อาเภอคลองหาด

มีปัญหาจานวน 2 หมู่บ้าน บ้านเขาตาเงาะ หมู่ 3 มีสมาชิกยืมเง ินค้ างชาระอยู่ 1 ราย มี

การชาระหนี้มาแล้ว 2 งวด ได้ ประสานผู้ ใหญ่บ้านและคณะกรรมการติ ดตามการชาระหนี้ คาดว่าสิ้ นปี 64 หนี้ค้าง
ชาระจะหมดไปเข้าสู่ภาวะปกติ

บ้านเขาจันทร์แดง ได้ทาหนังสือยอมรับสภาพหนี้ ทั้งหมด 3 ราย มีชารระหนี้มา 2 ราย แต่

ไม่ได้ชาระหนี้ตามที่ตกลงยอมรับสภาพหนั้ไว้ในเบื้องต้น ได้ให้พัฒนากรประจาพื้นที่ได้ลงติดตามอย่างใกล้ชด
ิ
- อาเภอเขาฉกรรจ์

พัฒนาการอาเภอและพัฒนากรที่รบ
ั ผิดชอบพื้นที่ลงติ ดตามสารวจพบว่ามี 10 หมู่บ้านไม่

สามารถปล่อยกู้ได้ และมี 1 หมู่บ้านที่ ผู้ใหญ่บ้านคนเก่ าเคยยอมรับสภาพหนี้ไว้ในปี 2554 ปัจจุ บันเป็นผู้ป่วยติ ด
เตี ยงและจาอะไรไม่ได้ เลย ลูกสาวก็ไม่ยอมรับสภาพหนี้ซงึ่ เป็นกรณีที่หนั ก แต่ โ ชคดี ที่มีการลงชือ
่ ยอมรับสภาพหนี้
แล้วและจากการตรวจสอบพบความเสี ยหายประมาณ 120,000 บาท ในวันที่ 16 พ.ย. 2564 ได้ นัดประชุ ม กั บ
คณะกรรมการฯแล้ว ความคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบอีกครัง้
- อาเภอวังสมบูรณ์

มีปัญหา 1 หมู่บ้านซึ่งทางจังหวัดได้ ลงมาให้ การช่วยเหลือ และได้ มีการชาระมาเพียง 1

งวดเท่านั้นในเดื อนมกราคม 64 ส่วนงวดที่ 2 ขอผลัดมาชาระในเดื อนพฤศจิกายน 2564 ได้ ให้ทางผู้ใหญ่บ้านทา

หนั ง สื อยอมรับไว้ แ ล้ ว ถ้ าหากยัง ไม่ มี การช าระกอาจจะขอความร่ว มมื อ จังหวั ดลงติ ดตามอี ก ครัง้ หนึ่ ง เพื่ อหาแนว

ทางการแก้ ปัญหาเนื่องจากลูกหนี้รายดั งกล่าวก็ เป็นอดี ตผู้ นาหมู่ บ้านเก่ า ตาบลวังทอง มีลูกหนี้ 1 ราย ค้ างชาระ
94,000 บาท แบ่ ง ช าระ 4 งวด ขอผลั ด ช าระหนี้ ง วดที่ 3 ในเดื อ น พฤศจิ ก ายน และได้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
คณะกรรมการได้ทาหนังสือไว้เป็นหลักฐานเร ียบร้อยแล้ว

/- อาเภอโคกสูง…
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- อาเภอโคกสูง

ได้ลงพื้นที่ติดตามการชาระหนี้เง ินยืม มีปัญหา 2 หมู่

หมู่ ที่ 7 ต าบลหนองม่ ว ง ได้ ล งไปประชุ ม และติ ด ตามแล้ ว มี ย อดเง น
ิ ช าระหนี้ เ ข้ าบั ญ ชี

134,403 บาท และในวันนี้ผู้ใหญ่บ้านจะนาเง ินเข้าบัญชีอีก 70,000 บาท หากมีการนาเง ินเข้าบัญชีแล้วผู้ใหญ่บ้าน
จะได้สาเนาหลักฐานมาให้อีกครัง้

หมู่ ที่ 6 ตาบลดอนหลุ ม ในขณะนี้ ไ ด้ ทยอยเก็ บได้ ป ระมาณ 100,000 บาท และได้ ทา

หนังสือแจ้งเว ียนทุกหมู่บ้านแล้ว

- อาเภอตาพระยา

บ้านคลองยาง หมู่ที่ 2 ลูกหนี้ตกลงยอมรับสภาพหนี้และใช้คืนเง ินเร ียบร้อย ซึง่ ยอดเง ินใน

ขณะนี้มีประมาณ 400,000 บาท

บ้ านเมื องขาม หมู่ ที่ 11 ลูกหนี้ 7 ราย ซึ่ง ได้ เ ร ียกมาพูดคุ ยตกลงยอมรับสภาพหนี้ซึ่งใน

จานวนทั้งมหดนี้มีการชาระหนี้ปกติ

บ้านหนองไผ่ มีการเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านและได้ ประชุมกับคณะกรรมการฯแล้ว ได้ ทาหนังสือ

ประสานไปยัง ธกส.เร ียบร้อยแล้ว รอการยืนยันยอดเง ิน

องทุ น หมู่ บ้ า นทั่ ง หมด 44 หมู่ บ้ า นนั้ น ได้ มี ก ารส่ ง เง น
ิ ให้ แ ล้ ว 28 หมู่ บ้ า น และได้ แ จ้ง

คณะกรรมการฯ หมู่ละ 1 คนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 พ.ย. 2564 ซึง่ นายอาเภอจะมาเป็นประธานการประชุมในวันนั้น
- อาเภอวังน้าเย็น

