รายงานการประชุม

ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ นักว ิชาการพัฒนาชุมชน
ครัง้ ที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ผู้มาประชุม

.................................................................................................................................................................................

1. นายพีร ฤทธิเ์ ดช

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

2. นายคเชนทร์ชย
ั แพงจันทร์

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

3. นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจร ิญ
4. นายประสิทธิ์ ปานงาม

ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

5. นางสาวบังอร จันทร์ศร ี

พัฒนาการอาเภอเมืองสระแก้ว

7. นางชิดชญา จาปาเทศ

พัฒนาการอาเภอวัฒนานคร

9. นายตุลยวัตร นกอยู่

พัฒนาการอาเภอวังน้าเย็น

6. นางปราณีต ชานิจศิลป์
8. นางพวงผกา ไชยเกล้า

พัฒนาการอาเภออรัญประเทศ
พัฒนาการอาเภอคลองหาด

10. นางนิภาภรณ์ สินเส็ง

พัฒนาการอาเภอเขาฉกรรจ์

12. นางศร ีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน

พัฒนาการอาเภอวังสมบูรณ์

11. นายบุญจันทร์ ราว ีศร ี

ผู้ไม่มาประชุม

รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

13. นางสาวมะลิวัลย์ แข็งธัญญะกิจ

พัฒนาการอาเภอตาพระยา
พัฒนาการอาเภอโคกสูง

-

ผู้เข้าร่วมการประชุม

1. นายสุเมธ ระงับพิศม์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

2. นางปาณิสรา วันชูเพลา

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

4. นางสาวสุร ีย์มาศ บุตรใส

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

3. นางสาวยุภาพร เทวัญรัมย์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

5. นางสาวพิมล จันทะสุนี

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

7. นางสาวอัญชลี หนามพรม

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

9. นายเชาวลิต ต้นชมภู

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

6. นางสาวรว ินท์นิภา อุทรัง
8. พันจ่าอากาศเอก วุฒิชย
ั มีโชค

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

10. นางสาววราภรณ์ ไขกล

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

12. นางสาวนีรชา ศร ีจันทร์

เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีปฏิบัติงาน

11. นายอรุณ แสงจันทร์

13. นายจักรร ิน ธรรมโคต

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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14. นายธนากร ฉิมพาที

นักส่งเสร ิมงานพัฒนาชุมชน

15. นางสาวอุมาพร มีหิร ิ

นักว ิชาการเง ินและบัญชี

17. นางสาวศศิวรรณ พึ่งน้า

นิติกร

19. นางสาวจิรประภา ประจงพิมพ์

นักพัฒนาชุมชน

16. นางสาวพลอยพรรณ ชุม
่ ชูจน
ั ทร์ นักจัดการงานทั่วไป
18. นางสาวภัสราภรณ์ ว ิลานันท์

นักพัฒนาชุมชน

20. นางสาวภัทรา สิงจานุสงค์

นักพัฒนาชุมชน

22. นายโสภณว ิชญ์ บร ิรักษ์เลิศ

นักพัฒนาชุมชน

21. นางสาวทิพปภา สาเร ียนรัมย์
23. นางสาวสุทารัตน์ สุร ิฉาย

นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ระเบียบวาระก่อนเรมิ่ ประชุม

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดาเนินการประชุมดังต่อไปนี้
1.สวดมนต์ไหว้พระ

เรมิ่ ประชุม

เวลา 10.30 น.

นายพีร ฤทธิเ์ ดช ผู้อานวยการกลุ่มงานยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาชุ มชน รักษาราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ประธานการประชุมเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.1 เรอื่ งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ที่ประชุม แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ และย้าย

ไปดารงตาแหน่งที่อื่นดังนี้

1) นายหิรญ
ั ไซยกันยา ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดบึงกาฬ ย้ายมา

ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสระแก้ว

2) นายเด่ น ดวง ล าเพยพล ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานสถาบั น

พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ๙ (พิ ษ ณุ โ ลก) ย้ า ยมาด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งาน พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
สระแก้ว

3) นายชัยชนะ บัวชุม ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุร ี สานักงานพัฒนาที่ดิน

เขต ๑ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว สานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒

4) นางสาวผกาพันธุ์ ผกานิร ินทร์ ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๔

ย้ายมาดารงตาแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว

5) นายธนเดช ศร ีว ิเชียร ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดเลย ย้าย

มาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้ว

6) นายพิ สุ ทธิ์ กิ ติ ศร วี ราพั น ธุ์ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา

มัธยมศึกษาสิงห์บุร ีย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสระแก้ว

7) นายปร ีชา เสาวรส หั ว หน้ า แผนกปฏิ บัติการการยางแห่ งประเทศไทยจังหวัด

นครสวรรค์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง รักษาการผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว
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สถานการณ์โรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงรายงานมีผู้ป่วย ทั้งหมด
๒๔๐๐ กว่าคนเสียชีว ิตในรอบวันนี้ ๑๘ คน จังหวัดสระแก้วสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง
วันนี้มีรายงานผู้ป่วยภายในจังหวัดทั้งหมด ๕ ราย และจานวน ผู้ป่วยสะสมที่รก
ั ษาหาย ๑๒๕ ราย รวมแล้ว

รักษาหาย ๒๐,๒๕๐ ราย ผู้ป่วยสะสมที่เข้า มารักษาในจังหวัด ๒๐,๔๘๖ ราย ผู้ป่วยหนัก ๒ ราย ที่ต้องใช้
ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ภาพรวมแต่ ละอาเภอ มีอาเภออรัญประเทศ ๔ ราย วังน้าเย็น ๑ ราย จะเห็น

ความก้าวหน้าการดาเนินงานการควบคุมโรคในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยลดลง เห็นว่าเกือบทุกอาเภอ
เป็นสีเขียวหมดแล้ว เหลืออรัญประเทศสีเหลือง ซึง่ อรัญประเทศตอนนี้ ดี ขึ้นจากเป็นที่ เป็นสีแดงมาโดย

ตลอด โดยพื้นที่ยังมีการระบาดและยังไม่ฉีดวัคซีนเป็นเขต อาเภอวังสมบูรณ์ ตัวอย่าง ๓ คัตเตอร์ อ.อรัญ
ประเทศ อ. วังสมบูรณ์ ๒ คัตเตอร์ ตรงหมู่ ๑๒ บ้านเขาน้อยพัฒนา ตรวจพบจากคนงานที่เป็นไซต์ งานใน

งานที่เก็บลาไย ได้ ลงพื้นที่ทาการควบคุมโรค จะทาการควบคุมโรคจะมีการตรวจซ้าทาร์เก็ ต ล็อกดาว ตรวจ
ตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแล้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไทร อาเภอวังสมบูรณ์ เป็นแรงงาน เหมือนกันได้ ลง

พื้นที่ไปทาร์เก็ตล็อกดาวตรวจซ้าเหมือนกัน สื่อสารความเสี่ยงมีการ รณรงค์ตรวจฉีดวัคซีนประชาชนรอบๆ
บร ิเวณที่ระบาดเพิ่มขึ้นตอนนี้ยังไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม

ภาพรวมแนวโน้ ม เราดี ขึ้ น จ านวนเตี ย งรองรับ ผู้ ป่ ว ยอยู่ ที่ ป ระมาณร้อ ยละ ๑๐ ร้อ ยละ 90 ใน

สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ จ ะมี โ อมิ ค รอนก าลั ง จะเข้ า มาเราได้ ส แตนด์ บ ายเตี ย งไว้ แ ล้ ว สแตนด์ บ ายทั้ ง ที่

โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลทุ ก แห่ ง ผลการฉี ด วั ค ซี น ถึ ง วั น นี้ มี ย อดสะสม เข็ ม ที่ ๑ จ านวน
๓๑๗,๖๘๘ เข็ม สะสมรวมทั้งหมดกว่า 500,000 เข็ม ผลการดาเนินงานที่บูรณาการร่วมกันทั้งสาธารณสุข

