รายงานการประชุม

ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ นักว ิชาการพั ฒนาชุมชน
ครัง้ ที่ 3/2565

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้ องประชุมสานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัด
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ ว

ผู้มาประชุม

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

1. นายพีร ฤทธิเ์ ดช

ผู้อานวยการกลุม
่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

2. นายคเชนทร์ชย
ั แพงจันทร์

ผู้อานวยการกลุม
่ งานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

4. นายประสิทธิ์ ปานงาม

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสาน

3. นางสาวจันทร์หอม สีแดง

5. นางสาวบังอร จันทร์ศร ี

รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

ผู้อานวยการกลุม
่ งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
และสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอเมืองสระแก้ว

6. นางประเพิน ภูสง่า

พัฒนาการอาเภออรัญประเทศ

8. นายตุลยวัตร นกอยู่

พัฒนาการอาเภอวังน้าเย็น

10. นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว

พัฒนาการอาเภอตาพระยา

7. นางพวงผกา ไชยเกล้า
9. นางนิภาภรณ์ สินเส็ง

11. นางสาวสุวรรณา อินตัน
12. นางสาวจารุณี ว ิลานันท์

13. นางสาวว ิลาวัณ ศร ีสะอาด

พัฒนาการอาเภอคลองหาด

พัฒนาการอาเภอเขาฉกรรจ์
พัฒนาการอาเภอวังสมบูรณ์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
รักษาราชการแทน พัฒนาการอาเภอโคกสูง
แทน พัฒนาการอาเภอวัฒนานคร

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายสุเมธ ระงับพิศม์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

3. นางสาวยุภาพร เทวัญรัมย์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

2. นางปาณิสรา ปาณิสรภิรมย์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

4. นางสาวสุร ีย์มาศ บุตรใส

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

6. นางสาวรว ินท์นภ
ิ า อุทรัง

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

8. พันจ่าอากาศเอก วุฒิชย
ั มีโชค

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

10. นางสาววราภรณ์ ไขกล

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

12. นางสาวนีรชา ศร ีจันทร์

เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีปฏิบัติงาน

5. นางสาวพิมล จันทะสุนี

7. นางสาวอัญชลี หนามพรม
9. นายเชาวลิต ต้นชมภู

11. นายอรุณ แสงจันทร์

13. นายจักรร ิน ธรรมโคต

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

/14. นายธนากร...
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14. นายธนากร ฉิมพาลี

15. นางสาวอุมาพร มีหริ ิ

นักส่งเสร ิมงานพัฒนาชุมชน
นักว ิชาการเง ินและบัญชี

16. นางสาวพลอยพรรณ ชุม
่ ชูจน
ั ทร์ นักจัดการงานทั่วไป
17. นางสาวศศิวรรณ พึง่ น้า

นิติกร

18. นางสาวภัสราภรณ์ ว ิลานันท์

นักพัฒนาชุมชน

20. นางสาวภัทรา สิงจานุสงค์

นักพัฒนาชุมชน

22. นายโสภณว ิชญ์ บร ิรักษ์เลิศ

นักพัฒนาชุมชน

19. นางสาวจิรประภา ประจงพิมพ์
21. นางสาวทิพปภา สาเร ียนรัมย์
23. นางสาวสุทารัตน์ สุร ิฉาย

นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ระเบียบวาระก่อนเรมิ่ ประชุม

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดาเนินการประชุมดังต่อไปนี้
1.สวดมนต์ไหว้พระ

เรมิ่ ประชุม

เวลา 09.00 น.

นายพีร ฤทธิเ์ ดช ผู้อานวยการกลุ่มงานยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒนาชุ มชน รักษาราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ประธานการประชุมเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.1 เรอื่ งจากการประชุมหั วหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565
ที่ประชุม แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ และย้าย

ไปดารงตาแหน่งที่อื่นดังนี้

1) นายเอกภพ โสภณ (ผู้ อ านวยการสูง) อ าเภอโคกศร ีสุพรรณ จัง หวั ด สกลนคร

ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒) นายจั ก รกฤษณ์ ธนะนพรัต น์ นายอ าเภอ (ผู้ อ านวยการสู ง ) อ าเภอโคกสู ง

จังหวัดสระแก้ว ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

3) นายพรรธนภ ตั ณ ฑ์ ศุ ภ ศิ ร ิ ตาแหน่ ง นายแพทย์ (ด้ านเวชกรรม สาขาจิตเวช)

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขา
จิตเวช หร ือสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนคร ินทร์

สถานการณ์โรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
มียอดผู้ป่วยในประเทศทั้งหมด ๑๘,๔๐๐ คน เสียชีวต
ิ ๓๒ คน รักษาหาย ๑๔,000 คน ยอดรายงานล่าสุด
ผู้ป่วยทั้งหมด ๑๔,๓๖๓ คน เสียชีวต
ิ ๓๕ คน รักษาหาย ๑๕,๖๕๑ คน ในส่วนของจังหวัดสระแก้วมีผู้ป่ว ย

