รายงานการประชุม

ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ นักว ิชาการพัฒนาชุมชน
ครัง้ ที่ 12/2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ณ สวนพฤกษศาสตร์วังน้าเย็น ตาบลทุ่งมหาเจร ิญ
อาเภอวังน้าเย็น 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. นางนิภาภรณ์ สินเส็ง

พัฒนาการอาเภอเขาฉกรรจ์

6. นางปราณีต ชานิจศิลป์
8. นายตุลยวัตร นกอยู่

พัฒนาการอาเภออรัญประเทศ
พัฒนาการอาเภอวังน้าเย็น

10. นายบุญจันทร์ ราว ีศร ี

พัฒนาการอาเภอตาพระยา

12. นางสาวมะลิวัลย์ แข็งธัญญะกิจ

พัฒนาการอาเภอโคกสูง

1. นางพวงผกา ไชยเกล้า

พัฒนาการอาเภอคลองหาด มอบหมาย

11. นางศร ีทอง ประดิษฐ์วงศ์วาน
ผู้ไม่มาประชุม

รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

ผู้เข้าร่วมการประชุม

พัฒนาการอาเภอวังสมบูรณ์

นางสาวปราณี ก้อนเพชร เข้าร่วมประชุมแทน

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 13.00 น.

นายพีร ฤทธิเ์ ดช ผู้อานวยการกลุ่มงานยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาชุ มชน รักษาราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ประธานการประชุมเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.1 เรอื่ งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ที่ประชุม แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ และย้าย

ไปดารงตาแหน่งที่อื่นดังนี้

1) นายอว ริ ุทธ์ วรกิ ตติ ไ พศาล หั ว หน้ า ส านั กงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดตราด ย้ายมาดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระแก้ว

2) นายสมเกี ย รติ สุ สั ณพูลทอง ผู้อ านวยการส านั กงานทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ

สิ่ ง แวดล้ อ มจัง หวัด นครราชสี ม า ย้ า ยมาด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

3) นางสาวพรจันทร์ มั่นพิร ิยะกุล ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดี จังหวัดชัยนาท

ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจงั หวัดสระแก้ว

4) นายเกี ยรติ สยาม ลิ้มตระกูล ผู้อานวยการวท
ิ ยาลัยการอาชีพพนั สนิ คม ย้ายมา

เป็นผู้รก
ั ษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการว ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

5) นายจีราวัฒน์ จันทร์หอม หัวหน้าบ้านพักเด็ กและครอบครัวจังหวัดพิจต
ิ ร ย้าย

มาดารงตาแหน่ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

6) นายวท
ิ วัช ด่ านกาจัด ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ให้บร ิการ SME ครบ

วงจร จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสิงห์บุร ี

7) นายถว ิล ยี่สุ่นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ย้ายไปดารงตาแหน่ง พัฒนาการ
8) นายอุ ก ฤษฎ์ อิ น ทาภรณ์ ปฏิ รู ป ที่ ดิ น จัง หวั ด สระแก้ ว ย้ า ยไปด ารงต าแหน่ ง

ผู้อานวยการสานักว ิชาการและแผนงานสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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9) ว่าที่รอ
้ ยตร ี กิตติ วัฒน์ ยิ้มย่อง สวัสดิ การคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ย้าย

ไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒

10) นายจ านง ทรงเคารพ จั ด หางานจั ง หวั ด สระแก้ ว ย้ า ยไปด ารงต าแหน่ ง

จัดหางาน จังหวัดปทุมธานี

11) นายว ินัย โตเจร ิญ นายอาเภออรัญประเทศย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการ

กองว ิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

สถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID-19) จั ง หวั ด สระแก้ ว ณ วั น ที่

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จะเห็ นได้ ว่าสถานการณ์ จะเรมิ่ ลดลงและอยู่ในสถานการณ์ ที่ดีขึ้น ตามลาดั บและ
สัดส่วนของประเทศ ผู้เสียชีว ิตยังมีอยู่ที่ 6 ราย สะสมทั้งหมด ๙๔ ราย จะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุและมีโรค
ประจาตั วส่วนมากจะเป็นโรคเบาหวานและคนส่วนใหญ่ ๔๕ % จะยังไม่ได้ รบ
ั วัคซีน ส่วนสถานการณ์แยก

ตามรายอ าเภอจะเห็ น ได้ ว่ า สถานการณ์ เร มิ่ ลดลงแต่ ที่ ยั ง เป็ น พื้ น ที่ สี แ ดงอยู่ จ ะมี ที่ อ าเภอโคกสู ง
อาเภอคลองหาด อาเภอวังสมบูรณ์ ส่วนอาเภออื่นๆ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่ อเนื่องและ Cluster ที่บ้าน
หนองผักบุ้งที่สามารถควบคุมได้และมีการปิดโรงเร ียนกักตั วกลุ่มเสี่ยงที่สาคัญขอประชาสัมพันธ์เรอื่ งการ

เฝ้าระวังการเกิ ด Cluster ทั้งงานบุญ งานบวช และการเปิดโรงเร ียนในช่วงเวลานี้ ส่วนเรอื่ ง การบร ิหาร

เตียงผู้ป่วยอัตราการครองเตี ยงยังอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติ ไม่เป็นปัญหาวัคซีน และการเปิดเมืองสิ่งสาคัญ
ที่จะทาให้เราเปิดเมืองได้ต้องมีความครอบคลุมในเรอื่ งของการรับวัคซีน ซึง่ ตอนนี้ ได้ทั้งสิ้น ๕๒ % ประชากร

ที่แยกเป็นกลุ่มจะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ครบแล้ว อสม. ๔๐ % ผู้สูงอายุ ๖๓.9 % ผู้มีโรคประจาตัว 50 %
หญิงตั้งครรภ์ ๔๘ % ยอดรายอาเภอการฉีดวัคซีนเข็ม ๑ และเข็ม ๒ ที่มีการฉีดสูงสุดที่อาเภออรัญประเทศ
ที่ ๖๕.๓ % อาเภอเมืองสระแก้วและอาเภออื่นๆ ตามมาและส่วนการให้กระทรวงมหาดไทยช่วยตามคนมา

ฉีดวัคซีน ผลปรากฏว่ามีจานวนผู้มาฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น และการปฏิบัติตามคาสั่งของจังหวัด ในเรอื่ งของ
การร่วมงานบุญงานบวชที่จะทาให้เกิด Cluster ต่างๆ การประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจาตัวรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ ยังจาเป็นเพื่อเป็นการป้องกันการเสียชีว ิต