ใน 2 หมู่ บ้านที่ มี ปัญ หายัง ไม่ มี รายงานการช าระแต่ อ ย่างใด พั ฒ นาการอ าเภอลงพื้ น ที่

ติ ดตามและประสานงานกั บประธานกองทุ น จัดประชุ ม วางแผน รัล สภาพหนี้ บ้ านแก่ ง สะเดาและบ้ ายชัยพัฒนา
เนื่องจากทั้งสองหมู่บ้านมีปัญหาการระบาดของโคว ิดค่อนข้างหนักซึง่ ทาให้เราไม่สามารถลงพื้นที่ได้ แต่ ก็ได้ ประสาน

ผ่านทางผู้ใหญ่บ้านตลอดและจะหาเวลาที่เหมาสมลงไปพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวคล้องและทาหนังสือยอมรับสภาพ
หนี้ต่อไป

- อาเภอวัฒนานคร

หมู่ที่ 2 ตาบลแซออร์ มีปัญหาผู้ใหญ่บ้านคนเก่าบอกว่าได้ ส่งเง ินมากั บเจ้าหน้าที่พัฒนา

ชุมชนแล้วแต่ เจ้าหน้าที่ก็ได้ ลาออกไปนานแล้วจึงทาให้ไม่รูท
้ ี่ไปที่มาเลย และทางอาเภอได้ กาหนดลลงพื้นที่ ในวันที่

9-10 พฤศจิกายน 2564 ขอความอนุเคราะห์จังหวัดให้ ลงพื้นที่ในวันดั งกล่าวด้ วย บ้าน:ซับนกแก้ ว หมู่ 5 กานั น
รับปากการชาระหนี้ แต่ตรวจสอบบัญชีแล้วยังไม่มีการเคลื่อนไหว

บ้านช่องกุ่ม สมาชิกบางคนแจ้งว่าได้ ส่งเง ินให้กับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่ ทางผู้ใหญ่บ้านไม่

นาเง ินเข้าบัญช๊เน้นย้าให้พัฒนากรติดตามอย่างใกล้ชด
ิ ต่อไป

จัง หวั ดขอฝากให้ ทางอ าเภอที่เข้า ร่วมประชุ ม ติ ดตามโครงการแก้ ไขปั ญหาความยากจน

(กข.คจ.) ให้เราเตร ียมหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องให้ได้มาที่สุดเท่าที่จะทาได้เข้าร่วมประชุมฯ ในครัง้ นั้นๆ

สืบเนื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดี ได้ เน้นย้าเกี่ยวกับการติ ดตามปัญหา

ต่ างๆ ที่เกิ ดขึ้นในโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพราะเป็นงบประมาณที่กรมฯ ได้ รก
ั ารจัดสรรจาก
ส่วนกลางก็ขอฝากให้ทุกจังหวัดได้ติดตามดูแล บร ิหารจัดการโครงการให้ดี
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.2 การดาเนินงาน…
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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

งบประมาณปี 2564 เราได้ รบ
ั จัดสรรงบประมาณงบเง ินกู้ 21 แปลง จังหวัดสระแก้วได้

ดาเนิ นการเร ียบร้อยแล้ ว ทั้ ง 21 แปลง เหลื อ เฉพาะแปลง CLM ขณะนี้ ทาการจัดซื้อ จัดจ้างแล้ ว รอรับครุ ภั ณฑ์
เท่านั้น

สาหรับงบประมาณปี 2565 เราได้ รบ
ั จัดสรรงบประมาณงบลงทุ นศุ นย์ เ ร ียนรู เ้ ศรษฐกิ จ

พอเพียงทั้งหมด 19 แห่ง ซึง่ อยู่ในเขตพื้นที่อาเภอวัฒนานคร และอาเภออรัญประเทศ ซึง่ อาเภอวัฒนานครได้ขอคืน
3 แปลง อาเภออรัญประเทศหาพื้นที่ไม่ได้ 1 แปลง คงจะต้ องคื น และได้ ให้ แปลงที่คืนมาไปลงที่อาเภอตาพระยา
แทน ซึ่ง ในส่ ว นนี้ เ ง น
ิ งบประมาณยังไม่โ อนมามี แค่ เ อกสารแจ้งจัดสรรงบประมาณมาเท่ านั้ นถ้ ามี ความคื บหน้าที่
จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้
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 ตุลาคม 2564

/๒) รายงานยอด...
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๒) รายงานยอดจาหน่ าย ตลาดนั ด คนไทยยิ้มได้ ระดั บอาเภอ ประจาเดื อน ตุลาคม ๒๕๖๔

3) รายงานยงาน OTOP Midyear 2021 ระหว่ างวั นที่ 25 - 31 ต.ค. 2564 ณ ไอคอนสยาม
กรุงเทพมหานคร

- หจก. ว ีแคร์พลัส อ.คลองหาด ยอดจาหน่าย 35,000 บาท

4) ส านั กงานพานิ ชย์จังหวัดสระแก้ ว ด าเนิ นการจัดงานแสดงและจาหน่ ายสิ นค้ า “งานมหกรรมการค้ า

ชายแดน สี สันภาคตะวันออก ๒๐๒๑”

ตามโครงการส่ งเสร ิมตลาด การค้ าชายแดนกลุ่ มจังหวั ดภาคตะวั นออก ภายใต้ แผนงาน

บู รณาการพั ฒนาพื้ นที่ ระดั บภาค ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงพาณิ ชย์ ก าหนดจัดงานระหว่ างวั นที่ ๓ - ๗

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บร ิเวณลานอเนกประสงค์ ตรงข้ ามห้ างฯ บิ๊ กซีสระแก้ ว อ าเภอเมื องสระแก้ ว โดยมี ผู้ ผลิ ต
ผู้ประกอบการ OTOP อาเภอละ 1 กลุ่ม/ราย