ที่ติดเชื้อจานวน ๗๕ ราย ซึ่งจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ชายแดนมีการดาเนินการนาแรงงานต่ างด้าว MOU
เข้ามาทางานและมีการติดเชือ
้ ซึง่ เราควบคุมใน OQ หร ือสถานกักกัน ๑9 คน เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด

ติ ดเชื้อ ๒ ราย รวมแล้ว ๙๖ ราย ในส่วนนี้เองได้ มีการดาเนินการตรวจหาเชื้อแบบเชิงรุกด้ วยระบบ ATK
หร ือ Antigen Test Kit วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีรายงานการติ ดเชื้อ ๘๒ ราย จากการตรวจทั้งหมด

๓๗๙ ราย จะเห็นได้ว่ายอดของผู้ป่วยจากการติ ดเชือ
้ ในตอนนี้ประมาณ ๑๕๐ รายที่ดูแลรักษาอยู่ โดยส่วน
ใหญ่ ๙๐%จะอยู่ในอาการสีเขียวรักษาหาย อยู่ที่บ้านในส่วนของยอดผู้ป่วยสะสมในระลอกล่าสุด ตั้งแต่ วันที่
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9 ม.ค. 65 เรามี ผู้ ติด เชื้อทั้ ง หมดภายในจังหวัด จ านวน ๒,๗๗๕ ราย ก าลั ง รัก ษาอยู่ใ นระบบ ๖๘๗ ราย
มีอาการหนัก ๓ ราย เสียชีวต
ิ สะสม ๑๐ รายสะสมรวม ๑๑๔ ราย ในส่วนของการเฝ้าระวังเชื้อจะเห็นได้ว่า
จานวนผู้ติดเชื้อในระลอกใหม่ ๓,๑๐๙ ราย ชายกับหญิงจะมีจานวนเท่าๆกัน ประมาณ ๕๕% ส่วนใหญ่พบ

เชื้ออยู่ในช่วงวัย ๑๐-๓๙ ปี อัตราการติ ดเชื้อที่สูงขึ้นคนในจังหวั ดสระแก้วพบเชื้อ ๙๔% ผู้เสียชีว ิต 10 ราย
จะอยู่ ใ นกลุ่ ม ๖๐๘ ไม่ ได้ ร บ
ั วั คซีน สู ง ถึ ง ๖๗% ตามยุ ทธศาสตร์แ ละตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข

ที่เร่งให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม ๓ การใช้ยุทธศาสตร์ การตรวจ Antigen Test Kit เป็นเบื้องต้ นมีก าร
คัด กรองถ้ามี อาการน้ อยอาการกลุ่มสีเ ขี ยว จะให้ ร ก
ั ษาอยู่ที่บ้านโดยมีก ารรัก ษาแบบ Home Isolation
ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบอยู่ ว่าในอาเภอออรัญประเทศ พบคัตเตอร์อยู่ ที่ตลาดสด และโรงฆ่าสั ตว์ ติ ดเชื้อใน
ชุมชน เตียงรักษา ๓9% ในภาพรวมมีแผนรองรับผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลือง และสีแดง ยังเพียงพออยู่สาหรับ

ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหร ือผู้ป่วยสีเขียว ส่วนใหญ่จะนาเข้าสู่การกักตั ว หร ือ Isolation ตามมาตรการที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดในช่วงนี้เองเห็นได้ว่าโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาพรวมมี
แนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ภายใน ๒ สัปดาห์ อาจจะมีผู้ติดเชือ
้ โคว ิดมากขึ้น เน้นให้การ
ด าเนิ น การแบบเชิงรุก การตรวจ ATK หาผู้ สั ม ผั ส หาผู้ ติด เชื้อ ไปกั ก ตั ว ส ารองเตี ยงต่ าง ๆ ในการรักษา

รณรงค์ให้ประชาชนมีมาตรการ Universal Prevention เร่งให้มีการฉีดวัคซีน หลีกเลี่ยงการไปรวมกลุ่มใน
สถานที่เสี่ยงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ปฏิทินงานสาคัญในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖5 ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1) วันที่ 17 มี.ค. ๖5 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตร ิย์ โครงการ
“บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บร ิการประชาชน”
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบร ิหารส่วนตาบลตาหลังใน ตาบลตาหลังใน อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
2) วันที่ 29 มี.ค. ๖5 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครัง้ ที่ 2/2565