ปกครองท้ อ งที่ ท้ อ งถิ่ น และชาวบ้ า น ทั้ ง หมดทุ ก ภาคส่ ว นโรงเร ียนด้ ว ย ๖๒๑,๒๕๘ ราย ผลิ ต วั ค ซีน ตาม

ทะเบียนราษฎร ๕๗% เราคิดตามประชากรที่มีอยู่จร ิงประมาณ ๗๐ % ถึง ๘๐% แยกตามรายอ าเภอผลการ
ฉีดวัคซีนของอาเภออรัญประเทศ ได้เกิน ๗๐% ตามฐานพยากรณ์ทะเบียนราษฎรภาพรวม ๕๗.9 % เห็นว่า
โอไมครอนที่จะเข้ามาจะเป็นการรณรงค์ฉีดอีกครัง้ ในปีใหม่คงจะต้องฉีดให้ ประชาชนในเข็มที่สามขอความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันณรงค์กันอีกรอบในช่วงปีใหม่ ถ้าฉีดเข็มสามบูธเตอร์ ก็จะมีข้อมูลยืนยันว่าลด

อัตราป่วย ลดอัตราตายได้มากขึ้น มาตรการในช่วงนี้จะมีกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจานวนมากในช่วง
เทศกาลส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะมีการรณรงค์ให้ทุกคนลดการรวมกลุ่มกิจกรรมที่สาคัญมีการเฝ้าระวัง

งานสังสรรค์แคมป์คนงาน ติดตามกลุ่มเปราะบางต่างๆให้มาฉีดเข็มที่สามโดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๗- ๖๐๘ ผู้ที่มี
โรคประจาตัวผู้สูงอายุ จะรณรงค์ให้มีมาตรการ Covid free-setting ในสถานที่ต่างๆ

ปฏิทินงานสาคัญในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

1) วั น ที่ 14 ม.ค. ๖5 การจั ด กิ จ กรรม พบปะหาร ือข้ อ ราชการ (สภากาแฟ)

ณ บร ิเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

2) วั น ที่ 18 ม.ค. ๖5 การจั ด งานวั น ยุ ท ธหั ต ถี ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราช

ณ พระบรมราชานุสาวร ีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

3) วันที่ 14 ม.ค. ๖5 วันรวมน้าใจการชาสระแก้ว ณ บร ิเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

สระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

4) วันที่ 20 ม.ค. ๖5 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตร ิย์ โครงการ

“บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บร ิการประชาชน”
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเร ียนบ้านคลองทราย หมูที่ 8 อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

5) วันที่ 25 ม.ค. ๖5 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครัง้ ที่ 1/2565
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ผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด สระแก้ ว เชิญ ชวนส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ร่ว มบร ิจาค
สนั บ สนุ น สิ่ ง ของ “ วั น รวมน้ า ใจกาชาดจัง หวั ด สระแก้ ว ” มอบหมายส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน ให้ จัด ท า

รายงานความก้าวหน้าของเด็ กด้ อ ยโอกาสที่ได้ รบ
ั มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็ ชนบทนั้นมีชีว ิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหร ือไม่อย่างไร
สานักงานพัฒนาชุมมชนจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์

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

จังหวัดสระแก้ว เรอื่ ง เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ สนับสนนุน ของขวัญปีใหม่ในรูปแบบกระเช้า
ของขวัญ สินค้าโอทอปของจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรอื่ งจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน

1) สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน

ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 (สตร.)

ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ต
ิ

ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

ภาพรวม จานวนแปลง HLM ๒๔,๕๔๒ แปลง/ CLM ๓๓๗ แปลง รวม 25,179 แปลง
- ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 16,749 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66.52
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 8,424 แปลง
- ยังไม่ PO

จานวน 6 แปลง

คิดเป็นร้อยละ 33.46
คิดเป็นร้อยละ 0.02

จังหวัดส่วนน้อยที่ยังไม่แล้วเสร็จ มีปัญหา

- บางพื้นที่ ประสบปัญหาน้าท่วมขัง รถแบ็คโฮ ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ไม่

สามารถทางานได้

- ผู้รบ
ั จ้างมีจานวนจากัด ทาให้ต้องรอคิวการขุดปรับพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่

พัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ช่างผู้ควบคุมงาน (นายช่าง อปท.) ส่งผลให้การตรวจรับงานจ้างและการจัดทา
รายงานการตรวจรับงานจ้าง

ดาเนินการเป็นได้อย่างล่าช้า

- แปลงที่ดาเนินการขุดแล้ว ช่างผู้ควบคุมงานอยู่ระหว่างเขียนรายงานช่าง

เพื่อประกอบการเบิกจ่าย

2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภาพรวม

- ส่วนใหญ่ ครัวเร ือนเป้าหมาย ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และครูพา

ทา ผ่านกระบวนการพัฒนาองค์ ความรู ร้ ู ปแบบ Online และฝึกปฏิ บั ติจร ิง ณ ศู นย์ เร ียนรูก
้ ารพั ฒนาพื้ นที่
ต้นแบบฯ/ ศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน เร ียบร้อยแล้ว

- หลายพื้นที่ ได้ดาเนินการในกิจกรรมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง

กระทรวงมหาดไทย (4 ด้ าน 23 ตั วชี้วัด) ครัง้ ที่ 1 การประเมินความ "อยู่เย็น เป็นสุข" หร ือความสุขมวลรวม
ของชุมชน (GVH) ครัง้ ที่ 1 และจัดทาแผนพัฒนาว ิถีชีวต
ิ เศรษฐกิจ พอเพียง อาทิ ตรัง สิงห์บุร ี ชุมพร ลาปาง
เป็นต้น

/สภาพปัญหา...
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สภาพปัญหา
- บางพื้นที่ ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง การสื่อระบบออนไลน์ขาดหายเป็น

บางช่วง และระบบเสียงไม่สมําเสมอ ทาให้การ สื่อสารความรู ้ หร ือสาระสาคัญตกหล่น ไม่ชด
ั เจน

- บางพื้นที่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจาจุดขาดทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาทิ การใช้งานระบบ Zoom Could Meeting โปรแกรม OBS Studio การควบคุมระบบเสียง

- ข้ อจ ากั ดทางด้ านงบประมาณการด าเนิ นงานไม่ เพี ยงพอ เช่น ค่ าใช้จ่ายการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในภาคการปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์สาหรับการเอามื้อสามัคคีและการฝึกปฏิบัติฐาน
เร ียนรูข้ องพื้นที่ประจาจุดดาเนินการ

3) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)
ภาพรวม

กองทุนฯ ทั้งหมด 29,231 กองทุน จานวนเง ิน 8,937,721,898.21 บาท
- หมู่บ้านที่ไม่ประสบปัญหา จานวน 26,682 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 82.91
- ต้องเร่งรัดติดตาม จานวน 2,549 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 7.92
- หมู่บ้านที่มีปัญหา จานวน 2,168 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 6.74
- หมู่บ้านที่เสียหาย จานวน 381 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 243
สภาพปัญหา
เจ้าหน้าที่และผู้นาชุมชน

1. ขาดการส่ ง มอบงาน/เอกสาร เมื่ อ บุ คลากรเปลี่ ย นแปลง ทั้ งในระดั บ
2. ขาดความรู ้ ด้ านการด าเนิ นโครงการฯ และระเบี ยบ ของเจ้าหน้ าที่ และ

ผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายบ่อย

3. ครัวเร ือนยืมไม่สามารถคืนเง ิน ขาดว ินัย ทาให้ไม่เกิดการหมุนเว ียน

4) การขั บ เคลื่ อ นการน้ อ มน าแนวพระราชด าร ิของสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผัก
สวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต่อเนื่อง
ภาพรวม