การเปิดเมืองก็เป็นการเร่งรัดมาตรการ Covid-free setting สาหรับรายละเอียดการฉีดวัคซีนสาหรับคน
ต่างด้าวทางสาธารณสุขได้ดาเนินการ ในทุกอาเภอและได้เน้นที่โรงเกลือที่มีคนต่างด้าวอาศัยอยู่จานวนมาก
และได้ทาการฉีดไปแล้วกว่า 5,000 คน ถือว่าได้กว่า ๑๐๐ %

ปฏิทินงานสาคัญในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1) วันที่ 1 ธ.ค. ๖๔ การจัดพิธวี ันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลหลักเมือง

จังหวัดสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

พิธบ
ี วงสรวงพระบรมราชานุสาวร ีย์ พระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

พิธ ีบวงสรวงพระบรมราชานุส าวร ีย์ พระบรมราชานุส าวร ีย์ สมเด็ จ พระนเรศวร

มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวร ีย์ พระนเรศวรมหาราช อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

2) วันที่ 1 ธ.ค. ๖๔ การจัดงานวันดินโลก ณ มหาว ิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ

ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

3) วันที่ 5 ธ.ค. ๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บร ิเวณลานหน้า ศาลากลาง
จังหวัดสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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4) วันที่ 9 ธ.ค. ๖๔ การจัดงานวั นต่ อต้ า นคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้อง
ประชุมบูรพา ชัน
้ 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

5) วันที่ 16 ธ.ค.๖๔ โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตร ิย์ โครงการ

“บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บร ิการประชาชน”
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดละลมติม ตาบลโคกสูง อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

6) วันที่ 27 ธ.ค.๖๔ การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครัง้ ที่ 12/2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว แจ้งเรอื่ งของการสนับสนุนการใส่ผ้าไทยในวั นนี้ ที่ใ ห้

ดาเนินการจะเห็นได้ ว่าเป็นมติ ประชุมคณะรัฐมนตร ี ในการส่งเสร ิมการใส่ผ้าไทย ส่วนในจังหวัดสระแก้ว

ของเรามีผ้าไทย ลายประจาจังหวัดและลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ีฯ” ที่ควรได้ รบ
ั การ
ส่งเสร ิมสนับสนุนจึงได้ ปร ึกษาหาร ือกับท่านนายองค์การบร ิหารส่วนจังหวัดเพื่อจัดพิธเี ดิ นแบบผ้าไทยขึ้น

ในวั น นี้ และได้ ร บ
ั ค าปร ึกษาจากท่ า นนายกองค์ ก ารบร ิหารส่ ว นจั ง หวั ด สระแก้ ว เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง ในการ
ดาเนินการจัดงานในครัง้ นี้ถือเป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน
ในจังหวัดสระแก้วของเรา รวมทั้งได้ รบ
ั พระกรุณาผ้าลายขอ ที่ย่อมาจาก สิร ิวัณณวลี ใส่ไปในลายผ้า และ

ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตัดและได้ใส่ผ้าไทย มาเดินแบบในครัง้ นี้ให้ได้ชมและทราบถึงราคาผ้า

และลายผ้า ของทางจังหวั ด อี กประการ คื อ การส่ งเสร ิมการใช้สิ นค้ า OTOP ในการมอบของขวั ญ ที่ เ ป็ น
กระเช้าของขวัญต้อนรับปีใหม่ และฝากประชาสัมพันธ์ถึงหัวหน้าส่วนราชการต่ างๆในการนาไปมอบให้แก่
ญาติผู้ใหญ่ที่ท่าน
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

จังหวั ดสระแก้ ว เรอื่ ง การขั บเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ว งวั ยอย่างยั่งยื นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดาเนินการประชุมกรรมการมาเป็นระยะและเป็นระบบ มี ๒ ข้อหลักและดัชนี

ความต้ อ งการพื้นฐาน ๕ มิติ คนที่ถือ บัตรสวั สดิ การแห่งรัฐ จังหวั ดสระแก้ ว มี ๖,๕๑๔ คน อยู่ใ น ๔,๐๕๔
ครัวเร ือนและได้ดาเนินการให้กับ บุคคลเหล่านี้เป็นการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและทาให้ทราบถึงปัจจัย

ต่างๆและต้อง บูรณาการในการร่วมกันแก้ปัญหาให้กับประชาชนสร้างสังคมแห่งการเร ียนรูแ
้ ละการเร ียนรู ้
ตลอดชีว ิตเพื่อพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน ในที่ประชุมกรมการจังหวัด ครัง้ ที่ 12/2564
ซึง่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้ติดตามในระดับพื้นที่เพราะรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะใช้กลไกนี้

ในการค้นหา ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนที่มีรายได้ตํากว่าเกณฑ์และให้ทางราชการลงไปช่ วยเหลือ ทางรัฐบาล
ให้ ท างกระทรวงมหาดไทยซึ่ง มี ห น่ ว ยงานที่ อ ยู่ ทั้ ง ระดั บ จัง หวั ด อ าเภอ ต าบล หมู่ บ้ า น รวมทั้ ง องค์ ก ร

ปกครองส่วนท้อ งถิ่ นในการขั บเคลื่อ นเรอื่ งนี้ และมอบหมายให้สานั กงานพัฒ นาชุ มชนและโอท็อ ปเทรด
เดอร์จงั หวัดสระแก้ว เป็นตัวแทนนากระเช้าของเข้าปีใหม่เข้ามอบให้ผู้บร ิหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย
และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ขอขอบคุ ณ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานส่ ง เสร ิมฯ พั ฒ นาการอ าเภอ ทุ ก อ าเภอ และ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกๆ คน ที่รว่ มกันคิดออกแบบและจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยในวันประชุมกรมการ

จังหวัดได้เป็นอย่างดี และในกาจัดงานกาชาดประจาปีจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์
2565 จะมีกิจกรรมเดิ นแบบผ้าไทยอีกครัง้ ขอฝากให้กลุ่มงานส่งเสร ิมได้ เตร ียมการกิจกรรมดั งกล่า วไว้
ล่วงหน้า

มติที่ประชุม รับทราบ
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1.2 เรอื่ งจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
1) สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน

ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (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"

1.1 ครัวเร ือนต้นแบบ ขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรม สามารถเห็นผลผลิต มี

พืชผักสวน ครัว พืชสมุนไพรที่เ กิ ดจากการพัฒ นาพื้นที่ตามหลักทฤษฎี ใ หม่ ประยุ กต์ สู่ "โคก หนอง นา
โมเดล” อาทิ ยะลา สิงห์บุร ี นครพนม ประจวบคีร ีขันธ์ เป็นต้น