3) วั น ที่ 31 มี .ค. ๖5 การจัด พิ ธ ีวั น ที่ ระลึก พระบาทสมเด็ จ พระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเร ือนประจาปี พ.ศ.๒๕๖5 ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการ
จังหวัดสระแก้ว ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สาหรับในเดื อนนี้ต้องขอบคุณทุกส่วนราชการที่สนับสนุนการ
จัดงานกาชาดตั้งแต่เรมิ่ ของการรวมน้าใจนาสิ่งของมาให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด การจัดงานการ
มีส่วนร่วมทาให้ การจัดงานเป็นไปได้ ด้วยดีตลอดระยะเวลา ๗ วัน ไม่มีเหตุอันไม่ควรเกิดขึ้นใด ๆ ทั้งหมด
ขออนุ ญ าตเร ียนว่ าปี นี้ ทั้ง คณะกรรมการเหล่ ากาชาด ทั้ ง ผมและท่ านรองผู้ ว่ าราชการจัง หวั ด ท่ านปลั ด

จังหวัดสระแก้ว ท่านหัวหน้าสานักงานจังหวัด ได้ปร ึกษากันว่าจะทาอย่างไรให้พี่น้องประชาชน มีรายได้จาก
การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้อโควด
ิ ทาให้ เ กิ ด การหมุ นเวยี นทางเศรษฐกิ จ ในจัง หวัด ลดน้อ ยถอยลงไป
งานกาชาดจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ ขึ้นมา ในการจัดงานครัง้ นี้ไม่มีการเก็บ ค่าใช้จ่าย

ใด ๆ ทั้ ง สิ้ น จัด ระเบี ย บเร ียบร้อ ย ถ้ ามี ก ารเข้ ามาจ าหน่ ายสิ น ค้ า ผลิ ตภั ณ ฑ์ ต่าง ๆ โดยให้ โ อกาส คนใน
จัง หวั ด สระแก้วเป็ น หลัก ที่ จ ะเข้ ามาขายของบร ิเวณงานกาชาด การจัด การแสดงต่ าง ๆ ใช้ศั ก ยภาพของ
จัง หวั ด สระแก้ วทั้ ง หมด ทาให้ ก ารจัด งานเป็ น ไปได้ ด้ว ยความเร ียบร้อย ขอบคุณ ทุ ก ภาคส่ว นที่ เ ป็ นกาลัง

แรงใจที่ ไ ด้ ช่ ว ยด าเนิ น การโดยเฉพาะท่ า นนายกองค์ ก ารบร ิหารส่ ว นจั ง หวั ด สระแก้ ว ท่ า นขวั ญ เร ือน
เทียนทอง เป็นกาลังหลักที่สนับสนุนการจัดงาน ทั้งนี้จงั หวัดได้งบประมาณอุ ดหนุนจากองค์การบร ิหารส่วน
จั ง หวั ด จ านวน ๕,000,000 บาท น ามาด าเนิ น การจัด งานภายใต้ ก ารบร ิหารจัด การที่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี
ส่วนเกินใด ๆ ต่าง ๆ ทั้งสิ้นทางจังหวัดรับผิดชอบให้ทั้งหมด ทั้งค่าน้า ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค ค่าการจัด
/สถานที่…
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สถานที่ ทั้ ง หมดอยู่ใ นงบประมาณที่ อ งค์การบร ิหารส่วนจังหวัด สระแก้ ว จัด หามาให้ทั้ง หมด ขออนุ ญาต
เร ียนให้พี่น้องประชาชนทราบผ่านทางสถานีว ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันทั้งหมดในงานใหญ่ ของจังหวัด เรา ซึ่งผ่านไปได้ ด้วยดีในปีหน้าได้ มีการวาง
แผนการจัดงานให้มีความรอบคอบมากกว่านี้ ใน ๗ วัน จะมีการบร ิหารใหม่อีกครัง้ ถ้าจัดงานปีหน้าคงต้ อง
เลื่อนวันเพื่อหลบฝนในช่วงเดื อนกุมภาพัน ธ์ เลือนมาเป็นช่วงตรุษจีน ๗ วัน เหตุที่หลบฝนเพราะว่ า ท่ าน

นายอาเภอและพี่น้องหลายอาเภอ ท่านเดิ นทางมาไกล ถ้าฝนตกการเดิ นทางกลับอาจจะเกิดอุบัติเ หตุ ได้
หลายอ าเภอเดิ น ทางมาช่ ว ยงาน ในแต่ ล ะวั น เป็ น ภาระของแต่ ล ะอ าเภอได้ ร บ
ั ความร่ว มมื อ จากก านั น

ผู้ใหญ่บ้านและท้องถิ่น ทั้งหมดในแต่ละอาเภอนั้น ๆ ทั้งจังหวัดมาช่วยกัน โอกาสในปีหน้าคิดว่าสถานการณ์
โรคติ ดต่ อคงอยู่ ขณะนี้คงต้ องวางแผนจัดงานให้ ทางสาธารณสุ ขได้ ส บายใจกว่ านี้ เราต้ องเว้นระยะห่ าง
มากกว่ านี้ ห ร ือ ต้ อ งมี ก ารตรวจให้ เ ข้ม ข้ นมากกว่านี้ ขึ้น ไป อย่ างไรก็ ตามเร ียนว่าหลั งจากผ่ านงานมาแล้ว