1. ส่ วนมากจังหวั ด โดยผู้ ว่ าราชการ หั วหน้ าส่ วนราชการ ร่วมด าเนิ นการ
พัฒนาและ ขยายพื้นที่ในพื้นที่ว่างข้างที่พักอาศัย เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการ และประชาชน ทั่วไปใน
การดาเนินชีว ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่วนมากจังหวัด ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการรณรงค์ และเชิญชวน

ให้ส่วนราชการ ผู้นาชุมชน และประชาชนทั่วไปร่วมปลูกผัก แบ่งปันผลผลิต และขยายผลการดาเนินการ

5) การด าเนิ น งาน “ผ้ า ไทยใส่ ใ ห้ ส นุ ก ” ตามพระด าร สิ มเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ

เจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ี นาร ีรัตนราชกัญญา

5.1 ทุกจังหวัด ดาเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการรณรงค์การใช้และสวมใส่

ผ้ า ไทย ผ้ า ลายขอ ผ้ า พื้ น ถิ่ น โดยมี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการจั ง หวั ด อ าเภอ ผู้ น าชุ ม ชน เป็ น ตั ว อย่ า ง การ
ดาเนินการเพื่อรณรงค์เชิญชวน ซึง่ ส่งเสร ิมให้มีการสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

5.2 ส่วนใหญ่จงั หวัด ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสร ิมด้านการตลาด กระตุ้น

เศรษฐกิจ ฐานรากอย่างต่อเนื่อง เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้า
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6)การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ภาพรวม

จัง หวั ด ด าเนิ น การได้ เ ป็ น ไปตามค่ า เป้ า หมาย จ านวน 17 จัง หวั ด และจัง หวั ด
ดาเนินการได้น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จานวน 60 จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการดาเนินการบร ิหารจัดหนี้เกิน
กาหนดชาระ ไม่เกินร้อยละ 5 น้อยสุด 5 อันดับท้าย ได้แก่

1) จังหวัดยะลา (ร้อยละ 38.19)
2) จังหวัดภูเก็ต (ร้อยละ 25.37)

3) จังหวัดอุบลราชธานี (ร้อยละ 24.82)
4) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 24.28)

5) จังหวัดสมุทรปราการ (ร้อยละ 22.50) (ข้อมูล 22 ธันวาคม 2564)

สภาพปัญหา

1. หนี้เกินกาหนดชาระเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นที่สัญญากู้ยืมเง ินของสมาชิก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีถึงกาหนดชาระประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว ิด 19 ส่งผล
สภาพการลงทุนของสมาชิกบางส่วนเกิดรายได้น้อย

2. การบันทึกผลการชาระหนี้ เป็นรายบุคคลเนื่องจากสมาชิกบางรายได้ ปิด

ยอดหนี้ก่อน ซึง่ เรมิ่ มีจานวนมากขึ้นโดยปัจจุบันเป็นการบันทึกลงในสมุด ซึง่ อาจมีความผิดพลาด

3. การลดหนี้ ในการดาเนินการขอขอให้ธนาคารออกใบแสดงรายการบัญชี

เง ินฝาก (Bank Account Statement) มีการเร ียก เก็บเง ินค่าธรรมเนียมในการบร ิการ

7) การดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพรวม
ค่ า เฉลี่ ย ร้อ ยละของการด าเนิ น การตรวจสอบ 57.53 จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการการ

ดาเนินการน้อย 5 ลาดับแรก

1) ปราจีนบุร ี (ร้อยละ 2.08)

2) แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 4.82)
3) นครสวรรค์ (ร้อยละ 5.04)
4) มุกดาหาร (ร้อยละ 7.57)
5) ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 11.58 )

(ข้อมูล 22 ธันวาคม 2564)

สภาพปัญหา

1. บางพื้นที่ ที่มปฏิบัติการ ขาดความเข้าใจ ของในกระบวนการตรวจสอบ

และการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook

2. บางหน่วยงานที่เป็นทีมปฏิบัติการตาบล ให้ความร่วมมือน้อยในการลง

พื้นที่ ทาให้การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย

3. บางพื้นที่ข้อมูลครัวเร ือนยากจนที่ต้องสารวจ มีจานวนมาก ต้องใช้เวลา

และความละเอียดในการสารวจแต่ระยะเวลาที่กรมฯ กาหนดสั้นกระชัน
้ ชิด

/กรมการพัฒนาชุมชน…
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กรมการพัฒนาชุมชนขอเน้นย้า นโยบายผู้บร ิหารกรมฯ เรอื่ งการขับเคลื่อนระบบ
Big Data การพัฒนาชุมชนและแพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล

- มี ค ณะท างานบร ิหารจั ด การฐานข้ อ มู ล ประชุ ม ศึ ก ษาแนวทางการ

ขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน

- บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลงานพัฒนาชุมชน ทุกฐาน ให้ครบถ้วน

ถูกต้อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

- สื่ อ สารเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ CDD EIS พกพา แก่ ผู้ บ ร ิหาร และ

บุคลากรกรมฯ ให้ดาวน์โหลด ติดตั้งและใช้ประโยชน์ CDD พกพา ในการขับเคลื่อนงานพช.

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รบ
ั บร ิการและประชาชน ดาวน์โหลด ติดตั้ง

และใช้ บ ร ิการดิ จิทั ล Click ชุ ม ชน - ส่ ง เสร ิมการน า Big Data, CDD พกพา และ Click ชุ ม ชน ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีว ิต/ชุมชนให้เป็น รูปธรรม
ดิจท
ิ ัลให้กรมฯ ทราบ

- รายงานผลการขั บ เคลื่ อ นระบบ Big Data และ แพลตฟอร์ม บร ิการ

1.3 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ

1.3.1 กรมการพัฒ นาชุ มชนได้ มีคาสั่ง ที่ 1730/2564 ลงวั นที่ 30 พฤศจิกายน

2564 เรอื่ ง ย้ายข้าราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จานวน 4 ราย ดังนี้

1. นายณัฐวุธ สุพรรณ ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด

ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอโคกสู ง จัง หวั ด สระแก้ ว ย้ า ยไปด ารงต าแหน่ ง นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชน
ปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564

๒. นางสาวแก้ ว ตา แซ่เ จี๋ย ตาแหน่ ง นั กว ชิ าการพัฒ นาชุ ม ชนปฏิ บั ติ ก าร

สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ย้ายไปดารงตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564

๓. นางสาวลลิล ว ชิ าสวั ส ดิ์ ตาแหน่ ง นั กว ชิ าการพัฒ นาชุ ม ชนปฏิ บั ติ ก าร

สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ย้ายไปดารงตาแหน่ง นักวชิ าการพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุร ีรัมย์ ตั้ งแต่วันที่
20 ธันวาคม 2564

๔. นางสาวปราณี ก้ อนเพ็ชร ตาแหน่ง นักวชิ าการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ย้ายไปดารงตาแหน่ง นักวชิ าการพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564

1.3.๒ กรมการพัฒนาชุมชนได้ มี คาสั่ง ที่ 1748/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน

2564 เรอื่ ง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จานวน 4 ราย ดังนี้

1. นางสาวว ภ
ิ าว ณ
ี ี มูลป้อ ม ตาแหน่ ง นั กว ชิ าการพัฒ นาชุม ชนปฏิ บัติการ

สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

๒. นางสาวณัฏฐ์ณิชา ทองขอน ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

/๓. นางสาวณิฐสิณี…
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๓. นางสาวณิ ฐ สิ ณี ค าโสม ต าแหน่ ง นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนปฏิ บัติการ
สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

๔. นายว ชิ ยะ สี ท า ต าแหน่ ง นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนปฏิ บั ติ การ สั ง กั ด

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564
ดาเนิ นการส่ งรายงานการประชุ ม ทางเว็บไซต์ sakaeo.cdd.go.th และ ทางระบบ OA

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขวาระใด ขอให้ทางอาเภอแจ้งทาง E-Mail จังหวัด
หร ือทางระบบ OA จังหวัด
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรอื่ งสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
-ไม่มี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรอื่ งเพื่อทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)