1.2 อ าเภอได้ เ ชิญ ชวนส่ ว นราชการ/ภาคี เ คร ือข่ า ย ร่ว มกิ จ กรรมเอามือ

สามัคคีตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด ร่วมกันตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

1.3 ให้ ทุกจังหวัดเพิ่ ม ช่อ งทางการประชาสั ม พั นธ์ สร้า งการรับรู ส
้ ร้างการ

รับรู ้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ส่วนราชการ ภาคว ิชาการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าไปศึกษาเร ียนรู ้ ลงมือปฏิบัติ

เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และยกระดับการแก้ไขปัญหา ความยากจน ภายใต้ ชอ
ื่ “ศูนย์เร ียนรู ้
การพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนทุกช่วงวัย รูปแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนา
องค์ ค วามรู แ
้ ละพั ฒ นาตั ว เอง เพื่ อ ที่ จ ะช่ว ยแก้ ปั ญ หาหร ือหนุ น เสร ิม และควรที่ จ ะลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย ม

เจ้าของแปลง อย่างสมําเสมอ ประสานความร่วมมือกับภาคราชการ ภาคีเคร ือข่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วม
ติดตามเยี่ยมเยียนและสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง

2) การจัดงาน OTOP ไทยสู้ภัยโคว ิด 19 ระหว่าง วันที่ 18-26 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์

- เพื่ อบรรเทาผลกระทบของผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP และชุ มชนท่ องเที่ ยวจาก

ว ิกฤติการการแพร่ระบาดของ เชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่ม ช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์
ของชุมชน

- เพื่อจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
- เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ กับ OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เผยแพร่

และประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น งานโครงการหนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บรรเทาผลกระทบของผู้ ผ ลิ ต

ผู้ประกอบการ OTOP จากวกิ ฤติ การณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่ มช่องทางในการ
ระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน

3) การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบการเร ียนรูท
้ างไกล (สพช.)
4) ผลการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กค.)

5) รายงานผลและการใช้ประโยชน์ จากการบร ิหารการจัดเก็ บข้ อมูลความจาเป็น

พื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ศสท.)

5.1 บ ร ก
ิ า ร ข้ อ มู ล จ ป ฐ . แ ล ะ ข้ อ มู ล ก ช ช . 2ค ด้ ว ย ร ะ บ บ อ อ น ไ ลน์

ebmn.cdd.go.th มีผู้ใช้บร ิการสะสมรวม จานวน 20,753 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 64.

5.2 ระบบบร ิหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP กรมการ

พัฒนาชุมชน สนับสนุนข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้กับ ให้กับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติและเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ว งวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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5.3 การให้ บ ร ิการข้ อ มู ล ในระดั บ ภู มิ ภ าค การใช้ข้ อ มู ล จปฐ. และข้ อ มู ล
กชช. 2ค เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรับ ใช้ ใ นการว เิ คราะห์ แ ละจั ด ท าแผนการพั ฒ นา ตามแนวทางระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้ วยการจัดทาแผนและประสาน แผนพัฒนาพื้นที่ใ นระดั บอาเภอและตาบล พ.ศ.
2562 จัดทาเอกสารายงานคุณภาพชีว ิต ส่งให้หน่วยงาน กระทรวง/กรม/มหาว ิทยาลัย/ว ิทยาลัย ทุกแห่ง

6) แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณกองทุนพัฒนา บทบาทสตร ี

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สกส.)

7) การดาเนินงานโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนก” ตามพระดาร ิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ี นาร ีรัตนราชกัญญา

7.1 ทุกจังหวัด ดาเนินการรณรงค์การสวมใส่อย่างน้อย 2 วันต่ อสัปดาห์

ต่ อ เนื่ อ ง และร่ว มประชาสั ม พั น ธ์ก ารสวมใส่ ผ้ า ไทย ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ด าเนิ น กิ จ กรรม ด้ า นการตลาด
(รูปแบบ Offline และ Online) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

7.2 จัด พิ ธ ีม อบแบบลายผ้ า บาติ ก พระราชทานฯ จ านวน 3 ลาย ได้ แ ก่

“ปาเต๊ะ ร่วมใจเทิดไทเจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” “ป่าแดนใต้” เพื่อเป็น ต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น กาหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือ ระดับจังหวัด/พื้นที่ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ เยาวชน ฯลฯ พัฒนาและประยุกต์ล ายผ้าพระราชทาน ปรับใช้
ในผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย

กรมการพัฒนาชุมชนขอเน้นย้า เรอื่ งการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขอให้ทุกส่วนงานนั้น

ได้ตามตามกฎและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง
1.3 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ

1.3.1 กระทรวงมหาดไทยได้ มีคาสั่ ง ที่ 2786/2564 ลงวั นที่ 18 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2564 เรอื่ ง ย้ายข้าราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จานวน 1 ราย

1. นายถว ลิ ยี่ สุ้ นแสง ตาแหน่ ง พัฒ นาการจังหวั ดสระแก้ ว ย้ า ยไปดารง

ตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุร ี ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 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

/ระเบียบวาระ…
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรอื่ งเพื่อทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)

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

การบร ิหารงาน เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๔ จานวน ๔๓ หมู่บ้าน

จากการติดตามการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในปีงบประมาณ

พ.ศ.2564 มีจ านวน 43 หมู่ บ้า นและในปี งบประมาณ พ.ศ.2565 กรมได้ คัดเลื อ กหมู่ บ้า นเพิ่ ม อี ก 36
หมู่บ้าน ซึง่ จังหวัดได้ ส่งเอกสารให้ทางอาเภอทุกอาเภอแล้ว ขอให้อาเภอรายงานปัญหาเป็นลายลักษณ์
อักษรให้จงั หวัดทราบต่ อไป เนื่องจากการประชุมวันนี้มีเวลาไม่มากพอสาหรับการรายงานเป็นรายอาเภอ

และจะแจ้งวัน เวลาประสานอาเภออรัญประเทศเพื่อลงพื้นทีต
่ รวจสอบ จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเง ินโครงการฯ ของบ้านไทยสามารถ ตาบลบ้านด่าน ซึง่ มีปัญหามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

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

ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดสระแก้ ว

ณ เวลานี้ จังหวัดสระแก้วไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายใน 29 จังหวัดที่จะต้ องจัดทารายงานปัญหา

และอุ ป สรรคการด าเนิ น โครงการฯ ให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ร บ
ั ทราบ เพราะว่ า เรามี ค วามมั่ น ใจที่ จ ะสามารถ
ดาเนินการให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 อย่างแน่นอน ใน 7 อาเภอ ยกเว้นอาเภอวังน้าเย็นและ