๔-๕ วัน ยอดของการติ ดเชื้อในจังหวัดเราไม่ได้ เพิ่ มขึ้นมาอย่างน่าตกใจ แต่ อย่างใดก็ตามยังคงเฝ้ าระวั ง
ว่ า จะมี เ อฟเฟ็ ค จากงานกาชาด โดยเฉพาะในคื น สุ ด ท้ า ยคนค่ อ นข้ า งเยอะ ต้ อ งขอบคุ ณ ทุ ก ภาคส่ ว น
โดยเฉพาะพี่น้อง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบร ิหารส่วนตาบล เทศบาล และ องค์การบร ิหารส่วนจังหวัด

ที่ เ ป็ น ก าลั ง ในการจั ด สถานที่ ทั้ ง หมด ท าให้ ง านของเรา ผ่ า นไปได้ ด้ ว ยดี ในเดื อ นนี้ มี ง านส าคั ญ คื อ

สมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสด็ จ ลงพื้นที่ จังหวัด
สระแก้ว ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในส่วนที่มีส่วนร่วมฝั่งเจ้าภาพคือวท
ิ ยาลัย เกษตร และพื้นที่

อาเภออรัญประเทศได้ เ ตร ียมความพร้อม ความมั่นคงการดูแลความสงบเร ียบร้อย ทั้งตารวจและทหาร
ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

1.2 เรอื่ งจากการประชุ มกรมการพั ฒนาชุ มชน
ค าสั่ ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 368/2565 ลงวั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2565
เรอื่ ง แต่งตั้งข้าราชการ นางวรรณา ลิ่มพาณิชย์ ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.2.๑ การติ ด ตามภารกิ จ ส าคัญ ของกรมการพั ฒนาชุ ม ชน ประจ าปี ง บประมาณ
1) การขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
3) การบร ิหารการส่งเสร ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

5) การติ ด ตามเง น
ิ ทุ น ที่ อ ยู่ ร ะหว่ างช าระคืน เง น
ิ ยื ม ตามสั ญ ญา ปี 2564

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

6) การบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

7) การบร ิหารงานตามมาตรการส่ง เสร ิมและสนั บสนุนการใช้และสวมใส่
ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

8) การพัฒนาบร ิการดิ จิทัลสาหรับประชาชนและส่งเสร ิมการใช้ประโยชน์

แพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”

/๑.๒.2 การขับเคลื่อน...
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๑.๒.2 การขั บเคลื่ อ นการด าเนิ น งานขจัด ความยากจนและพั ฒนาคนทุ ก ช่ ว งวั ย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.2.๓ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก ปี ๒๕6๕ และแนวทางการจัดพิธม
ี อบลายผ้าพระราชทาน

๑.2.๔ ประสานความร่วมมือกับ มทร.ศร ีวชิ ัย พัฒนาคุณภาพชีว ิตการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่ภาคใต้ ด้านการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

1.2.5 สรุ ปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกรม กรมการพั ฒนา

ชุมชน ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 (สตร.)

1) การด าเนิ น โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุณ ภาพชีว ต
ิ ตามหลั ก

ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

ความก้ าวหน้ าแปลงเป้ าหมายที่ ข อขยายเวลาการด าเนิ นงานออกไปถึ ง วั น ที่ 31

มีนาคม 2565 1. พบว่า จังหวัดเป้าหมายฯ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเร่งรัดการด าเนิ นการปรับขุดพื้ น ที่ แ ละ

จัด ทาเอกสารการเบิ ก จ่า ยให้ ทัน ตามกรอบระยะเวลาที่ ก าหนด โดยมี สั ด ส่ ว นการ ปรับขุ ด และรวบรวม
เอกสารเบิกจ่ายแล้ว เป็นส่วนใหญ่

ความก้าวหน้า แปลง CLM พบว่าจังหวัดส่วนใหญ่ ส่งมอบวัสดุสร้างฐาน วัสดุสาธิต

ประจาฐาน ให้พื้นที่แปลงเป้าหมายเร ียบร้อยแล้ว และมีบางจังหวัด อยู่ระหว่างดาเนินการส่งมอบครุภัณฑ์
ตรวจรับและสาธิต การใช้งานอุปกรณ์ อาทิ จังหวัดพิษณุโลก กาฬสินธุ ์ นครราชสีมา เป็นต้น

ข้ อ เสนอแนะ ขอให้ จังหวัด ที่ ยั งไม่จัดทา PO จัด ทาแผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน

เพื่ อ ให้ บรรลุ เ ป้ าหมาย และหากมี เ ง น
ิ เหลื อ ให้ ร ีบส่ ง คืน ให้ ติด ตามเร่ง รัด การส่ ง มอบฯ โดยเร็ว เพื่ อ ให้
ครัวเร ือนต้นแบบ สามารถดาเนินงานเป็นศูนย์เร ียนรูต
้ ้นแบบระดับตาบลได้

2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สภาพปัญหา

1. บางจังหวัด ประสบปัญหาด้ านช่าง มีจานวนน้อย มีภาระงานประจาจานวนมาก
ส่งผลให้ล่าช้าในการจัดส่งเอกสารควบคุมงาน อาทิ จังหวัดพิษณุโลก ปราจีนบุร ี และจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

2. บางจังหวั ด มี การขอคืน/เปลี่ยนแปลงพื้ นที่ ดาเนิ นการ เนื่ องจากลั กษณะดิ น

พื้นที่แปลง, ครัวเร ือนเปลี่ยนใจ อาทิ จังหวัดตาก และจังหวัดระยอง เป็นต้น

3. บางจังหวัด ผู้รบ
ั จ้างรายใหม่ยังไม่ได้ มาสร้างหลักผู้ขายกับคลังจังหวัด เพื่อใช้

เป็นหลักฐานในการจัดทาสัญญาจ้าง (PO) อาทิ จังหวัดสิงห์บุร ี เป็นต้น

3) การดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

1. การจัดทาแผนการขับเคลื่อน คสป./แผนธุรกิจของบร ิษัท ฯ (SE) พบว่า จังหวัด

ส่วนใหญ่จด
ั ทาแผนการขับเคลื่อน คสป./แผนธุรกิจของบร ิษัท ฯ (SE) ครบถ้วนแล้ว แต่ยังมีบางจังหวัด อยู่ระหว่าง
เร่งรัดการจัดทาแผนการขับเคลื่อน ของบร ิษัทฯ (SE) อาทิ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอานาจเจร ิญ เป็นต้น

2. รูปแบบการดาเนินงาน (Model) พบว่า ดาเนินการในกลุ่มเป้าหมาย 3 ด้ าน

คือ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป ด้านการท่องเที่ยว และ 5 กระบวนการ เป็นหลัก โดยได้กาหนดกลยุทธ์ กลไก
ขับเคลื่อน และเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เสร็จสิ้นแล้ว อาทิ จังหวัดระยอง เพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก เป็นต้น

3. บางจังหวัด ได้เตร ียมสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน

การดาเนินงาน พัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐในรอบ 6 เดื อน และกาหนดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่จะจัด
แสดงเบื้องต้นแล้ว อาทิ จังหวัดตาก ระยอง มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

/4) โครงการ…
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4) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)

1. จั งหวั ดส่ วนใหญ่ ด าเนิ นการโดยคณะท างาน/ที มนิ เทศจั งหวั ดร่วมกั บ

อาเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติ ดตามความก้าวหน้า และประเมินการดาเนินงานกองทุน โดยเฉพาะกองทุน ที่มี
ปัญหา และกาหนดให้อาเภอต้องรายงานเป็นประจา ทุกเดือน อาทิ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก ชลบุร ี
และจังหวัดระยอง เป็นต้น

2. หลายจังหวั ด มี ผลการขั บเคลื่ อนการแก้ ไขปั ญหาหนี้ ค้างช าระ มี การลด

จ านวนหนี้ และการรับสภาพหนี้ ได้ อย่ างต่ อเนื่ อง อาทิ จั งหวั ดเพชรบู รณ์ พระนครศร ีอยุ ธยา หนองคาย
หนองบัวลาภู และจังหวัดปราจีนบุร ี เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. ให้กลุ่มงานที่รบ
ั ผิดชอบจัดหลักสูตรฝึกอบรมทบทวน/ประเมินผลเกี่ยวกับ

กฎระเบียบ แนวทางการดาเนินงาน ของกองทุนฯ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน เป็นระยะ

2. เมื่ อมี การลงพื้ นที่ ติดตามโครงการฯ ให้ พั ฒนากรบั นทึ กผลการตรวจ ใน

สมุ ดตรวจเยี่ ยมและให้ ถ่ายภาพ เก็ บเป็ นหลั กฐาน เพื่ อป้ องกั นความเสี ยหายต่ อกองทุ นฯ และรายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดั บ

3. ให้ จั ง หวั ด /อ าเภอ ติ ด ตาม ให้ ค าแนะน าการด าเนิ น งานอย่ างใกล้ ชิ ด

สมํ าเสมอ แก่ คณะกรรมการ กข.คจ. และสมาชิก รวมทั้ งการส่ งเสร ิมอาชี พ เพื่ อให้ สามารถ น าเง ินทุ น ไป
ประกอบอาชีพ ในการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสร ิมการจัดตั้ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5) การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ภาพรวม