4.2 ผลการติ ดตาม สนั บสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้ าน

การบร ิหารงาน เดือน ธันวาคม พ.ศ.256๔

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ น าเข้ า วาระการประชุ ม กรมฯ จัง หวั ด สระแก้ ว มี จ านวน

ทั้งหมด 36 กลุ่ม ที่มีปัญหาในการติดตามการดาเนินงานโดยแยกเป็นรายอาเภอดังนี้
1. อาเภอเมืองสระแก้ว

จานวน 8 หมู่บ้าน

๓. อาเภออรัญประเทศ

จานวน 3 หมู่บ้าน

5. อาเภอเขาฉกรรจ์

จานวน 10 หมู่บ้าน

๒. อาเภอวัฒนานคร
๔. อาเภอตาพระยา

จานวน 6 หมู่บ้าน
จานวน 1 หมู่บ้าน

6. อาเภอวังน้าเย็น

จานวน 2 หมู่บ้าน

8. อาเภอโคกสูง

จานวน 2 หมู่บ้าน

7. อาเภอคลองหาด
9. อาเภอวังสมบูรณ์

จานวน 3 หมู่บ้าน
จานวน 1 หมู่บ้าน

ขอขอบคุ ณ ทุ ก อ าเภอที่ ไ ด้ ร ายงานปั ญ หา ซึ่ ง ทางจั ง หวั ด จะได้ ร ายงานไปยั ง
ส่วนกลางต่อไป

มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ
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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

การดาเนินงานโครงการฯ จังหวัดสระแก้ ว เหลือเพียง 7 แปลง ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ขอจังหวัดได้ ทาหนั งสื อขอขยายเวลาถึ งกรมการพัฒนาชุ มชนเร ียบร้อยแล้วและ
กรฒจะได้ นาเรอื่ งนี้ เ ข้า ครม. คาดว่ าน่ ะ จะได้ รบ
ั การพิ จารณาขยายเวลาในการเบิ กจ่ายแน่ นอน และมี ข้อสั งเกต

ห่วงใยจาก สตง. ในเรอื่ งผลสาฤทธิใ์ นการดาเนินโครงการฯ การทากิจกรรมเอามื้อสามัคคีทั้งหมด 3 ครัง้ จานวนไม่
น้อยกว่า 20 คน ส่วนแปลง CLM ที่ดาเนินการใน 3 อาเภอนั้น ฐานเร ียนรูท
้ ั้ง 9 ฐานก็ได้ดาเนินการไปบ้างแล้วซึง่ ยัง
ไม่ครบทั้งหมดนั้น ก็ขอฝาแต่ละอาเภอได้ชว่ ยติดตามดาเนินงานให้เร ียบร้อยด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 การสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจาปี 2565 ของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ขอให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ได้นาผลการดาเนินงานเสนอ
ผลงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลในประเภทที่สอดคล้องกับแนวทางและการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณา

รางวัลเลิศรัฐ ประจาปี 2565 จากการประชุมในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สานักงาน ก.พ.ร. ได้ชแ
ี้ จงสร้าง
ความรูค
้ วามเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี 2565 ซึง่ จะมีด้วยกันที่ 6 ประเภท และที่จะได้นาเร ียนที่ประชุม
วั นนี้ คื อรางวั ลเลิศรัฐสาขาการบร ิหารราชการแบบมีส่ วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้ จน เป็นรางวั ลที่จะมอบให้ แก่

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่มีผลงาน โครงการที่ประจักษ์สามารถนาไปเป็นต้นแบบได้ รับสมัครในวันที่ 3 มกราคม –
4 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดจะทาเป็นหนังสือให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

4 . 4 กา รประเ มิ น ผลกา รปฏิ บั ติ ราชการขอ งข้ าราชการพลเร อื นส ามั ญ ใ นสั งกั ด
กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2565
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ กาหนดกสร้างความรูค
้ วามเข้าใจตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์

การประเมินผลการ ฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2565 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้ วย ผู้อานวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน

และสานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดได้ กาหนดการประชุ มเพื่อถ่ ายทอดค่ าเป้ าหมายฯ ในวันที่ 25 มกราคม 2565
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอทุกอาเภอ
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กรมการพัฒนาชุมชน ได้จด
ั ทาตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผลการ
ของตาแหน่งพัฒนาการจังหวัด สาหรับรอบการประเมินที่ 1-2 ประจาปีงบประมาณ 2565
มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน)
4.5 กาหนดจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโคว ิด - ๑๙

กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโคว ิด - ๑๙ ระหว่างวันที่ 18 – 26

ธันวาคม ๒5๖๔ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศู นย์ แ สดงสิ นค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ค เมือ งทองธานี
อ าเภอปากเกร็ด จัง หวั ด นนทบุ ร ี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ บรรเทาผลกระทบของผู้ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ
OTOP และชุมชนท่องเที่ยวจากว ิกฤติการแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยการ
เพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
เพิ่ ม ช่อ งทางการตลาดให้ กับ OTOP และสร้า งรายได้ ใ ห้ กับชุ ม ชน เพื่อ เผยแพร่แ ละประชาสั ม พันธ์ก าร
ดาเนินงาน โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้จังหวัดสระแก้ว ได้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 12 บูท โดยมียอดจาหน่ายทั้งสิ้น 3,458,396 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การจาหน่ายกระเช้าของขวัญ ของฝาก เทศกาลปีใหม่
ยอดจาหน่ายกระเช้า ของขวัญ ของฝาก เทศกาลปีใหม่
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
/4.7 ยอดจาหน่าย...
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4.7 ยอดจาหน่ายตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจาเดื อน ธันวาคม พ.ศ. 2564
ยอดจาหน่ายตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ประจาเดื อน ธันวาคม 2564

ฝากท่านพัฒนาการอาเภอ ทุกอาเภอตรวจสอบการรายงานยอดด้วย เนื่องจากบาง
จุดนั้นวันที่เปิดในหนึ่งเดือน เปิดทุกวัน, เปิด 25 วัน, เปิด 4 วัน เนื่องจากข้อมูลไม่สัมพันธ์กันระหว่า งวัน
เปิดจาหน่ายและยอดการจาหน่าย
มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ
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4.8 ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๕๔๕๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
จังหวัดสระแก้ว ได้จด
ั ทาโครงการ “ส่งเสร ิมการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนสู่
เศรษฐกิ จ ฐานรากมั่ น คงและชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองได้ ด้ วยหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เพื่ อ
เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศร ีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
จังหวัดได้สรุปผลการดาเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
อาเภอใดต้องการให้จงั หวัดเข้าร่วมสนับสนุนในการจัดเวที จด
ั ตั้งศูนย์ผู้นาจิตอาสา
พัฒนาชุมชน/สอบถามเพิ่มเติ ม ได้ ที่ นางสาวยุภาพร เทวัญรัมย์ นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ โทร
๐๘๒-๑๕๖๙๑๘๘
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.9 การขับเคลื่อน...
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4.9 การขับเคลื่อนข้อราชการสาคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการรณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว
และน้ อมนาแนวพระราชดาร ิของสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่ อเนื่อง
ขอให้ อาเภอได้ ดาเนิ นการอย่างต่ อ เนื่ อ งและรายงานผลการดาเนิ นงานพร้อมภาพถ่ าย

กิจกรรม ซึง่ ในระดั บจังหวัดในส่วนของประธานแม่บ้านมหาดไทย ได้ รบ
ั มอบเมล็ดพันธุถ
์ ั่ วฝักยาวสิร ินธรจากนายก