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
/4.4 โครงการ...
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4.4 โครงการพัฒนาศั กยภาพผู้ประกอบการสู่ ยุค ๔.๐
ด้ วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้ จด
ั ทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.๐ โดย

มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและมีทักษะในการนาสินค้า จาหน่าย

ในตลาดออนไลน์ และเพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้ า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

OTOP ตลอดจนส่งเสร ิมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล กาหนดดาเนินการ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ธันวาคม 2564 ) โดยสานั กงานพัฒนาชุ มชนอาเภอคั ดเลือกกลุ่ มเป้ าหมายเป็ นผู้ผลิ ต ผู้ประกอบการ OTOP ที่
ลงทะเบียนปี 2557 – 2564 พร้อมทั้งคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

1. คัดเลือกผู้ประกอบการประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป็นลาดับแรกหร ือผู้ประกอบการรายเดียว

2. เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการที่ มี ศั ก ยภาพ สามารถใช้ส มาร์ท โพนในการเข้ า สู่ เ คร ือข่ า ยสั ง คม

ออนไลน์ (Social network)

3. กลุ่มเป้าหมายต้ องไม่ซ้ากับหลักสูตร Online ที่กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการในปี 2562 –

2564 เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.๐ โครงการส่งเสร ิมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้ าน
การจาหน่ายสินค้า Online เป็นต้น
อันดับแรก

4. ให้ พิจารณาจากกลุ่มที่ผ่าน มชช. หร ือสมัครเข้าสู่กระบวนการ มชช. และอยู่ในการพัฒนาเป็น
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือแจ้งกลุ่มเป้าหมายได้ จัดเตร ียมผลิตภั ณฑ์ รายละ ๑ ชิ้น หร ือ ๑ ชุ ด เพื่อใช้

ประกอบการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ และการเขียนรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ( Content) โดยส่งแบบรายชือ
่
เป้าหมาย ให้จงั หวัดสระแก้ว ภายในพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดสระแก้วจะแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ ใน
การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้อาเภอทราบต่อไป

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐
ประจาปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสระแก้ว

อาเภอ

กลุ่มเป้าหมาย / ราย

เมืองสระแก้ว

7

วฒนานคร

7

อรัญประเทศ

5

เขาฉกรรจ์

6

วังน้าเย็น

5

วังสมบูรณ์

5

คลองหาด

5

ตาพระยา

5

โคกสูง

5

รวม

50

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
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4.5 การคั ดสรรสุ ดยอดหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินโครงการคั ดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ปี พ.ศ. 2565 (OTOP PRODUCT CHAMPION) โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อจัดทาฐานข้ อมู ลผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการ

OTOP และการจัดระดั บการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1 - 5 ดาว) ที่จะนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาไปใช้ประโยชน์ในการ
กาหนดแผนการส่ งเสร ิมและพั ฒนาได้ อย่างเหมาะสม จึงขอให้ อาเภอเตร ียมความพร้อม และเน้นย้าผู้ประกอบการ

OTOP ที่แจ้งความประสงค์รว่ มคัดสรรฯ ดังนี้
1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ. 2557 - 2564
2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขออนุญาตและการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ก่อนวันสมัครเข้ารับการคั ดสรรฯ เช่น อย. , มผช. , มอก. , ฮาลาล , คิว (Qmark) , GAP , GMP , HACCP และ
มาตรฐานเกษตรอินทร ีย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ใบรับรองต้องไม่หมดอายุก่อนวันรับสมัครคัดสรรฯ ในระดับจังหวัด
3) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จานวน 1 คน/กลุ่ม สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร ได้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์
4) กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินการคัดสรรฯ ในช่วงไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม รับทราบ
พ.ศ. 2565

4.6 โครงการสร้างความมั่นคงด้ านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.7 การประชาสั มพันธ์ “ผ้าไทยใส่ ให้ สนุก”
ส่งเสร ิม

- มาตรการส่ งเสร ิมและสนั บสนุ นการใช้และสวมใส่ ผ้ าไทย เป็ นนโยบายของรัฐบาลในการ

ให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหร ืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2

วัน ซึ่งจังหวัดสระแก้วกาหนดให้ สวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุ กร์ และเน้นย้าให้ มีการประชาสั มพันธ์”และสวมใส่
ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ีฯ” และ ”ผ้าลายสระแก้ว” โดยกาหนดให้สวมใส่ผ้าลายขอทุกวันอังคาร

/-ผู้ว่าราชการจังหวัด...
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- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กาหนดให้จด
ั กิจกรรมการเดิ นแบบเพื่อประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์

การสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้ โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ีฯ”

และ “ผ้าลายสระแก้ ว” ให้ เ ป็นที่รูจ
้ ัก และต่ อยอดผ้าพื้นถิ่ นจังหวัดสระแก้ ว ในวันประชุ มคณะกรมการจังหวัดและ
หั วหน้าส่ วนราชการ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้ องประชุ มบูรพา ชั้น 4 ศาลากลาง

จังหวัดสระแก้ว จึงขอให้อาเภอได้ พิจารณาคัดเลือกผู้เดิ นแบบผ้าไทย อาเภอละ 1 คู่ (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เพื่อ
เดิ นแบบประชาสัมพันธ์ โดยส่งรายชือ
่ ผู้เดิ นแบบประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งชือ
่ ผู้ทอผ้า/แหล่งผลิต และชือ
่
ให้จงั หวัด ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ผู้ตัดเย็บ

- รายชือ
่ กลุ่มทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ีฯ และผ้าลายสระแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2654