อาเภอโคกสูง ก็ ขอให้ อาเภอเร่งดาเนินการให้ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด ติ ดปัญหาหร ืออุปสรรคใดๆ ขอให้ร ีบ
แจ้งโดยทันทีเพื่อจะได้หาทางแก้ไขให้การดาเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จทันกาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ

(กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน)
4.3 ยอดจาหน่ายตลาดประชารัฐ และตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
๑) ตลาดประชารัฐ

ผลการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า
ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ บร ิเวณหลังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จัดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

/ยอดจาหน่าย...
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ยอดจาหน่ายตลาดประชารัฐ ประจาเดือน พฤศจิกายน 2564

๒) รายงานยอดจาหน่าย ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ระดั บอาเภอ ประจาเดื อน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ที่

อาเภอ

ผลิตภัณฑ์

1

เขาฉกรรจ์

นาง บัวลอย เทพปาน

1,400

2

อรัญประเทศ

อโนชา ผ้าไหม

1,500

3

คลองหาด

นางสาวสุ ภัสสรา คาเอี่ยม (น้าผึ้งแท้

3,000

4

คลองหาด

นางสาวสุ ภัสสรา คาเอี่ยม (น้าผึ้งแท้

2,200

5

โคกสูง

นาง สาคร ธิโสธร

1,300

6

เจร ิญฟาร์ม) 10 ขวด

เจร ิญฟาร์ม) (กิ๊ฟเซ็ท) 11 รายการ
โอทอปเทรดเดอร์ 6 กระเช้า
รวม

ยอดจาหน่าย

หมายเหตุ

24,180

33,580

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐
ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการ

ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบ

ของผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP และชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วจากว ก
ิ ฤติ ก ารแพร่ร ะบาดของเชื้อ ไวรัส โคโรนา
2019 (COVID - 19) โดยการเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน จัดแสดง
และจ าหน่ า ยผลิตภั ณฑ์ OTOP เพิ่ ม ช่อ งทางการตลาดให้ กั บ OTOP และสร้า งรายได้ ใ ห้ กับ ชุ ม ชน เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ***จังหวัดสระแก้วแจ้งจัด
ประชุมชีแ
้ จงให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เวลา 09.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.5 การประชาสัมพันธ์...
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4.5 การประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
- ผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด สระแก้ ว ได้ เ ชิญ ชวนให้ ส วมใส่ ผ้า ไทยอย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์ ละ
3 วัน ซึง่ จังหวัดสระแก้ว กาหนดให้สวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ ดังนี้
๑) วันอังคาร สวมใส่ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ีฯ
๒) วันพุธ สวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น
๓) วันศุกร์ สวมใส่ผ้าลายเอกลักษณ์จงั หวัดสระแก้ว
- ส่งเสร ิมการสวมใส่ผ้าไทย “๑ องค์กร ๑ ชุดทีม”
มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.6 การขับเคลื่อนการดาเนินงานผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๕๔๕๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จังหวัดสระแก้ว ได้จด
ั ทาโครงการ “ส่งเสร ิมการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนสู่

เศรษฐกิจกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิม พระ

เกี ย รติ แ ละถวายเป็น พระราชกุศ ลพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดี ศร ีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โดยให้ต่อยอดขยายผลการพัฒนาศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณของทาง
ราชการ ในการจัดตั้งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครบทุกตาบล ภายในปี ๒๕๖๕ ซึง่ จังหวัดสระแก้วได้
กาหนดเป้าหมายจานวนตาบลที่จะจัดตั้ งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยไตรมาส ๑ จัดตั้งร้อยละ ๕๐

ไตรมาส ๒ จัดตั้งร้อยละ ๓๐ และไตรมาส ๓ จัดตั้งร้อยละ ๒๐ ซึง่ จะจัดตั้งครบทุกตาบล ๑๐๐% ภายในไตร
มาส ๓

สรุปแนวทางที่อาเภอจะต้ องดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดทาแผนการจัดตั้ งศูนย์ ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุ มชน ตามแบบรายงานให้ จังหวั ด (สามารถ

จัดตั้งได้มากกว่าเป้าหมายของแต่ละไตรมาส) ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. รายงานงบหน้าการจัดตั้งและรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทุกวันที่ ๒๐

จนกว่าจะจัดตั้งครบ

๓. รายงานผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน

(กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ได้ขับเคลื่อน)

๔. ประเมินศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน และค้นหา Best Practice/ถอดบทเร ียน
๕. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กิจกรรมของศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน สามารถบูรณาการการขับเคลื่อน/การรายงาน

ร่วมกับการรณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ได้
มติ ที่ประชุม รับทราบ

/4.7 โครงการ…
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4.7 โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบร ิหารกองทุนเพื่อเกษตรและแหล่งสินเชือ
่ ภาครัฐเพื่อ
การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น กิ จ กรรมหลั ก ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากด้ ว ยกองทุ น ชุ ม ชน กิ จ กรรมย่ อ ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกองทุนชุมชน กิจกรรมย่อย เสร ิมเสร ิมศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ 1 Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. ส่งเสร ิมกองทุนชุมชนมีการบร ิหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. ส่งเสร ิมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและนาเง ินไปประกอบอาชีพ

เป้าหมายจังหวัดสระแก้วที่ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมฯ 174 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แยกเป็น

2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
แยกเป็น

สิ่ งที่อาเภอต้องดาเนินการ

จานวน

มีงบประมาณ
ไม่มีงบประมาณ
จานวน

มีงบประมาณ
ไม่มีงบประมาณ

58 กลุ่ม

32 กลุ่ม
26 กลุ่ม

116 กลุ่ม

85 กองทุน
31 กองทุน

1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย (กข.คจ.) ออมทรัพย์ โดยเงอื่ นไขเป็นกองทุนที่ไม่ซ้ากับ

กองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจาปี 2563 และ 2564 และ เป็นกลุ่มที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 1
และ 2 (ส่งจังหวัด ภายใน 15 ธันวาคม ๒๕64) หนังสืออยู่ระหว่างการนาเสนอ
ประกอบด้วย

2. ส่ งรายชื่ อ ที ม คู่ หู คู่ คิ ด (Move For fund Team) อย่ า งน้ อยอ าเภอละ 1 ที ม
(1) พัฒนากรผู้รบ
ั ผิดชอบงานกองทุนชุมชน หร ือพัฒนากรผู้ประสานงานตาบล