สมาคมแม่ บ้ า นมหาดไทย เพื่ อ น ามาเพาะปลู ก และขยายผลต่ อ ยอดระดั บ จั ง หวั ด /อ าเภอ พร้อ มทั้ ง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 การจัดท าฐานข้ อมู ลผู้ ได้ ร บ
ั ทุนจากกองทุนพั ฒนาเด็ กชนบท ในพระราชู ปถั มภ์ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี จังหวั ดสระแก้ ว ตามหนั งสื อจังหวัดสระแก้ ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๙๒๖
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ รวบรวมข้ อ มูลผู้ไ ด้ รบ
ั ทุนพระราชทานต่ า ง ๆ เพื่อ รับทราบความก้ า วหน้ า ในด้ า นการ
ดารงชีว ิตหลังจากได้รบ
ั ทุนฯ และเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาให้การช่วยเหลือในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11 การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เนื่องใน
วาระครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน

กาหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วัดคลองสามัคคี หมู่ที่

๒๒ ต าบลหนองหว้ า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จัง หวั ด สระแก้ ว (จัง หวั ด ได้ ท าหนั ง สื อ ที่ สก0019/ว0015
ลว. 4 มกราคม 2565 แจ้งทุกอาเภอแล้ว) การแต่งกายผ้าไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.12 ผลการคัดเลือกสตร ีดีเด่น ด้านการพัฒนาชุมชน ประจาปี ๒๕๖๕
จังหวั ดสระแก้ ว ได้ ดาเนิ นการพิจารณาคั ดเลือ กสตร ีดี เด่ นด้ า นการพัฒนาชุมชน
ได้แก่ นางสุวรรณะ ประไพ อาเภอเขาฉกรรจ์ เป็นตัวแทนของจังหวัด และในส่วนที่เหลือที่ได้ส่งผลงาน
เข้ามาคัดเลือกนั้นจะได้มอบใบประกาศให้ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 จังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.13 การจัดท าฐานข้ อมู ลผู้ ได้ ร บ
ั ทุนจากกองทุนพั ฒนาเด็ กชนบท ในพระราชู ปถั มภ์ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี จังหวั ดสระแก้ ว ตามหนั งสื อจังหวัดสระแก้ ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๙๒๖
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ได้กาหนดตัวชีว้ ัดในการเสร ิมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยกาหนดตัวชีว้ ัด

“ร้อยละความสาเร็จของการส่งงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอที่มีประสิทธิภาพ”
โดยมีเกณฑ์การวัด (๑-๕) ดังนี้

ระดับ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของการส่งงานของอาเภอที่ถูกต้อง และทันตามกาหนด

ระดับ ๒ ร้อยละ ๖๐ ของการส่งงานของอาเภอที่ถูกต้อง และทันตามกาหนด
/ระดับ ๓…
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ระดับ ๓ ร้อยละ ๗๐ ของการส่งงานของอาเภอที่ถูกต้อง และทันตามกาหนด
ระดับ ๔ ร้อยละ ๘๐ ของการส่งงานของอาเภอที่ถูกต้อง และทันตามกาหนด
ระดับ ๕ ร้อยละ ๙๐ ของการส่งงานของอาเภอที่ถูกต้อง และทันตามกาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.14 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๕

/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
๔.15 แจ้งแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาท

สตร ีจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณที่ได้รบ
ั จัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
1) งบบร ิหารจัดการกองทุน ได้รบ
ั จัดสรร จานวน 1,820,310 บาท

*เบิกจ่ายแล้ว 249,581.75 บาท คงเหลือ 1,570,728.25 คิดเป็น 13.71 %
2) เง ินทุนหมุนเว ียน ได้รบ
ั จัดสรร จานวน 7,000,000 บาท
*เบิกจ่ายแล้ว - บาท คิดเป็นร้อยละ - *

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

รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้ น 249,581.75 บาท คิดเป็น 2.54 %
อำเภอ
จังหวัด

เงินทุนหมุนเวียน

เงินอุดหนุน

งบบริหำร

ผลกำรเบิก่ำย
จ

คงเหลือ

ที่รั
ไ่ ด บจัดสรร

ที่รั
ไ่ ด บจัดสรร

ที่รั
ไ่ ด บจัดสรร

งบบริหำร

งบประมำณ

เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน

รวม

ทัง้ หมด

-

-

28,576.75

0.29%

4.26

เมืองสระแก้ว

142,850.00

35,345.00

107,505.00

24.74

-

-

35,345.00

0.36%

วัฒนานคร

146,850.00

33,975.00

112,875.00

23.14

-

-

33,975.00

0.35%

อรัญประเทศ

150,850.00

29,960.00

120,890.00

19.86

-

-

29,960.00

0.31%

วังสมบูร้ณ

110,850.00

18,560.00

92,290.00

16.74

-

-

18,560.00

0.19%

ตาพระยา

122,850.00

20,000.00

102,850.00

16.28

-

-

20,000.00

0.20%

โคกสูง

114,850.00

14,660.00

100,190.00

12.76

-

-

14,660.00

0.15%

คลองหาด

126,850.00

20,200.00

106,650.00

15.92

-

-

20,200.00

0.21%

เขาฉกรรจ้

118,850.00

25,225.00

93,625.00

21.22

-

-

25,225.00

0.26%

วังน้าเย็น

114,850.00

23,080.00

91,770.00

20.10

-

-

23,080.00

0.24%

1,820,310.00

249,581.75

1,570,728.25

13.71

-

249,581.75

2.54%

9,820,310.00

หมำยเหตุ ้อมู
ข ล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

-

เงินอุดหนุน

642,083.25

1,000,000.00

-

เงินอุดหนุน

28,576.75

7,000,000.00

1,000,000.00

งบบริหำร

670,660.00

รวม

7,000,000.00

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

-

-

1,820,310.00
249,581.75

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ :
1. ผลการเบิกจ่า ยเงน
ิ ทุนหมุ นเว ยี นที่ยั งไม่ไ ด้ ดาเนิ น การโอนเง น
ิ ให้ ส มาชิก จ านวน 21

โครงการ เป็นเง ินทั้งสิ้น 3,524,275 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.35 %

2. ผลการเบิกจ่ายเง ินอุดหนุนที่ยังไม่ได้ ดาเนินการโอนเง ินให้สมาชิก จานวน 2 โครงการ

เป็นเง ินทั้งสิ้น 72,123 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.21 %

** ร้อยละผลการเบิกจ่ายที่คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดื อน มกราคม 2565

คิดเป็นร้อยละ 39.16%
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.16 สรุปผลการบร ิหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดสระแก้ว มีหนี้ค้างชาระ ดังนี้
รำยละเอียดโครงกำรที่กองทุนฯ อนุมตั ิ

วิเครำะห์ ทะเบียนลู กหนี้
ยังไม่ถึ งกำหนด
ดำเนินคดี หนี้เกินกำหนด
ชำระ

จำนวนโครงกำรคงเหลื อ

จังหวัด

จำนวน
โครงกำรที่
อนุมตั ิ

1246 โครงการ

รวมจำนวน
โครงกำร
จำนวน
จำนวน
โครงกำรที่ยงั โครงกำรที่เกิน คงเหลื อ
ไม่ถึ งกำหนด กำหนดชำระ (โครงกำร)
ชำระ (โครงกำร) (โครงกำร)
229

168

เงินที่อ นุมตั ิ

เงินต้ นที่รับชำระ ลู กหนี้คงเหลื อ
ณ. 2022-01-04 ณ. 2022-01-04

397 โครงการ

178,244,695.00 142,065,786.69 36,178,908.31
แยกรำยอำเภอ
รำยละเอียดโครงกำรที่กองทุนฯ อนุมตั ิ

จำนวนโครงกำรคงเหลื อ

อำเภอ

จำนวน
โครงกำรที่
อนุมตั ิ

เมืองสระแก้ว
คลองหาด
ตาพระยา
วังน้ าเย็น
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
เขาฉกรรจ์
โคกสูง
วังสมบูรณ์

198 โครงการ
99 โครงการ
138 โครงการ
118 โครงการ
175 โครงการ
215 โครงการ
107 โครงการ
54 โครงการ
142 โครงการ