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชือ
่ กลุ่ม/ผู้ประกอบการ
นางทองเลี่ยม พิมพ์เทศน์
นางใจ รอดคาทุย
นางทองเยี่ยม น้อมหนู
นางอัมพร รักเพื่อน
นางสมใจ เบ้าเศษ
นางจันทร์หอม ชาแท่น
นางอ่อนจันทร์ โพธินิมิตร
นางอมร ชัยสิงห์
นางทองหล่อ แสนอ่อนพุธ
นางนวลจันทร์ ประจันทร์
ทา

นางยศ วงค์มล
นาย ธีทัต ฐษาชนะกิจ
นางวันดี โคตรนาม
นางสุนีย์รต
ั น์ หาญบรร
กิจ

ที่อยู่

ลายขอ

ลายสระแก้ว

บ้านเลขที่ 7 ม.6 ต.แซร์
ออ อ.วัฒนานคร

063-1673253

✓

บ้านเลขที่ 180 ม.6 ต.
หนองตะเคียนบอน

✓

✓

062-8299933

✓

✓

098-3748440

✓

✓

089-0793987

213 ม.12 ต.เขาสามสิบ
อ.เขาฉกรรจ์

214 ม.12 ต.เขาสามสิบ
อ.เขาฉกรรจ์

417 ม,12 ต.เขา

สามสิบ อ.เขาฉกรรจ์

062-4787750

✓

99 .12 ต.เขาสามสิบ
อ.เขาฉกรรจ์

✓

✓

ม.8 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขา
ฉกรรจ์

081-8368321

✓

081-8368321

ม.8 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขา
ฉกรรจ์

✓

✓

เลขที่ 15 ม.4 ต.ไทร
ทอง อ.คลองหาด

089-9030249

✓

086-0518842

✓

081-6389279

✓

086-0904507

31 หมู่ 26 ตาบลสระขวัญ
อาเภอเมืองสระแก้ว

13 หมู่ 11 ตาบลท่า
แยก เมืองสระแก้ว

5/1 หมู่ 2 ตาบลหันทราย
อาเภออรัญประเทศ

081-8368321

✓

73 ม.1 ต.ทัพเสด็จ อ.
ตาพระยา

084-8684834

✓

ม.8 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขา
ฉกรรจ์

เบอร์โทร

✓

✓

084 872 3539

126 หมู่ 2 ตาบลหัน
15

นายคมเพชร เพชรรัตน์

ทราย อาเภออรัญ
ประเทศ

✓

084 872 3539

13
103 หมู่ 5 ตาบลหัน
16
1

7

นางทองทิพย์ เพ็งบุญโสม

ทราย อาเภออรัญ
ประเทศ

✓

084 872 3539

✓

084 872 3539

✓

084 362 8377

✓

081 782 5604

103 หมู่ 5 ตาบลหัน
นางบุญโฮม เพ็งบุญโสม

ทราย อาเภออรัญ
ประเทศ

87 หมู่ 2 ตาบลหัน
18

นางสมนึก ถาวรกุล

ทราย อาเภออรัญ
ประเทศ

45 หมู่ 5 ตาบลหัน
19
20

ทราย อาเภออรัญ

นางคาไส ธาจารัส

ประเทศ

นางกัณหา หันทิพย์

หมู่ 5 ตาบลหันทราย

อาเภออรัญประเทศ

-

✓

098-3639968

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.8 การน้อมนาแนวพระราชดาร ิของสมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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 ซึ่งเรมิ่ รายงาน
ตั้ งแต่ เดื อนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามหนั งสือจังหวัด สระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๒๔๔๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
และรณรงค์ ให้ ทุกครัว เร ือนปลูก พืชผั กสวนครัว เช่น กล้ ว ย มะละกอ พื ช สวนครัว อื่ น ๆ โดยเฉพาะขิง ข่ า ตะไคร้

กะเพรา โหระพา บวบ พืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว
๓๑๒๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ซึง่ สมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีได้มี

กระแสรับสั่งกับปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจร ิญ) อดี ตกรมการพัฒนาชุมชน ว่าอย่าทิ้งเรอื่ งรณรงค์
ปลูกพืชผักสวนครัว และกรมการพัฒนาชุมชนให้ความสาคัญและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

และในส่ วนของจังหวัดสระแก้ ว ได้ มีการสนั บสนุ นเมล็ ดพั นธุผ
์ ักผ่านโครงการ/กิ จกรรม

ต่ าง ๆ ที่ผ่านมา เช่น โครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง (ศูนย์แบ่งปันตาบลต้ นแบบ) , โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีว ิต สู้ว ิกฤตโคว ิด-๑๙ , โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”และเมล็ด
พั นธุ ์พ ระราชทาน ผ่ านทาง กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ ว ซึ่ง คั ดเลือ กอย่างน้ อยตาบลละ ๑ ราย ซึ่ง สามารถเป็ นพื้นที่
ต้นแบบระดับตาบล ในการขยายผลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ขอให้อาเภอเน้นย้ามอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดาเนินการติดตามรณรงค์การปลูกผัก

สวนครัว ทุ ก หมู่ บ้าน/องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น/ศาสนสถาน อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและได้ ตรวจสอบข้อ มูล รายงานให้
จังหวัดตามที่กาหนด และประชาสัมพันธ์ทาง Facebook "ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช." โดยขอให้ดาเนินการ
ตามแนวทางเดิมไปก่อน หากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานจะแจ้งให้อาเภอทราบต่อไป
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.9 การขับเคลือ
่ น...
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4.9 การขับเคลื่อนการดาเนิ นงานผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุ มชน
ตามหนั งสื อจังหวั ดสระแก้ ว ด่ วนที่ สุ ด ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๓๘๕๖ ลงวั นที่ ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๔