หร ือพัฒนากรผู้ประสานงานตาบล

(2) ตัวแทนคณะกรรมการ หร ือปราชญ์ชุมชนด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ยากจน (กข.คจ.)
พอเพียง

(3) ตั วแทนคณะกรรรมการหร ือปราชญ์ชุมชนด้านโครงการแก้ไขปัญหาความ
(4) คณะกรรมการศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน หร ือปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจ
(ส่งจังหวัด ภายใน 15 ธันวาคม ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม รับทราบ

/4.8 แผนปฏิบัติการ…
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4.8 แผนปฏิ บั ติ การขั บเคลื่ อนโครงการ/กิ จกรรมส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวั ดสระแก้ ว
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

/กลุ่มงานสารสนเทศ…
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(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
๔.9 แจ้งแผนการดาเนิ นงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณที่ได้รบ
ั จัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
1) งบบร ิหารจัดการกองทุน ได้รบ
ั จัดสรร จานวน 1,775,010 บาท

*เบิกจ่ายแล้ว 24,651.75 บาท คงเหลือ 1,750,358.25 คิดเป็นร้อยละ 0.25%
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 24,651.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25%

อำเภอ เงนิ ทุนหมุนเวยี น เงนิ อุดหนุน งบบริหำร ผลกำรเบกิ จ่ำย คงเหลือ ร้อยละกำรเบกิ จ่ำย ผลกำรเบกิ จ่ำย ร้อยละกำรเบกิ จ่ำย ผลกำรเบกิ จ่ำย ร้อยละกำรเบกิ จ่ำย ผลกำรเบกิ จ่ำย ร้อยละกำรเบกิ จ่ำย
ทีไ่ด้รับจัดสรร ทีไ่ด้รับจัดสรร ทีไ่ด้รับจัดสรร งบบริหำร งบประมำณ งบบริหำร เงนิ ทุนหมุนเวยี น เงนิ ทุนหมุนเวยี น เงนิ อุดหนุน เงนิ อุดหนุน รวม
ทังหมด
้
จังหวัด
7,000,000.00 1,000,000.00 670,660.00
6,486.75 664,173.25
0.97
6,486.75
0.07%
เมืองสระแก้ว
142,850.00 10,450.00 132,400.00
7.32
10,450.00
0.11%
วัฒนานคร
146,850.00
7,715.00 139,135.00
5.25
7,715.00
0.08%
อรัญประเทศ
150,850.00
150,850.00
0.00%
วังสมบูรณ์
110,850.00
110,850.00
0.00%
ตาพระยา
122,850.00
122,850.00
0.00%
โคกสูง
114,850.00
114,850.00
0.00%
คลองหาด
126,850.00
126,850.00
0.00%
เขาฉกรรจ์
118,850.00
118,850.00
0.00%
วังน้าเยน็
114,850.00
114,850.00
0.00%
รวม
7,000,000.00 1,000,000.00 1,820,310.00 24,651.75 1,795,658.25
1.35
24,651.75
0.25%
มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

/4.10 สรุปผล…
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๔.10 สรุปผลการบร ิหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดสระแก้ว มีหนี้ค้างชาระ ดังนี้

จังหวัด

รำยละเอียดโครงกำรทีก่ องทุนฯ อนุมตั ิ
จำนวนโครงกำร
รวมจำนวน
จำนวน
คงเหลื อ (Open)
โครงกำร
เงินทีอ่ นุมตั ิ
โครงกำรที่ โครงกำรที่ โครงกำรที่
คงเหลื อ
อนุมตั ิ
ยังไม่ถึ ง เกินกำหนด
กำหนดชำระ

ชำระ

227

171

1246 โครงการ

(Open)

398 โครงการ

178,244,695.00

วิเครำะห์ ทะเบียนลู กหนี้
ยังไม่ถึง
ร้ อยละหนี้
เงินต้ นทีร่ ับ
กำหนดชำระ ดำเนินคดี หนีเ้ กินกำหนด
เกิน
ลู กหนีค้ งเหลื อ ณ.
ชำระ ณ.
(งวดก่อน
กำหนด
(งวดก่อน
(งวดหลั ง
2021-11-30
2021-11-30
2021-11ชำระ
2021-11-30)
2021-11-30)
30)
140,812,338.12

37,405,745.88

34,768,248.27

0

2,637,497.61

7.12

แยกรำยอำเภอ

รำยละเอียดโครงกำรที่กองทุนฯ อนุมตั ิ

จำนวนโครงกำร
คงเหลื อ (Open)

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
โครงกำรที่ โครงกำรที่ โครงกำร
ยังไม่ถึ ง เกินกำหนด คงเหลื อ
(Open)
กำหนดชำระ ชำระ
56 โครงการ
17
39
45 โครงการ
17
28
63 โครงการ
17
46
10 โครงการ
2
8
35 โครงการ
14
21
54 โครงการ
28
26
44 โครงการ
20
24
22 โครงการ
16
6
69 โครงการ
40
29

เงินต้ นที่รับชำระ ลู กหนี้คงเหลื อ ณ.
2021-11-30
ณ. 2021-11-30
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

24,815,359.97
9,360,119.35
12,248,207.18
16,795,706.73
24,978,000.70
25,178,500.46
7,923,511.03
6,406,757.09
13,106,175.61

5,910,505.03
5,033,000.65
6,421,999.82
589,628.27
3,170,664.30
5,449,168.54
3,622,428.97
1,448,422.91
5,759,927.39

วิเครำะห์ ทะเบียนลู กหนี้
ยังไม่ถึ งกำหนด
ดำเนินคดี หนี้เกินกำหนด
ชำระ
(งวดหลัง
2021-11-30)

(งวดก่อ น
2021-11-30)

(งวดก่อ น
2021-11-30)

ร้ อ ยละหนี้
เกินกำหนด
ชำระ

5,691,968.51
4,758,374.18
6,270,240.55
537,465.31
2,926,873.21
5,031,614.78
3,158,981.43
1,129,543.58
5,263,186.72

0
0
0
0
0
0
0
0
0

218,536.52
274,626.47
151,759.27
52,162.96
243,791.09
417,553.76
463,447.54
318,879.33
496,740.67

3.7
5.46
2.36
8.85
7.69
8.11
12.79
22.02
8.62

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
จังหวัดขอเน้นย้าให้ทุกอาเภอเร่งรัดติดตามหนี้ให้เป็นปกติ อย่าปล่อยให้นานเกิน 3 เดือน

เพื่อไม่ให้เกิดการค้างชาระหนี้เกินกาหนดและจาทาให้เกิดปญหาตามาในภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ

4.11 ผลการสมัครจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่

อำเภอ

1

เมืองสระแก้ว
อรัญประเทศ
วัฒนำนคร
วังน้ำเย็น
วังสมบูรณ์
คลองหำด
ตำพระยำ
เขำฉกรรจ์
โคกสูง
รวม

2
3
4
5
6
7
8
9

ยอดสมัครสมำชิกกองทุนฯ
(วันที1่ 31ต.ค.64)
ข้อมูลณวันที่ 31 ต.ค.64

ผลสมัครสมำชิกกองทุนฯ ผลรวมยอดสะสมสมัครสมำชิกกองทุนฯ
เดือนพ.ย. 64
(วันที31
่ ต.ค.64- 30พ.ย.64)
ข้อมูลณวันที่ 30 พ.ย.64

ข้อมูลณวันที่ 30 พ.ย.64

1

0

1

0

0

0

758

0

758

0

609

609

2

388

390

0

0

0

0

0

0

0

152

152

0

0

0

1,149

1,910

761
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หมายเหตุ การเพิ่มจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ประเภทบุคคลธรรมดาและ
ประเภทองค์กรสตร ีขอให้อาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ ซึง่ ร้อยละที่ต้อง
เพิ่มจานวนสมาชิกฯ อยู่ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนสั่งการ จักแจ้งให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.12 การกาหนดแผนการประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัด และ
แผนการประชุมคณะอนุกรรมการบร ิหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การกาหนดแผนการประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัด และแผนการประชุม
คณะอนุกรรมการบร ิหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-ร่ำง-

แผนกำรดำเนินงำนกำรประชุมคณะทำงำนขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัดสระแก้ว
และกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัดประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2565
ไตรมำส1
ไตรมำส2
ไตรมำส3
กลไก
ธ.ค.63 ม.ค. 64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64
สัปดำห์

ไตรมำส4
ก.ค.64

ส.ค.64

12341234123412341234123412341234

อำเภอส่งเอกสำรเสนอโครงกำรถึงจังหวัดภำยในสัปดำห์ที่2 ของเดือน
3

ประชุมฯคณะทำงำนขับเคลือ่ นฯจังหวัด ภำยในสัปดำห์ที่3 ของเดือน
ประชุมฯคณะอนุกรรมกำรฯระดับจังหวัด ภำยในสัปดำห์ที่4 ของเดือน

14

14

14

12

13

14

12

14
24

่
ำอนุมัติจำกทีประชุมคณ
่
ะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนฯระดับจังหวัด
*หมำยเหตุ* 1.ร่ำงแผนกำรดำเนินงำนฯอยูระหว่ำงพิจำรณ
ครังที
้ ่ 8/2564 ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวำคม2564
2.จังหวัดสระแก้ว ได้รับกำรจัดสรรรงบประมำณเงินทุนหมุนเวียนจำนวน7,000,000 บำท/เงินอุดหนุน1,000,000 บำท

ซึงก
่ รมกำรพัฒนำชุมชนกำหนดให้จังหวัดเบิกจ่ำยงบประมำณดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำส2 (ม.ค.65 - มี.ค.65)
จึงขอให้อำเภอประชำสัมพันธ์และรวบรวมโครงกำรเสนอจังหวัดตำมขัน้ ตอนโดยจังหวัดจะประชุมอนุมัติโครงกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนกุมภำพันธ์2565 (ประชุมอนุมัติโครงกำรครังสุดท้ำย
้
)
3. แผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีปีงบประมำณพ.ศ. 2565 กำ
หนดแผนกำร
ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัดจำนวน8 ครัง้ โดยจังหวัดจะจัดประชุมฯครังสุดท้ำย
้
ภำยในเดือนสิงหำคม2565
4. กำ
หนดกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

มติที่ประชุม รับทราบ
4.13 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

/การบร ิหาร...
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การบร ิหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกากับ ติ ดตาม เร่งรัด การจ่ายหนี้ ของสมาชิกแต่ ละกลุ่มใน

พื้ น ที่ ที่ ต นรับ ผิ ด ชอบ และรายงานผลการด าเนิ น การดั ง กล่ า วต่ อ คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและติ ด ตามการ

ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอาเภอ และคณะอนุกรรมการบร ิหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัด
สระแก้ว

2. ขอให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ มอบหมายคณะกรรมการติ ด ตามหนี้ อ าเภอที่ ไ ด้ ร ับ

มอบหมายออกติ ดตามโครงการที่ ขอรับการสนั บสนุ นและค้ างชาระหนี้ 3 งวดขึ้ นไป เพื่ อ ให้ ทราบข้อ มูลเบื้องต้ น

เกี่ยวกับลักษณะอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ เหตุผลที่ไม่ชาระหนี้พร้อมทั้งประเมินความสามารถในการชาระหนี้ และ
ความมีตัวตนของสมาชิกลูกหนี้และผู้ค้าประกั น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับโครงสร้างหนี้หร ือตกลงการผ่อน
ชาระหนี้ที่ค้างชาระหร ือดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

มติ ที่ประชุม รับทราบ

4.14 สรุปการดาเนินงานจัดการปัญหาช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์
วั น พฤหั ส บดี ที่ 25 พฤศจิก ายน 2564 นายถว ลิ ยี่ สุ้ น แสง พั ฒ นาการจัง หวั ด

ในฐานะคณะทางานและเลขานุการคณะทางานด้ านพัฒนาชุมชนอยู่รว่ มช้างป่า ตามคาสั่งจังหวัดสระแก้ว

ที่ 866/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้ ดาเนินการจัดประชุมคณะทางานด้านพัฒนาชุมชนอยู่รว่ ม

ช้า งป่า ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อ นาเสนอผลการดาเนิ นงานการจัดการปัญหาช้า งป่าในพื้นที่ชุม ชน ประจ าปี

2564 และร่วมบูรณาการจัดทาแผนการดาเนินงาน การจัดการปัญหาช้างป่าในพื้นที่ชุมชน ประจาปี 2565
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว โดยนายธีระชั ย ลิ้มประสิ ทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด มอบหมายให้ น ายภู มิ วั ช ร์ อุ ด มทรัพ ย์ หั ว หน้ า ส านั ก งานจัง หวั ด เป็ น ประธานในการประชุ ม
ซึง่ ที่ประชุมมีมติรว่ มกัน ดังนี้

1) ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2564 เพิ่มเติม เพื่อ

น าเร ียนผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด เพื่ อ โปรดทราบ พร้อ มทั้ ง เพื่ อ เผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ผ ลการด าเนิ น งาน
โดยให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมฯ

2) ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องและหนุนเสร ิม

กิ จ กรรม เพื่อ เป็นการบู รณาการในการขั บเคลื่อ นการดาเนิ นงานในพื้ น ที่เ ป้า หมายร่ว มกั น และเพื่ อให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมฯ

3) ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดาเนิ นงานตามกรอบการดาเนินงานของแผน

แม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์ โดยให้สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดรวบรวมและนาเร ียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อโปรดทราบ ทุกวันที่ 25 ของเดือน

วั นพุ ธที่ 1 ธันวาคม 2564 นายณั ฏฐชัย น าพู ลสุ ขสั นติ์ รองผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด

สระแก้ว พร้อมด้ วย นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจร ิญ ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและ

คณะทางานการจัดการปัญหาช้างป่าจังหวัดสระแก้ว รวมจานวน 11 คน เข้าร่วมประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ
โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายภัครธรณ์ เทียน

ชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางสาวฐิติลักษณ์ คาพา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร ี นายณัฏฐชัย นาพูลสุ ขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ ว นายหัตถศิลป์
บุ ญช่ว ย หั ว หน้ า ส านั ก งานจังหวั ด ฉะเชิงเทรา(แทนผู้ว่ า ราชการจัง หวั ด ) นายนิ วั ติ น้ อ ยผาง รองอธิบดี

กรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพ
์ ืช

/ผู้แทนกระทรวง...
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ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน กรมส่งเสร ิมการเกษตร กรมวชิ าการเกษตร กรม
ประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสร ิมสหกรณ์ สานักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สานักงานเกษตร และสหกรณ์ 5 จังหวัด) ผู้แทน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) ผู้แทนหมู่บ้านคชานุรก
ั ษ์ 8 หมู่บ้าน รวมจานวน 120

ท่าน ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี ซึง่ ใน
การประชุมฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้

1) นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดี กรมการพั ฒ นาชุม ชน ได้ กล่าวต้ อนรับผู้เ ข้า ร่ว ม

ประชุมฯ และขอบคุณทุกภาคส่วนในความร่วมมือบูรณาการส่งเสร ิม สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการ
ปัญหาช้างป่า ตามแผนแม่บทสร้างความสมดุ ลระหว่ างคนและช้างป่า ภายใต้ โครงการพั ชรสุ ธาคชานุ ร ก
ั ษ์
ต่อจากนั้น ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ ประธานกองทุนคชานุรก
ั ษ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ

2) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานกรรมการมูลนิธพ
ิ ัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์ ได้

บรรยายหัวข้อ "การบูรณาการเพื่อดาเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์ พ.ศ. 2564" มีประเด็ นสาคัญ

คือ ความเป็นมาของการจัดการปัญหา เพื่อการอยู่รว่ มกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง และแนวทางการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ได้ กล่าวถึงการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาช้างป่าไม่สามารถขับเคลื่อนให้สาเร็จได้ โดย
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ต้องร่วมมือกันในการทางานทุกภาคส่วน ดังนั้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนทางานอย่าง
เต็มกาลังความสามารถ มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงไปพร้อมกัน

3) ผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุร ี ระยอง จันทบุร ี และจังหวัดสระแก้ว นาเสนอ

แผนปฏิบัติการของจังหวัด ปี 2565

4) ทุ ก หน่ ว ยงานร่ว มบู ร ณาการจั ด ท า (ร่า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการพั ช ร

สุธาคชานุรก
ั ษ์ พ.ศ. 2566 - 2570 ใน 3 ด้าน ได้แก่

(1) การดาเนินงานพื้นที่อนุรก
ั ษ์
(2) การดาเนินงานพื้นที่แนวกันชน
(3) การดาเนินงานพื้นที่ชุมชน

5) ผู้แทนหมู่บ้านคชานุรก
ั ษ์ ทั้ง 8 หมู่บ้าน จาก 5 จังหวัด ได้นาเสนอสภาพปัญ หา

แนวทางแก้ไข และความต้ องการในการสนับสนุนการจัดการปัญหาช้างป่า เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและ
ร่วมพิจารณาสนับสนุนการดาเนินงาน

6) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท นายนิวัติ น้อยผาง และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เยี่ยมชม

สินค้าและผลิตภัณฑ์จงั หวัดชลบุร ีและผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้ านคชานุรก
ั ษ์ 5 จังหวัด ณ บร ิเวณชัน
้ 1 อาคาร
ห้องประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาแลพัฒนาชุมชนชลบุร ี
มติที่ประชุม รับทราบ

4.15 สรุปผลการดาเนินงาน Website สพจ./สพอ.เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
จังหวัดขอขอบคุณทุกอาเภอที่รว่ มกันประชาสัมพันธ์ลงใน Website ของแต่ ละ
อาเภอ เมื่อเทียบกันในเขตตรวจราชการกรม เขตที่ 9 ถือว่าจังหวัดสระแก้วมีความทันสมัยที่สุด ในแต่ละ
อาเภอมีรูปพัฒนาการอาเภอที่เป็นปัจจุบันในทุกๆ อาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.16 สรุปผล…
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4.16 สรุปผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ประจาเดือนพฤศจิกายน 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 รับทราบ
4.17 แนวทางการดาเนิ นงานขจัดความยากจนและพั ฒนาคนทุกช่ว งวั ยอย่า งยั่ งยืนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การด าเนิ น งานขจัด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบบร ิหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชีเ้ ป้า (TPMAP)ตัวชีว้ ัด จปฐ.
ที่นามาใช้ในการคานวณดั ชนี ความยากจนหลายมิติ (MPI) ตามระบบบร ิหารจัดการข้ อมูลการพัฒ นาคน
แบบชีเ้ ป้า (TPMAP) ประกอบด้วย 5 ด้าน จานวน 17 ตัวชีว้ ัด ดังนี้

/จานวนครัวเร ือน...
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มติที่ประชุม รับทราบ
4.18 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

/(กลุ่มงานประสาน...
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(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน)
4.19 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จา่ ยการบร ิหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สาหรับ

ไตรมาส 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ส าหรับการเบิ กจ่า ยงบประมาณไตรมาส 1 ยั งไม่มีการเร่งรัดเบิ กจ่า ยอะไร จาก

ปีงบประมาณที่ผ่านมานั้นการยืมเง ืนโครงการในแต่ละโครงการนั้นขอให้อาเภอ ทุกอาเภอได้จด
ั ส่งเอกสาร
คื น เง น
ิ ยื ม ภายใน 30 วั น ด้ ว ย เนื่ อ งจากการส่ ง เอกสารนั้ น เราต้ อ งลงวั น ที่ เวลารับ เอกสารในระบบ
สารบรรณอิ เ ล็ ก ทรออนิ ก ส์ และในเร อื่ งการเบิ ก เง น
ิ ค่ า เดิ น ทางไปราชการจะไม่ อ นุ มั ตื ใ ห้ เ บิ ก ล่ ว งหน้ า