รวมจำนวน
โครงกำร
จำนวน
จำนวน
โครงกำรที่ยงั โครงกำรที่เกิน คงเหลื อ
ไม่ถึ งกำหนด กำหนดชำระ (โครงกำร)
ชำระ (โครงกำร) (โครงกำร)
40
16
56 โครงการ
26
19
45 โครงการ
48
15
63 โครงการ
8
2
10 โครงการ
22
13
35 โครงการ
26
28
54 โครงการ
22
21
43 โครงการ
7
15
22 โครงการ
30
39
69 โครงการ

เงินที่อ นุมตั ิ

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

เงินต้ นที่รับชำระ ลู กหนี้คงเหลื อ
ณ. 2022-01-04 ณ. 2022-01-04

25,261,427.85
9,724,577.65
12,289,680.61
16,796,180.73
25,024,219.35
25,282,695.05
8,007,536.48
6,483,384.84
13,196,084.13

5,464,437.15
4,668,542.35
6,380,526.39
589,154.27
3,124,445.65
5,344,973.95
3,538,403.52
1,371,795.16
5,670,018.87

(งวดหลัง
2022-01-04)

(งวดก่อ น
2022-01-04)

(งวดก่อ น
2022-01-04)

33,569,887.43

0

2,609,020.88

วิเครำะห์ ทะเบียนลู กหนี้
ยังไม่ถึ งกำหนด
ดำเนินคดี หนี้เกินกำหนด
ชำระ
(งวดหลัง
2022-01-04)

(งวดก่อ น
2022-01-04)

(งวดก่อ น
2022-01-04)

5,248,475.27
4,313,368.87
6,261,254.49
536,991.31
2,916,298.39
4,874,521.79
3,122,304.08
1,081,683.99
5,214,989.24

0
0
0
0
0
0
0
0
0

215,961.88
355,173.48
119,271.90
52,162.96
208,147.26
470,452.16
416,099.44
290,111.17
455,029.63

ร้ อ ยละหนี้
เกินกำหนด
ชำระ

7.21

ร้ อ ยละหนี้
เกินกำหนด
ชำระ

3.95
7.61
1.87
8.85
6.66
9.25
11.76
21.15
8.03

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2565
จังหวัดขอเน้นย้าให้ทุกอาเภอเร่งรัดติดตามหนี้ให้เป็นปกติ อย่าปล่อยให้นานเกิน 3 เดือน
เพื่อไม่ให้เกิดการค้างชาระหนี้เกินกาหนดและจะทาให้เกิดปัญหาตามาในภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.17 ผลการ...
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4.17 ผลการสมัครจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ การเพิ่มจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประเภทบุ คคลธรรมดาและ
ประเภทองค์กรสตร ีขอให้อาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ ซึง่ ร้อยละที่ต้อง
เพิ่มจานวนสมาชิกฯ อยู่ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนสั่งการ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.18 ประเด็นเน้นย้า การดาเนินงานของสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอาเภอ
การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีในส่วนของดาเนินงานให้ เป็นไปตาม

ตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีแก่กลไก

การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

- กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีแก่กลไกการขับเคลื่อน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดับอาเภอ จานวน 9 อาเภอๆ ละ 20,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 คงเหลืออาเภอที่ยังไม่ดาเนินการ จานวน 2 อาเภอ ดังนี้
(1) อาเภอเขาฉกรรจ์
(2) อาเภอโคกสูง

การบร ิหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกากับ ติดตาม เร่งรัด การจ่ายหนี้ ของสมาชิกแต่ละ

กลุ่มในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ และรายงานผลการดาเนินการดั งกล่าวต่ อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอาเภอ และคณะอนุกรรมการบร ิหารงานกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตร ีจังหวัดสระแก้ว
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2. ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ มอบหมายคณะกรรมการติดตามหนี้อาเภอที่ได้ รบ
ั
มอบหมายออกติ ดตามโครงการที่ข อรับการสนั บสนุนและค้ างชาระหนี้ 3 งวดขึ้ นไป เพื่อ ให้ ทราบข้อมูล

เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ เหตุผลที่ไม่ชาระหนี้พร้อมทั้งประเมินความสามารถใน
การช าระหนี้ และความมี ตั ว ตนของสมาชิก ลู ก หนี้ แ ละผู้ ค้ า ประกั น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการปรับ
โครงสร้างหนี้หร ือตกลงการผ่อนชาระหนี้ที่ค้างชาระหร ือดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มติ ที่ประชุม รับทราบ

4.19 สรุปการดาเนินงานจัดการปัญหาช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์

ส านั กงานพัฒ นาชุ ม ชนจังหวั ดสระแก้ ว ได้ รายงานผลการดาเนิ นงานการจัดการ

ปัญหาช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์ ประจาเดือนมกราคม 2565

1. ผลการด าเนิ นงานตามแผนแม่ บ ทสร้า งความสมดุ ล ระหว่ า งคนและช้า งป่ า ภายใต้

โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์ ด้านที่ 3 การจัดการพื้นที่ชุมชน ด้านปรับเปลี่ยนอาชีพ พัฒนาอาชีพ

1.1 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้จด
ั ทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพบุ คลากรในการขั บเคลื่อ นการจัดการปัญหาช้า งป่าในพื้นที่ชุม ชน เพื่อสร้างความรูค
้ วาม

เข้าใจให้กับบุคลากร ในสังกัดทุกคน ในการดาเนินการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากช้างป่า
และพื้นที่อื่น ๆ พร้อมทั้งเป็นการเตร ียมความพร้อมในการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพหมู่บ้านคนรักษ์ชา้ ง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรมพัฒนาอาชีพหมู่บ้านคนรักษ์ช้า ง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

(ใช้งบบร ิหารของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน 18,180 บาท)

โดยเมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 8 ธัน วาคม 2564 ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด สระแก้ ว ได้

ดาเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาช้าง

ป่าในพื้นที่ชุมชน ณ สวนพฤกษศาสตร์วังน้าเย็น ตาบลทุ่งมหาเจร ิญ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว สรุป
ประเด็นสาคัญ ดังนี้

1) นายอรรคนิ ต ย์ กลางประพั น ธ์ หั ว หน้ า สวนพฤกษศาสตร์วั ง น้ า เย็ น ได้ ก ล่ า ว

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งแนะนาสถานที่และภารกิจของสวน
พฤกษศาสตร์ วังน้าเย็น รวมถึงบทบาทภารกิจในการส่งเสร ิม สนับสนุนการดาเนินงานภายใต้ โครงการ
พัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์

2) นายพี ร ฤทธิ์เ ดช ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน รัก ษา

ราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานการจัดการ
ปั ญ หาช้า งป่ า พร้อ มทั้ ง มอบโล่ ห์ ร างวั ลชนะเลิ ศ สารสนเทศต าบลต้ น แบบเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ต
ิ
ประจาปี 2564

เขตตรวจราชการ ให้กับคณะทางานฯ ตาบลทุ่งมหาเจร ิญ อาเภอวังน้าเย็น

3) พ.อ.อ. วุฒทิชย
ั มีโชค บรรยายหัวข้อ "ที่มาและแนวทางการดาเนินงานการจัดการ

ปัญหาช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์ ตามกรอบภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน"

4) นางสาวอานวย อาจจุฬา เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุส
์ ัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน บรรยาย

หัวข้อ "สถานการณ์และสภาพปัญหาเรอื่ งช้างป่าในพื้นที่จงั หวัดสระแก้ว และพื้นที่ป่ารอยต่ อ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออก และองค์ความรูเ้ รอื่ งช้างป่าและการปฏิบัติเมื่อประสบภัยช้างป่า"

5) นายอรุ ณ แสงจัน ทร์ บรรยายหั ว ข้ อ "บทบาทหน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรส านั ก งาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานการจัดการปัญหาช้างป่า"
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6) แบ่งกลุ่มจัดทาแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานการจัดการปัญหาช้างป่า ตาม
โครงการส่งเสร ิมคุณภาพชีว ิตตามแนวพระราชดาร ิ จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมพัฒนาอาชีพหมู่บ้านคนรักษ์