จังหวัดสระแก้ว ได้ เตร ียมความพร้อมการดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน จานวน ๙ ศู นย์ โดยมีผู้นาจิตอาสา
พัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน โดยจังหวัดสระแก้ว ได้ ดาเนินการเปิดศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน (นาร่อง) ๑ แห่ง
ณ ศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ในปี ๒๕๖๕ กรมการพัฒนาชุมชนได้ กาหนดให้มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิต

อาสาพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดี

ศร ีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘

กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยให้ต่อยอดขยายผลการพัฒนาศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
ของทางราชการ ในการจัดตั้ งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครบทุกอาเภอ (อาเภอละ ๑ แห่ง) ภายในไตรมาส ๒/

๒๕๖๕ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕) และครบทุกตาบลภายในไตรมาส ๓-๔/๒๕๖๕ ซึง่ จังหวัดจะจัดทาแนวทางและ

สนับสนุนการดาเนินการขับเคลื่อนกิ จกรรมฯ เพื่อให้ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีการจัดการความรู ้ เพื่อเพิ่มทักษะ
ชีว ิต ทักษะอาชีพ แหล่งเร ียนรูง้ านพัฒนาชุมชน และเป็นศูนย์รวมของเคร ือข่ายผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ขอให้อาเภอได้เตร ียมความพร้อมเป้าหมายผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนและพัฒนาพื้นที่ศูนย์

ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน นาร่องอาเภอละ ๑ แห่ง เพื่อพั ฒนาและจัดตั้ งภายในไตรมาส ๒/๒๕๖๕ และเป็นต้นแบบ
ในการขยายผลต่อยอดศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนครบถ้วนทุกตาบลในพื้นที่อาเภอภายในไตรมาส ๓-๔/๒๕๖๕
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุ มชน)

๔.10 แจ้งแผนการด าเนิ นงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตร ีจังหวั ด

สระแก้ ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณที่ได้ รบ
ั จัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

1) งบบร ิหารจัดการกองทุน ได้ รบ
ั จัดสรร จานวน 1,775,010 บาท
*เบิกจ่ายแล้ว - บาท คิดเป็นร้อยละ - *

2) เง ินทุนหมุนเว ียน ได้ รบ
ั จัดสรร จานวน 7,000,000 บาท
*เบิกจ่ายแล้ว - บาท คิดเป็นร้อยละ - *

3) เง ินอุดหนุน ได้ รบ
ั จัดสรร จานวน 1,000,000 บาท
*เบิกจ่ายแล้ว - บาท คิดเป็นร้อยละ - *

รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้ น 9,820,310 บาท
*** รอจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/๔.11 สรุปผลการบร ิหาร…
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๔.11 สรุปผลการบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว มีหนี้ค้างชำระ ดังนี้
รำยละเอียดโครงกำรทีก่ องทุนฯ อนุมตั ิ

จังหวัด

จำนวนโครงกำรคงเหลื อ (Open)
จำนวนโครงกำร
โครงกำรยัง โครงกำรที่
ทีอ่ นุมตั ิ
ไม่ถึง
เกินกำหนด
รวม
กำหนดชำระ
ชำระ
1246 โครงการ
266
133
399 โครงการ

วิเครำะห์ ทะเบียนลู กหนี้
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ดำเนินคดี หนีเ้ กินกำหนด

เงินทีอ่ นุมตั ิ

178,244,695.00

เงินต้ นทีร่ ับชำระ ณ.
ลู กหนีค้ งเหลื อ ณ. 2021-11-01
2021-11-01

139,435,985.13
แยกรำยอำเภอ

(งวดหลั ง
2021-11-01)

38,808,709.87

36,954,657.54

รำยละเอียดโครงกำรทีก่ องทุนฯ อนุมตั ิ

(งวดก่อน
2021-11-01)
1,854,052.33

ร้ อยละหนีเ้ กิน
กำหนดชำระ

4.78

วิเครำะห์ ทะเบียนลู กหนี้

จำนวนโครงกำรคงเหลื อ
จำนวนโครงกำร
ทีอ่ นุมตั ิ
โครงกำรยัง โครงกำรที่
ไม่ถึง
เกินกำหนด
กำหนดชำระ
ชำระ
เมืองสระแก้ว 198 โครงการ
45
11
คลองหาด
99 โครงการ
29
16
ตาพระยา
138 โครงการ
48
15
วังน้ าเย็น
118 โครงการ
7
3
วัฒนานคร 175 โครงการ
26
9
อรัญประเทศ 215 โครงการ
28
27
เขาฉกรรจ์
107 โครงการ
33
11
โคกสูง
54 โครงการ
14
8
วังสมบูรณ์
142 โครงการ
36
33

(งวดก่อน
2021-1101)
0

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ดำเนินคดี หนีเ้ กินกำหนด

อำเภอ

เงินทีอ่ นุมตั ิ

เงินต้ นทีร่ ับชำระ ณ.
ลู กหนีค้ งเหลื อ ณ. 2021-11-01
2021-11-01

รวม
56 โครงการ
45 โครงการ
63 โครงการ
10 โครงการ
35 โครงการ
55 โครงการ
44 โครงการ
22 โครงการ
69 โครงการ

30,725,865.00
14,393,120.00
18,670,207.00
17,385,335.00
28,148,665.00
30,654,280.00
11,545,940.00
7,855,180.00
18,866,103.00

24,455,700.70
9,149,877.93
12,152,251.41
16,795,257.83
24,970,452.43
25,155,913.94
7,605,603.66
6,294,732.78
12,856,194.45