เพราะว่าเราจัดสรรงบประมาณให้แล้ว อาเภอจะต้องวางแผนการเบิกให้ลงตัว ขอเน้นย้าให้อาเภอเร่งรัดส่ง
เอกสารเบิกจ่า ยงบประมาณโครงการพัฒ นาพื้ น ที่ต้ นแบบการพัฒ นาคุณภาพชีว ต
ิ ตามหลัก ทฤษฎี ใ หม่

ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ให้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ด้วย ถึงแม้ว่าจังหวัดสระแก้วจะ
ไม่ ใ ช่ก ลุ่ ม เป้ า หมาย 29 จัง หวั ด ที่ มี ปั ญ หาในการด าเนิ น การโครงการฯ จัง หวั ด ก็ ข อให้ ท างอ าเภอร ีบ
ดาเนินการโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ
4.20 กรมการพัฒนาชุมชนได้ ประกาศหลักเกณฑ์และว ิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการพลเร ือนสามัญ สังกัดกรมกาพัฒนาชุมชน

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ป ระกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละว ธิ ีก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ

ราชการของข้าราชการพลเร ือนสามัญ สังกัดกรมกาพัฒนาชุมชน และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเร ือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน สาหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุ ลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ รายละเอียด
ตาม QR Code ด้านล่าง

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการ
ปฏิบัตริ าชการของข้ าราชการพลเรื อนสามัญ
สังกัดกรมกาพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.21 กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรเสร ิมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรมการพัฒ นาชุ ม ชน กาหนดดาเนิ นโครงการฝึกอบรมบุ คลากรกรมการพัฒ นา

ชุ ม ชน หลั ก สู ต รเสร ิมสมรรถนะพั ฒ นาการอ าเภอ ปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ในรู ป แบบออนไลน์

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้ วยพัฒนาการอาเภอ 9 คน เจ้าหน้าที่โครงการจังหวัด 1 คน ดาเนินการระหว่าง
วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก0019/ว5633 ลว. 2 ธันวาคม 2564

/4.22 กาชับ...
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4.22 กาชับการใช้รถราชการซึง่ เป็นรถส่วนกลาง
กาชับการใช้รถราชการซึง่ เป็นรถส่วนกลาง ผู้ขอใช้รถ ผู้อนุญาต และพนักงานขับ

รถยนต์ ต้ องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้ วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไข

เพิ่ ม เติ ม ตามระเบี ย บ ฯ ข้ อ 13 ก าหนดไว้ ว่ า ใบขออนุ ญ าตใช้ร ถส่ ว นกลาง ให้ ใ ช้แ บบ 3 และข้ อ 14
กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง และพนักงานขับรถต้องบันทึกการใช้รถตาม

ความเป็ น จร ิงในการใช้ร ถ โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ง ครัด และให้ ใ ช้ร ถส่ ว นกลาง เพื่ อ กิ จ การอั น เป็ น
ส่วนรวมของส่วนราชการ ข้าราชการผู้ใดมิได้ ดารงตาแหน่งที่มีรถประจาตาแหน่งจะนารถส่วนกลางไปใช้
เสมือนเป็นรถประจาตาแหน่งมิได้ ข้าราชการผู้ใดกระทาดั งกล่าวให้ถือว่ามีความผิดว ินัยร้ายแรงด้วยและ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรอื่ งเพื่อพิจารณา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรอื่ งอื่น ๆ

กลุ่มงานส่งเสร ิมฯ

กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งเรอื่ ง มาตรฐานการพัฒนาชุมชน ซึง่ จังหวัดได้ทาหนังสือแจ้งทุก
อาเภอเร ียบร้อยแล้ว ขอให้อาเภอดาเนินการวางแผนและคั ดเลือ ก 1 พัฒนากร/ 1 ประเภท ให้ครบทั้ง

4 ประเภท ได้ แก่ ชุมชน เคร ือข่าย องค์กร ผู้นา กลุ่มเป้าหมายที่จะผ่าน มชช. เช่น โครงการ 4.0, KBO,
ผู้ น า อช. เป็ น ต้ น ส่ ง จัง หวั ด ภายในว้ น ที่ 5 สิ ง หาคม 2565 ซึ่ง ในเบื้ อ งต้ น กรมฯ ยั ง ไม่ มี ก ารจัด สรร
งบประมาณมาให้

ปฏิทินการส่งงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
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

รายงานผลการดาเนินงานโครงการวัด

๑๐

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

ทุกเดือน

๔

การบันทึกยอดจาหน่ายสินค้า OTOP

30

ส่งเสร ิมฯ

เชาวลิต

ทุกเดือน

๕

ผ้าไทยใส่ให้สนุก

๒๐

ส่งเสร ิมฯ

อัญชลี

การเดินทางไปราชการ

ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติฯ

ของเดือน

ของเดือน
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๖

การรายงานผลการดาเนินงานน้อมนา
แนวพระราชดาร ิฯ ปลูกผักสวนครัวฯ

๒๐

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

ทุกเดือน

รอบ ๒ การรายงานผลการดาเนินงาน
ในโปรแกรม Plant For Good
๗

รายงานผลการดาเนินงานหมูบ
่ ้านค

๒๓

สารสนเทศฯ

วุทฒิชย
ั

ทุกเดือน

๘

รายงานผลการประชาสัมพันธ์

๒๕

สารสนเทศฯ

รว ินท์นิภา

ทุกเดือน

๙

รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรม

๒๕

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

หากมีกิจกรรม

ทุกเดือน

ชานุรก
ั ษ์

ศูนย์แบ่งปันตาบลต้นแบบ ตาม

โครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
๑๐

ยอดจาหน่ายตลาดประชารัฐ คนไทย

๒๕

ส่งเสร ิมฯ

ธนากร

๑1

รายงานผลการคัดสตร ีดีเด่นด้านการ

17

ส่งเสร ิมฯ

อัญชลี

๑2

รายงานแผนการจัดตั้งศูนย์ผน
ู้ าจิต

7

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

๑3

รายงานงบหน้าและรายงานผลการ

20

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

๑4

รายงานผลการขับเคลื่อนการ

20

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

ยิ้มได้

พัฒนาชุมชน

อาสาพัฒนาชุมชน

จัดตั้งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน

มติที่ประชุม รับทราบ
ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายจักรร ิน ธรรมโคต
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายประสิทธิ์ ปานงาม

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