ช้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ได้รบ
ั การจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

1.2 สานักงานพัฒ นาชุ มชนจังหวั ดสระแก้ว ได้ รบ
ั จัดสรรงบประมาณจากจัง หวั ด

สระแก้ว จานวน 976,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง เพื่อ สร้า งองค์ ความรูใ้ ห้ กั บ ประชาชน พร้อ มทั้งเป็น การส่ งเสร ิม สนั บสนุน และ

พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านที่ได้ รบ
ั ผลกระทบจากช้างป่า (3 อาเภอ 4 ตาบล 20 หมู่บ้าน)
จานวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมย่อยที่ 1 : ประชุมกาหนดแนวทางอาชีพ เพื่อการอยู่รว่ มกันระหว่างคนและช้าง

(วันที่ 17 ธันวาคม 2564)
ดาเนินการไตรมาส 2)

กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 2 : ฝึ ก อบรมและสนั บ สนุ น วั ส ดุ ก ารฝึ ก อบรมอาชี พ (ก าหนด
ในการนี้ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นาโดย นายพีร ฤทธิเ์ ดช ผู้อานวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้ ดาเนินโครงการพัฒนา

อาชีพหมู่บ้านคนรักษ์ชา้ ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาอาชีพหมู่บ้านคนรักษ์ชา้ ง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 1 : ประชุมกาหนดแนวทางอาชีพเพื่อการอยู่รว่ มกันระหว่าง
คนและช้าง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

1.2.1 การดาเนินงาน ได้แบ่งกลุ่มพื้นที่ดาเนินการเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่ม ที่ดาเนิ นการในพื้นที่อ าเภอวั งน้า เย็ น ประกอบด้ ว ย กลุ่ม

งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังน้าเย็น สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เมืองสระแก้วและสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภออรัญประเทศ

2) กลุ่มที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอเขาฉกรรจ์ ประกอบด้วย กลุ่มงาน

ส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเขาฉกรรจ์/อาเภอโคกสูงและอาเภอตาพระยา

3) กลุ่ ม ที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ ประกอบด้ ว ย

กลุ่ม งานยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาชุ ม ชน ส านั กงานพัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอวั งสมบู รณ์ /อ าเภอวั ฒ นานครและ
อาเภอคลองหาด

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

1.2.2 กิจกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วย
1) จัดเวทีเสวนาเร ียนรูส
้ ถานการณ์ชา้ งป่าในปัจจุบันและผลกระทบ
2) แบ่งกลุ่มรายหมู่บ้านเพื่อว ิเคราะห์อาชีพที่ต้องการการสนับสนุน

ของครัวเร ือนเป้าหมายที่สามารถลดผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นจากช้า งป่า และสามารถอยู่รว่ มกั นกั บช้างป่า ได้

อย่างยั่งยืน เช่น อาชีพเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด อาชีพเลี้ยงเป็ด/ไก่และทาไข่เค็ม อาชีพปลูกผัก และพืช
สมุนไพร เป็นต้น

3) สรุปแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อการอยู่รว่ มกันระหว่างคนและช้าง
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2. ผลการดาเนินงานอื่น ๆ
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 นายพีร ฤทธิเ์ ดช ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์

การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้ วยนักวชิ าการจังหวัดที่รบ
ั ผิดชอบ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒ นาชุมชนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้า งป่าพื้นที่รอยต่ อ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออก ครัง้ ที่ 2/2564 โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการ

ประชุ ม ฯ ซึ่ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย รองอธิบ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน (นายนิ วั ติ น้ อ ยผาง)
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก พร้อม

ทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุ ร ี ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี
ระยองและจังหวัดสระแก้ว) ณ ห้องประชุม จูปีเตอร์ 16 อิมแพ็ค อาร ีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุ ร ี
สรุปประเด็นในการประชุมฯ ดังนี้

1) พัฒนาการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด รายงานผลการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาเรอื่ งช้าง

ป่า เพื่อสนั บสนุนการขั บเคลื่ อนการดาเนิ นงานโครงการพัชรสุ ธาคชานุร ก
ั ษ์ สภาพปัญหาและแนวทางการ

ขับเคลื่อนการดาเนินงานการสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์ ด้านที่
3 การจัดการพื้นที่ชุมชน ซึง่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้รายงานผลและแผนการดาเนินงานให้ที่
ประชุมทราบ

2) ทั้ ง 5 จังหวั ดแลกเปลี่ ยนเร ียนรู ป
้ ระเด็ นปั ญหา/อุ ปสรรคในการขั บเคลื่ อนการ

ดาเนินงานโดยในประเด็นการกาหนดระดับความรุนแรงของพื้นที่ จานวนอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า (อปพร.)
และการขับเคลื่อนกองทุนคชานุรก
ั ษ์และกองทุนอื่น ๆ จะต้องหาร ือความชัดเจนในระดับกระทรวงต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.20 การขับเคลื่อน Big DATA กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ จัด ท าระบบ Big DATA เพื่ อ เชื่อ มโยงฐานข้ อ มู ล งาน

พัฒ นาชุ ม ชนภายในหน่ว ยงาน และรองรับข้ อ มูลส าคั ญของส่วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนข้ อ มูลสาธารณะ
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบร ิหารจัดการตามภารกิจและยกระดับการให้บร ิการประชาชน กรมการพัฒนาชุมชนจึง

ได้ สั่ งการให้ สานั กงานพัฒนาชุม ชนจังหวั ดดาเนิ นการขับเคลื่อ นระบบ Big DATA กรมการพัฒ นาชุมชน
และแพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล
มติที่ประชุม รับทราบ

4.21 สรุปผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ประจาเดือนธันวาคม 2564
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วได้ รบ
ั การจัดสรรเวลาจัดรายการว ิทยุ จาก
สถานีว ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว ระบบคลื่นความถี่ FM 103.25 MHz ซึง่ ในเดือน
ธันวาคมจังหวัดได้กาหนดแผนการจัดรายการว ิทยุเร ียบร้อย ส่วนในเดือนถัดไปจะขออความอนุเคราะห์ให้
แต่ ละอ าเภอได้ หมุนเวยี นมาทาหน้ า ที่จัดรายการว ท
ิ ยุ ซึ่งถ้ า หากอ าเภอใดพร้อ มวั นไหนขอให้ แจ้งความ
ประสงค์มาที่จงั หวัดได้เลย

/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.22 แนวทางการดาเนิ นงานขจัดความยากจนและพั ฒนาคนทุกช่ว งวัย อย่ า งยั่งยื นตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มติที่ประชุม รับทราบ
/4.23 การดาเนินงาน...
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4.23 การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

การดาเนินงานเคร ือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งในระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ให้

ทบทวนคาสั่ งเคร ือข่ า ยกองทุนแม่ระดั บอ าเภอ และคั ดเลือ กรายชื่อ 2 คนส่ งในจังหวั ดเพื่อ คั ดเลือ กใน

ระดับจังหวัด จัดการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน 1 แห่งพร้อมจัดทาข้อมูล และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด ประเมินผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิ นให้ดี
ขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10
มติที่ประชุม รับทราบ

4.24 การจัดการความรู ้ (KM)

มติที่ประชุม รับทราบ

/(กลุ่มงานประสาน…
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(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน)
4.25 สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 งบดาเนินงาน (ค่าใช้จา่ ยในการ

บร ิหาร) และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2565

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้รบ
ั จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ใน

ส่ ว นงบบร ิหาร 1,300,000 บาทโดยประมาณ ที่มี การเบิกจ่า ยดี ที่ สุ ด คื อ ค่ า เช่า บ้า น คิ ดเป็นร้อ ยละ 61

ค่าวัสดุคอมฯ มีอาเภอตาพระยา อาเภอโคกสูง และอาเภอวังสมบูรณ์ยังไม่มีการเบิกจ่าย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
มีอาเภอโคกสูงยังไม่มีการเบิกจ่าย ภาพรวมในการเบิกจ่ายงบบร ิหาร คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน ไตรมาส 1 และ 2 ได้แก่