6,270,164.30
5,243,242.07
6,517,955.59
590,077.17
3,178,212.57
5,498,366.06
3,940,336.34
1,560,447.22
6,009,908.55

(งวดหลั ง
2021-11-01)
6,152,983.11
4,999,351.18
6,333,274.55
537,696.25
3,037,145.18
5,137,699.33
3,691,676.75
1,498,573.34
5,566,257.85

(งวดก่อน
2021-1101)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(งวดก่อน
2021-11-01)
117,181.19
243,890.89
184,681.04
52,380.92
141,067.39
360,666.73
248,659.59
61,873.88
443,650.70

ร้ อยละหนีเ้ กิน
กำหนดชำระ

1.87
4.65
2.83
8.88
4.44
6.56
6.31
3.97
7.38

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.12 ผลการสมัครจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

อาเภอ

ยอดสมัครสมาชิกกองทุนฯ
(1-31 ตุลาคม 2564)

1

เมืองสระแก้ ว

1

2

อรัญประเทศ

0

3

วัฒนานคร

758

4

วังน้าเย็น

0

5

วังสมบูรณ์

2

6

คลองหาด

0

7

ตาพระยา

0

8

เขาฉกรรจ์

0

9

โคกสู ง

0
รวม

761
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

/หมายเหตุ…

16
หมายเหตุ การเพิ่มจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภท
องค์กรสตร ีขอให้อาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ ซึง่ ร้อยละที่ต้องเพิ่มจานวนสมาชิกฯ
อยู่ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนสั่งการ จักแจ้งให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.13 การดาเนิ นงานกองทุนแม่ของแผ่นดิ น
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิ น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม

เพิม
่ ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์

เร ียนรูก
้ องทุนแม่ของแผ่นดินระดับ

ห้วง/ระยะเวลา

เป้าหมาย

งบประมาณ

หมายเหตุ

ไตรมาส 1/

10 คน

4,000

9 อาเภอ

ไตรมาส 1/

10 คน

41,600

จังหวัดฯ

10,000

จังหวัดฯ

ดาเนินการ

1 วัน

อาเภอ
2

สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เร ียนรู ้

ต้นแบบหนุนเสร ิมสัมมาชีพชุมชนแก่

1 วัน

เยาวชนกลุม
่ เสี่ยงหร ือผู้ผ่านการ

บาบัด (ฝึกอบรม/มอบวัสดุสนับสนุน
อาชีพ)
3

การพัฒนาและยกระดับหมู่บา้ น

ไตรมาส 1 – 3

หมู่บ้านกองทุน

ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไข

65)

อาเภอละ 1

กองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็น

ปัญหายาเสพติด (ประกวดหมู่บ้าน

(พ.ย.64 - มิ.ย.

หมู่บ้าน

กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น)
4

พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่

ของแผ่นดิน โดยการเพิ่มศักยภาพ

แม่ฯดีเด่น

-

อาเภอละ 1

-

รอกรมฯจัดสรร

-

หมู่บ้านกองทุน

-

รอกรมฯจัดสรร

คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า

หมู่บ้าน

9 อาเภอ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน และ

สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้า

กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเตร ียม
ความพร้อมในการเข้ารับ

พระราชทานเง ินขวัญถุง 9 หมู่บ้าน
5

ติดตามประเมินผลการดาเนิน

โครงการส่งเสร ิมและพัฒนาหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน (ประเมิน/

แม่ฯทุกหมู่บ้าน

9 อาเภอ

บันทึก/ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.14 รายงานการ...
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4.14 รายงานการดาเนิ นงานหมู่บ้านคชานุรก
ั ษ์

การดาเนินงานจัดการปัญหาช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์

1. ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาและต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากช้างป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ 4 ตาบล
งบประมาณ 1,5864,400 บาท ดาเนินการเสร็จเร ียบร้อยแล้ว ดังนี้
และแปรรูปหนูนา

1.1 ตาบลทุ่งมหาเจร ิญ อาเภอวังน้าเย็น ดาเนินการพัฒนาและต่อยอดกลุ่มอาชีพเลี้ยง
1.2 ตาบลพระเพลิง อาเภอเขาฉกรรจ์ ดาเนินการพัฒนาและต่อยอดกลุ่มอาชีพทอเสื่อ

กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด และกลุ่มอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่
1.3 อาเภอวังสมบูรณ์

1) ตาบลวั งทอง พัฒนาและต่ อยอดกลุ่มอาชีพเพาะเห็ ด แปรรูปเห็ ด (แหนมเห็ ด

ข้าวเกร ียบเห็ด เห็ดสามรส) และกลุ่มอาชีพผลิตถ่านไบโอชา

2) ต าบลวั งใหม่ พั ฒนาและต่ อยอดกลุ่ มอาชีพเลี้ ยงผึ้ง และผลิ ตภั ณฑ์ จากน้าผึ้ง

(มะขามแช่อิ่มน้าผึ้ง)

2. เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ บ้านสระหลวง หมู่ที่ 28 ตาบลทุ่งมหาเจร ิญ อาเภอ

วังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานกรรมการโครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์ ดร.
รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการฯ พร้อมด้ วย เจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่
ติดตามการดาเนินงานหมู่บ้านคชานุรก
ั ษ์ เพื่อรับทราบข้อมูลการดาเนินงานในพื้นที่ และร่วมประชุม แลกเปลี่ยน