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ทุกอาเภอยังไม่มีการเบิกจ่าย
2. สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน อาเภอวังสมบูรณ์ยังไม่มีการเบิกจ่าย

3. จัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพ อาเภอวังสมบูรณ์และอาเภอคลองหาดยังไม่มีการเบิกจ่าย
4. การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาว ิถีชวี ิตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมู่บ้าน อาเภอ

วัฒนานคร อาเภออรัญประเทศ และอาเภอตาพระยา ยังไม่มีการเบิกจ่าย

5. สั ม นาการเร ียนรู ว้ ถ
ิ ี ชีว ต
ิ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อ าเภออรัญ ประเทศ ยั ง ไม่ มี ก าร

เบิกจ่าย

6. เพิ่ ม ศั ก ยภาพคณะกรรมการศู น ย์ เ ร ียนรู ้ก องทุ น แม่ ร ะดั บอ าเภอ อ าเภอ

เขาฉกรรจ์ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

7. การพัฒนาศูนย์เร ียนรูท
้ ฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” เราจะใช้รูปแบบของ

อาเภอโคกสูงไปก่อน ในส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณขอให้แต่ละอาเภอวัฒนานคร อาเภอ
อรัญประเทศ และอาเภอตาพระยาร ีบดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม รับทราบ

4..26 การคั ดเลือ กข้า ราชการ ลูกจ้า งประจา และพนั กงานราชการดี เ ด่ น กรมการพัฒนา

ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้ วยกรมการพัฒนาชุ มชน จะดาเนินการคั ดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน

ราชการดี เ ด่ น กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 เพื่ อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ เป็ น ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จานวน 104 รางวัล ตาม QR Code

แนวทางการคัดเลือกฯ ปี 2565

มติที่ประชุม รับทราบ

/4.27 มาตรการ…
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4.27 มาตรการป้อ งกั นและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
หลังเทศกาลปีใหม่

ด้ ว ยศู นย์ บร ิหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงมหาดไทย (สบค.มท.) ได้ รบ
ั แจ้งจากส านั กนายกรัฐมนตร ีว่ า นายกรัฐมนตร ีได้ มีบัญชาให้ แจ้ง

แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่เพื่อยกระดับมาตรการป้องกัน

และควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้
ไวรัส โคโรนา 2019 โดยให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และหน่ ว ยงานของรัฐ พิ จ ารณาสั่ ง การให้ ข้ า ราชการ

พนั ก งาน เจ้า หน้ า ที่ ห ร ือบุ ค คล ในความรับ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาด าเนิ น การปฏิ บั ติ ใ นระหว่ า งวั น ที่ 1 – 14
มกราคม 2565 ดังนี้

1.พิ จ ารณาด าเนิ น มาตรการปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ ตั้ ง

หน่วยงาน (Work From Home) ตามความเหมาะสมโดยมิให้มีผลกระทบต่อการให้บร ิการประชาชน

2.พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหร ือเคลื่อนที่ของ

กลุ่มคนจานวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ หากมีความจาเป็น ให้จด
ั

กิจกรรมโดยว ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ยกเว้นกรณีการยกเลิก ระงับ หร ือเลื่อนการจัดกิจกรรม

ใดแล้ว อาจเกิ ดผลเสี ย แก่ ทางราชการ ให้ พิจ ารณาดาเนิ นการภายใต้ ม าตรการป้ อ งกั นโรคติ ดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณาสุขกาหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ
มติที่ประชุม รับทราบ
พ.ศ.2565

4.28 ขอเชิญร่วมบร ิจาคทรัพย์และสิ่งของ “ วันรวมน้าใจกาชาดจังหวัดสระแก้ว ” ประจาปี
จังหวั ดสระแก้ ว ได้ กาหนดจัดงานเทศกาลประจาปี “งานสื บสานวั ฒนธรรมเบื้อง

บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว” ประจาปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ
บร ิเวณอุ ทยานพุ ทธมณฑลสระแก้ ว ตาบลท่า เกษม อ าเภอเมือ งสระแก้ ว จังหวั ดสระแก้ ว ขอเชิญชวน

หน่ ว ยงานหร ือองค์ ก รภาครัฐ และเอกชน และผู้ มี จิต ศรัท ธาร่ว มบร ิจาคทรัพ ย์ แ ละสิ่ ง ของที่ ส านั ก งาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 18 มกราคม 2565
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรอื่ งเพื่อพิจารณา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรอื่ งอื่น ๆ

อาเภอคลองหาด

ขอเชิญ ชวนท่ อ งเที่ ย วหมู่ บ้ า นนวั ต ว ถ
ิ ี ต าบลคลองไก่ เ ถื่ อ น ซึ่ง ในช่ว งนี้ จ ะมี ทุ่ ง ทุ่ ง ดอก
เก๊กฮวยให้ได้รบ
ั ชมความสวยงาม และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมาวางจาหน่าย

ขอให้ อ าเภอเตร ียมพร้อ มคั ดเลือ กข้าราชการ ลูกจ้า งประจ า และพนั กงานราชการดี เด่ น

กรมการพัฒ นาชุ มชน ประจ าปี ๒๕๖๕ เพื่อ จัดส่ งให้ จังหวัด ภายในวั นที่ 4 กุม ภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กลุ่ม งาน
ประสานฯ)

/ปฏิทิน...
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ปฏิทินการส่งงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖5
กาหนด
ที่

งาน/การรายงาน

ส่ง

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

การดาเนินงานตามระบบมาตรฐาน

5

ส่งเสร ิมฯ

อัญชลี

ทุกเดือน

การเดินทางไปราชการ

การพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจาปี

ของเดือน
ของเดือน

๒๕๖๕ ส่งใบสมัครพร้อมสรุป รายชือ
่
กลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบ

มาตรฐาน การพัฒนาชุมชน (มชช.)
ประจาปี ๒๕๖๕ ภายใน วันที่ ๕
มกราคม ๒๕๖๕
4

รายงานผลการดาเนินงานโครงการวัด

10

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

5

ร่วมบร ิจาคทรัพย์และสิ่งของ “ วันรวม

18

ประสานฯ

ผอ.กง.ประสานฯ

ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติ
น้าใจกาชาดจังหวัดสระแก้ว ”
ประจาปี พ.ศ.2565

6

รายงานงบหน้าและรายงานผลการ

๒๐

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

จนกว่าจะครบ

7

รายงานผลการส่งเสร ิมการขับเคลื่อน

๒๐

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

ทุกเดือน

จัดตั้งศูนย์ผู้นา

การดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสา

ทุกตาบล

พัฒนาชุมชนฯ
8

ผ้าไทยใส่ให้สนุก

๒๐

ส่งเสร ิมฯ

อัญชลี

ทุกเดือน

9

การรายงานผลการดาเนินงานน้อมนา

๒๐

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

ทุกเดือน

แนวพระราชดาร ิฯ ปลูกผักสวนครัวฯ

รอบ ๒ การรายงานผลการดาเนินงาน
ในโปรแกรม Plant For Good
๑๐

รายงานผลการดาเนินงานหมูบ
่ ้านค

๒๓

สารสนเทศฯ

วุทฒิชย
ั

ทุกเดือน

๑1

ยอดจาหน่ายตลาดประชารัฐ คนไทย

๒๕

ส่งเสร ิมฯ

ธนากร

ทุกเดือน

๑2

รายงานผลการประชาสัมพันธ์

๒๕

สารสนเทศฯ

รว ินทร์นิภา

ทุกเดือน

13

การบันทึกยอดจาหน่ายสินค้า OTOP

30

ส่งเสร ิมฯ

เชาวลิต

ทุกเดือน

ชานุรก
ั ษ์
ยิ้มได้

มติที่ประชุม รับทราบ
/ประธาน…

26
ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายจักรร ิน ธรรมโคต
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายประสิทธิ์ ปานงาม

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