เร ียนรูก
้ ารขั บเคลื่อ นการดาเนิ นงานหมู่บ้า นคชานุร ก
ั ษ์ ในโอกาสนี้ นายปร ิญญา โพธิสั ตย์ ผู้ว่ าราชการ
จังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัชร์ อุดม
ทรัพย์ หัวหน้าสานักงานจังหวัดสระแก้ว นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอาเภอวังน้าเย็น นายถวลิ ยี่สุ้นแสง
พั ฒ นาการจัง หวั ด สระแก้ ว นายประจัก ษ์ ประสงค์ สุ ข เกษตรจัง หวั ด สระแก้ ว

นายตุ ลยวั ตร นกอยู่

พัฒนาการอาเภอวังน้าเย็ น ผู้แทนส่ วนราชการ ผู้นาท้องที่/ท้องถิ่ น และชาวบ้าน ร่วมให้การต้ อนรับและให้
ข้อมูลฯ

ผลจากการลงพื้นที่รบ
ั ทราบข้อมูลการดาเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
1) ปัญหาช้างป่า ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากในการจัดการปัญหา ดังนั้น ในระหว่างนี้ทุก

หน่วยงานจักต้องช่วยกัน รวมถึงประชาชนต้องเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาช้างป่า

2) จัง หวั ด สระแก้ ว ได้ ร บ
ั ผลกระทบจากปั ญ หาช้า งป่ า ไม่ ม าก เมื่ อ เที ย บกั บ จัง หวั ด อื่ น

ในพื้นที่โครงการฯ แต่ก็จาเป็นต้องมีมาตรการและแผนงานในการจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

3) บ้ า นสระหลวง และพื้ น ที่ ต าบลทุ่ ง มหาเจร ิญ มี ปั ญ หาส าคั ญ คื อ "ปั ญ หาเร อื่ งน้ า "

ซึง่ ในที่ประชุม ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าฯ
ได้รบ
ั ไปหาร ือและวางแผนการจัดการปัญหาดังกล่าว

4) หน่วยงานราชการ ต่าง ๆได้ดาเนินการส่งเสร ิม สนับสนุน การพัฒนาและปรับเปลี่ยนอาชีพ

รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากช้างป่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี
ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของภาคราชการ
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
/4.15 สรุปผล…
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4.15 สรุปผลการประชาสั มพันธ์งานพัฒนาชุ มชน ประจาเดื อนตุลาคม 2564

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.16 สรุปผลการจัดเก็ บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท

ภาพรวมการจัดเก็ บข้อ มูล ความจาเป็ นพื้ นฐาน (จปฐ.) ข้ อ มู ล พื้ นฐานหมู่ บ้าน (กชช.2ค)

100 เปอร์เซ็นต์ ขอขอบคุณอาเภอทุกอาเภอที่ได้รว่ มดาเนินการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล

พื้นฐานหมู่บ้าน (กชช.2ค) ซึ่งได้ นาข้อมูลเข้าที่ประชุ มรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (กชช.2ค) ในวันที่ 29
ตุลาคม 2564 เร ียบร้อยแล้ว
พื้นที่จด
ั เก็บ :

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 64

9 อาเภอ 58 ตาบล 731 หมู่ บ้าน/ชุ ม ชน ในพื้ นที่ 16 เทศบาล (3 เทศบาลเมื อ ง 13 เทศบาล

ตาบล) 49 องค์การบร ิหารส่วนตาบล จัดเก็บได้ 118,788 ครัวเร ือน

จานวนประชากรที่อาศัยอยู่จร ิง ทั้งหมด 345,885 คน (ชาย 170,457 คน หญิง 175,428 คน)

รายได้เฉลี่ย/คน/ปี 80,982.68 บาท

จานวนครัวเร ือนตกเกณฑ์รายได้ 589 ครัวเร ือน
ระดับความสุขเฉลี่ย 8.32

พื้นที่จด
ั เก็บ :

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 64

9 อาเภอ 58 ตาบล 731 หมู่บ้าน

หมู่บ้านเร่งรัดรัดพัฒนา อันดับ 1 (ล้าหลัง) จานวน -

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อันดับ 2 (ปานกลาง) จานวน 480 หมู่บ้าน

/หมู่บ้าน...
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หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อันดับ 3 (ก้าวหน้า) จานวน 232 หมู่บ้าน

20

21

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.17 แนวทางการด าเนิ น งานขจัด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ว งวั ย อย่ างยั่ ง ยื น ตามหลั ก

ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง

การดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิ จพอเพี ยง ระบบบร ิหารจัดการข้ อ มู ล การพั ฒ นาคนแบบชี้เ ป้ า (TPMAP)ตั ว ชี้วั ด จปฐ. ที่ นามาใช้ใ นการ

ค านวณดั ช นี ค วามยากจนหลายมิ ติ (MPI) ตามระบบบร ิหารจั ด การข้ อ มู ล การพั ฒ นาคนแบบชี้ เ ป้ า (TPMAP)
ประกอบด้วย 5 ด้าน จานวน 17 ตัวชีว้ ัด ดังนี้

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/กลุ่มงานประสาน...
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(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน)

4.18 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จา่ ยการบร ิหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สาหรับไตรมาส

1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สาหรับงวดที่ 1 (ไตรมาส 1-2 ) (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

หมายเหตุ :

เฉลี่ยเดือนละ 720 บาท

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปราชการ

พัฒนาการจังหวัด จัดสรร 6,480 บาท เฉลี่ยเดือนละ 1,080 บาท

หัวหน้ากลุ่ม/พัฒนาการอาเภอ/นั กว ิชาการ/พนักงานราชการ จัดสรรให้คนละ 4,320 บาท
พัฒนากร จัดสรรให้คนละ 8,640

บาท เฉลี่ยเดือนละ 1,440 บาท

พนักงานขับรถ จัดสรรให้ 4,320 บาท เฉลี่ยเดือนละ 720 บาท

4.19 การรวบรวมใบส าคั ญรับเง ินใบเสร็จรับเง ิน งบด าเนิ นงาน( ค่ าใช้จ่ายในการบร ิหาร ) และ

กิ จกรรมตามยุ ทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุ มชน ประจาปี 2564 ที่ได้ เบิกจ่ายแล้ วให้ อาเภอจัดส่ งใบเสร็จรับเง ินให้
จังหวัดภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

จังหวัดขอเน้นย้ำในโครงการต่างๆที่ได้จัดสรรงบประมาณให้แล้วขอให้อำเภอได้จัดเก็บ
ใบเสร็จรับเงินให้จังหวัดทุกๆ โครงการเพื่อเป็นหลักฐานไว้ให้หน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาตรวจสอบ
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.20 การมอบอานาจให้ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอานาจให้ ปฏิ บัติราชการแทนผู้ว่ าราชการจังหวัด ยกเลิ ก คาสั่ งจังหวั ดสระแก้ ว

ที่ 2958/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และคาสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 3178/2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน

2563 และมี ค าสั่ ง มอบอ านาจปฏิ บั ติ ร าชการแทนผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด สระแก้ ว ใ หม่ ตามค าสั่ ง จัง หวั ด สระแก้ ว
ที่ 2 8 7 1 / 2 5 6 4 ล ง วั น ที่ 1 ตุ ล า ค ม 2 5 6 4 ร า ย ล ะ เ อี ย ด ส า ม า ร ถ Download ไ ด้ ที่

http://www.sakaeo.cdd.go.th เมนูหลัก”เกี่ยวกับจังหวัดสระแก้ว”หัวข้อ “คาสั่งมอบอานาจ”
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.21 การสารวจ...
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4.21 การสารวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

การสารวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ และความต้องการด้ านการบร ิการของ

ส ม า ชิ ก ข อ ง ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น จ า กั ด ภ า ย ใ น 1 5 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 4 ไ ด้ ที่
https://forms.gle/x27voNW46UKdqR9E6 หร ือผ่าน Line Official : @cddcoop

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรอื่ งเพื่อพิจารณา

5.1 การคั ดเลือกตาบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีว ิต ปี 2565

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/5.2 การดาเนินโครงการ…
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5.2 การดาเนิ นโครงการกิ จกรรม สอ.พช สั มพันธ์ สานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดสระแก้ ว
ค่าใช้จา่ ยกิจกรรม สอ.พช. จ.สระแก้ว
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ที่

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

เงินโครงการ สอ.พช. จำนวน 68 คน ๆ ละ 580 บาท
ค่าอาหารเที่ยง 70 คน ๆ ละ 50 บาท
ค่าเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท
ค่าห้องประชุมบูรพา 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท
ค่าเสื้อสำหรับสมาชิก และ จนท. จำนวน 83 ตัว ๆ ละ 130
5 บาท
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์มอบให้โรงเรียน
7 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม สอ.พช. และ กีฬา
8 ค่าเช่าสนาม 3 ชั่วโมง ๆ ละ 700 บาท
9 ค่าอาหาเย็น 60 คน ๆ ละ 250 บาท
10 ค่าคาราโอเกะและเครื่องเสียงตลอดงาน
ค่าเครื่องดื่มตลอดงาน (ช่วงกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
11 และงานเย็น) ???
12 ค่าขนมปิ๊ป สำหรับมอบเป็นรางวัลในกิจกรรมต่างๆ ???

39,440

3,500
2,100
900

รวม

39,440

1
2
3
4

คงเหลือ

10,790
3,000
1,500
2,100
15,000
1,200

40,090

-

650

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...
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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 และให้ส ามารถ 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กาหนดส่ง
ที่

งาน/การรายงาน

วันที่

ผู้รบ
ั ผิดชอบ
กลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

รับผิดชอบ

๑

การจัดส่งหลักฐานเบิกเง ินค่าเช่าบ้าน

๕

ประสานฯ

ผอ.กง.ประสานฯ

ปกติทุกวันที่ ๕

๒

การจัดส่งหลักฐานเบิกเง ินค่าใช้จา่ ยใน

๕

ประสานฯ

ผอ.กง.ประสานฯ

ปกติทุกวันที่ ๕

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

ของเดือน

ของเดือน

รอบ ๒ การรายงานผลการดาเนินงาน
ในโปรแกรม Plant For Good
๗

รายงานผลการดาเนินงานหมูบ
่ ้านค

๒๓

สารสนเทศฯ

รว ินท์นิภา

ทุกเดือน

๘

รายงานผลการประชาสัมพันธ์

๒๕

สารสนเทศฯ

รว ินท์นิภา

ทุกเดือน

๙

รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรม

๒๕

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

หากมีกิจกรรม

๒๕

ส่งเสร ิมฯ

ธนากร

ทุกเดือน

ชานุรก
ั ษ์

ศูนย์แบ่งปันตาบลต้นแบบ ตาม

โครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
๑๐

ยอดจาหน่ายตลาดประชารัฐ คนไทย
ยิ้มได้
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๑๑

รายชือ
่ เป้าหมายร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพ

๑๐

ส่งเสร ิมฯ

ธนากร

ส่งเสร ิมฯ

อัญชลี

ผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐
๑๒

ส่งรายชือ
่ ผู้เดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก
พร้อมทั้ง

๑๙

ชือ
่ ผู้ทอผ้า/แหล่งผลิต และชือ
่ ผู้ตัด
เย็บ

(ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยใส่ให้สนุก)

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม เวลา 13.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายจักรร ิน ธรรมโคต
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายประสิทธิ์ ปานงาม

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