1. ทุ กจั งหวั ด ได้ ด าเนิ นจั ดการหนี้ อย่ างต่ อเนื่ อง โดยร่วมกั บคณะท างาน
บร ิหารจัดการและติ ดตามหนี้ทุกระดั บ ด้วยกระบวนเยี่ยมกลุ่ม ส่งเสร ิมความเข้าใจและตระหนักต่อการจ่ายเง ิน
คืนกองทุนและส่งเสร ิมอาชีพ อาทิ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก ระยอง ร้อยเอ็ด และจังหวัดอ่างทอง เป็ นต้น

2. ผลการบร ิหารจั ด การร้อ ยละหนี้ เกิ น ก าหนดลดลงคิ ด เป็ น ไม่ น้ อ ยกว่ า

ร้อยละ 10 พบว่ ามี ผลการด าเนิ นการที่ ผ่ านเกณฑ์ เป้ าหมายที่ ก าหนดแล้ ว 5 จั งหวั ด คื อ จั งหวั ดพะเยา
สมุทรปราการ อุทัยธานี สุโขทัย และจังหวัดหนองบัวลาภู (ข้อมูลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565)

3. การบร ิหารจั ดการหนี้ ที่ ยั งไม่ ครบก าหนดช าระไม่ ให้ กลายเป็ นหนี้ ที่ เกิ น

กาหนดชาระ พบว่าจังหวัดส่วนใหญ่ ดาเนินการโดยจัดทาและตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ แยกข้อมูล
เป็นรายอาเภอ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดั บทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งระมัดระวังในการอนุมัติโครงการที่ต้อง
ดาเนินการจร ิง และดาเนินการติดตามความก้าวหน้า ณ กลุ่มที่กู้ยืมเง ิน

4. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และให้

จังหวั ด “โอนบายบิ ลเง น
ิ เหลื อจ่าย” คืนส่ วนกลางภายในวั นที่ 12 เมษายน 2565 พบว่ า จังหวั ดส่ วนใหญ่มี
ก าหนดแผนการเบิ กจ่ าย และเร่งรัดการตรวจสอบโครงการที่ ขอรับงบประมาณสนั บสนุ น งบประมาณ ทั้ ง

ประเภทเง ินอุดหนุนและเง ินทุนหมุนเว ียน และกาหนดพิจารณาอนุมัติเง ิน ภายในเดื อนมีนาคม 2565 และจะ
โอนขายบิลฯ ก่อนระยะเวลาที่กาหนด

ข้อเสนอแนะ

1. ให้จังหวัด กาหนดแผนการประชุ มพิ จารณาอนุมั ติ งบเง ินทุนหมุ นเว ย
ี น/
งบอุดหนุน ล่วงหน้า และแจ้งแผนให้อาเภอทราบ และประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกที่สนใจกู้ยืมเง ินได้จด
ั ทาโครงการ

/เสนอได้ ...
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เสนอได้ทันตามกรอบการประชุมฯ ที่กาหนด

2. ให้จังหวัดกากับ ติ ดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถช าระ

หนี้ได้ตามข้อตกลงตามสัญญา และบรรลุ เป้าหมาย ที่กรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ให้ จังหวั ด/อ าเภอ ส่ งเสร ิมช่องทางการตลาดของกลุ่ มสมาชิกผู้ กู้ ยื มเง น
ิ

อย่างต่อเนื่อง อาทิ การขายออนไลน์ ส่งเสร ิมให้กลุ่ม นาสินค้ามาจาหน่ายใน “ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ” ฝากขาย
ผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเคร ือข่ายที่มีศักยภาพด้ านการตลาดออนไลน์

6) การดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลั ก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สภาพปัญหา

1. การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ฯ ในระบบ TPMAP Logbook บางจั ง หวั ด มี จ านวน

ข้อมที่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นจานวนมาก จาเป็นต้ องใช้ระยะเวลามากขึ้น อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์

2. บางจังหวัด อยู่ระหว่างการเสนอแต่ ง ตั้ ง ทีม พี่เ ลี้ยงทาให้ กระบวนการ

ดาเนินงานหร ือการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ล่าช้า อาทิ จังหวัดปราจีนบุร ี

ข้ อ เสนอแนะ ให้ ส รุ ป ข้ อ มู ล รายงานผลการแก้ ไ ขปั ญ หาครัว เร ือนเข้ าที่

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนระดับอาเภอเป็นประจาทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดาเนินและใช้

เวทีการประชุมดังกล่าว บูรณาการทางานแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้กากับ
และติดตามความก้าวหน้าผลการบันทึกข้อมูลลงใน TPMAP Logbook ทุกครัง้ ที่ให้การช่วยเหลือ
7) กิจกรรมศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน

1. ผลการจัดตั้ งและการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ระดั บอ าเภอ พบว่ า หลายจังหวั ด อยู่ ร ะหว่างดาเนินจัดตั้ งศู นย์ผู้ นาจิต อาสาพั ฒนาชุม ชนระดั บ อ าเภอ

และพบว่าบางจังหวัดจัดตั้งฯ ครบถ้วนแล้ว อาทิ จังหวัดสกลนคร เลย ตาก พิษณุโลก กาฟิสินธุ ์ ขอนแก่น
ปราจีนบุร ี และจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

2. หลายจัง หวั ด อยู่ ร ะหว่ างขั บเคลื่ อ นกิ จ กรรม อาทิ จัด ประชุ ม ผู้ น าจิ ต

อาสาพั ฒนาชุ ม ชนของศู น ย์ ฯ จัด ทาแผนขั บเคลื่ อ นงานศู น ย์ ฯ และสร้างเคร ือข่ ายศู น ย์ ผู้ น า จิตอาสาฯ
ต่อเนื่อง อาทิ พระนครศร ีอยุธยา ระยอง ปราจีนบุร ี กระบี่ นครศร ีธรรมราช และจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

3. การจัด ตั้ ง และการขั บเคลื่ อ นกิ จ กรรมศู น ย์ ผู้ น าจิตอาสาพั ฒนาชุ ม ชน

ระดับตาบล พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดาเนินการจัดตั้งและการขับเคลื่อน กิจกรรมศูนย์
ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดั บตาบล และพบว่าจัง หวัดที่ได้ จัดตั้ งฯ เร ียบร้อยแล้ว อาทิ จังหวัดสกลนคร
มุกดาหาร และจังหวัดนครพนม เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. ให้ จัง หวั ด /อ าเภอ ส่ ง เสร ิมและสนั บสนุ น การจัด ตั้ ง ศู น ย์ ผู้ น าจิตอาสา
พัฒนาชุมชน ให้ครบทุกอาเภอ ภายในไตรมาส

2 และขยายผลการจัดตั้ งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้ครบทุกตาบล

ต่ อ ไป 2. ให้ จัง หวั ด /อ าเภอ ส่ ง เสร ิมและสนั บสนุ นให้ ศูน ย์ผู้ นาจิตอาสาพั ฒนาชุ มชนด าเนิน กิ จกรรมจิต
อาสาในพื้นที่/หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครัง้ เป็นประจาทุกเดือน

3. ให้จด
ั ทาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย/สร้างการรับรู ้

สู่สาธารณชนทราบผลสาเร็จการดาเนินกิจกรรมต่อชุมชน/ประชาชนทั่วไป

/1.2.6 โครงการ...
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1.2.6 โครงการสานสั มพั นธ์น้องพี่ ๖๐ ปี พช. กิ จกรรมสานสั มพั นธ์ แข่ งขั นกี ฬาเชื่อม

ความสามัคคี ครบรอบ 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

เรอื่ งการแบ่งหน้ าที่รบ
ั ผิ ดชอบภาระงานของแต่ ล่ะกลุ่ มงาน
กลุ่ มงานยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาชุ มชน
นักว ิชาการพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) : ๒ คน (ไม่รวม ผอ.กลุ่มงานฯ)

๑. งานยุทธศาสตร์ : การพัฒนาประเทศ แนวทาง การพัฒนา ประเทศ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) แนวทางการปฏิ รู ป ประเทศ นโยบายรัฐ บาล

ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
สู่การ ปฏิบัติจัดทายุทธศาสตร์และกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชน ระดั บจังหวัด ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน

๒. งานงบประมาณ/โครงการ : จัดทาและบร ิหารแผนงานโครงการ พัฒนาชุมชนของจังหวัด

ตลอดจนบร ิหารจัดการยุทธศาสตร์จังหวัด ในส่วนที่สานั กงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบ และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานทั้งระดับจังหวัด และอาเภอ

๓. ติ ดตาม นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน งานตาม แผนงาน โครงการของ

จังหวัดและอาเภอ

๔. รายงานผลการดาเนินงานบร ิหารแผนงาน โครงการพัฒนาชุ มชน ของจังหวัด

๕. บร ิหารจัดการยุทธศาสตร์จงั หวัดในส่วนที่สานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดรับผิดชอบ
6. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ
๗. การถ่ายทอดตัวชีว้ ัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานไปสู่ระดับบุคคล
๘. งานบร ิหารความเสี่ยง

กลุ่ มงานส่ งเสร ิมการพั ฒนาชุ มชน

นักว ิชาการพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) : 4 – 5 คน (ไม่รวม ผอ.กลุ่มงานฯ)
๑. ศึ ก ษา ว เิ คราะห์ ก าหนดรู ปแบบ ว ธิ ีก ารในการปฏิ บัติใ ห้เ ป็ น ไปตาม ยุ ทธศาสตร์และ

กรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดั บจังหวัด และการ จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน การพัฒนามาตรฐานการ
พัฒนาชุมชน

๒. งานเคร ือข่ ายชุ ม ชน ผู้ น า กลุ่ ม องค์ก ร : สนั บสนุ น ส่ ง เสร ิม ช่ว ยเหลื อ ให้ คาปร ึกษา

แนะนาในการพัฒนาศั กยภาพชุมชน ผู้ นา ชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชนและเคร ือข่ายองค์การชุมชนในการ

ส่ ง เสร ิม กระบวนการเร ียนรู ้แ ละกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนการบร ิหาร จั ด การชุ ม ชน และการ

เสร ิมสร้างแรงจู ง ใจเพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิ บัติง าน ยกย่ อ งเชิด ชู เ กี ย รติ ใ ห้ แก่ ผู้น าชุ มชน ผู้ น า
ชุมชนรุน
่ ใหม่ องค์การชุมชน เคร ือข่ายองค์การชุมชน

๓. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การพัฒนาสัมมาชีพชุมชน

๕. การส่ ง เสร ิมและพั ฒนาภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น ว สิ าหกิ จ ชุ ม ชน เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน : พั ฒนา

ศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการ ๔.๐ พั ฒ นา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า ชุ ม ชน พั ฒ นาและยกระดั บ การบ ร ิหารจั ด การ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกประเภท

6. การส่งเสร ิมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
/กลุ่มงานสานสนเทศ...
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กลุ่ มงานสารสนเทศการพั ฒนาชุ มชน

นักว ิชาการพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) : 4 คน (ไม่รวม ผอ.กลุ่มงานฯ)
๑. งานบร ิหารจั ด การระบบสารสนเทศ: การสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ทบทวน ปรับ ปรุ ง ข้ อ มู ล

สารสนเทศ ผลการดาเนินงาน และการดูแลบารุงรักษา ระบบเคร ือข่ายสารสนเทศองค์กร
๒. การจัดการความรูแ
้ ละสินทรัพย์ทางความรูข้ องบุคลากรและชุมชน

๓. ออกแบบว ิธีการปรับปรุงผลการดาเนินงาน พัฒนาประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน
๔. การว ิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม

๕. ให้บร ิการองค์ความรู ้ สารสนเทศชุมชน และนวัตกรรม
6. บร ิหารการจัดเก็บและประมวลข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเร ือน หมู่บ้าน ชุมชน (ข้อมูลความ

จาเป็นพื้นฐาน : จปฐ.)

๗. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน : กชช. ๒ค)
8. ให้บร ิการข้อมูลและส่งเสร ิมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชน

9.จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชือ
่ มโยงเคร ือข่ายฐานข้อมูลของ หน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอก ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานและ
การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต

๑๐. สนับสนุนการจัดทาคลังข้อมูลและสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data)

๑๑.การพั ฒ นาบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู ้ สารสนเทศชุ ม ชน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่ มงานประสานและสนั บสนุ นการบร ิหารงานพั ฒนาชุ มชน

นั ก ว ชิ าการพัฒนาชุม ชน (ปก./ชก.), นั ก จัด การงานทั่ วไป (ปก./ชก.), เจ้าพนั ก งานธุรการ
(ปง./ชง.), เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชี (ปง./ชง.) ๕ – ๙ คน (ไม่รวม ผอ.กลุ่มงานฯ)

๑. งานสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน : ศึกษา วเิ คราะห์ เพื่อจัดระบบบร ิหารและ

พัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

๒. ศึกษา วเิ คราะห์ วางแผนเพื่อบร ิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสานักงานพัฒนา

ชุ ม ชนจั ง หวั ด และส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ ในสั ง กั ด ให้ มี ค วามรู ้ ทั ก ษะ สมรรถนะ และมี จ านวน
อัตรากาลังที่ เหมาะสมสอดคล้องกับงานตามภารกิจ

๓. จัดทาข้อเสนอแนะในการใช้ทรัพยากรทางการบร ิหารที่มีอยู่เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน พัฒนาชุมชนในจังหวัด

๔. ให้คาปร ึกษา แนะนา และถ่ายทอดความรูด
้ ้านระบบการพัสดุ การเง ิน การบัญชี รวมถึง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนา ชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด รวมทั้งกลุ่ม องค์กร
ชุมชน และเคร ือข่าย องค์กรชุมชนในพื้นที่

๕. กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ี : การบร ิหารงานกองทุ น พั ฒ นาบทบาท สตร ี งานฝ่ า ย

เลขานุการและบร ิหารจัดการภายในของส านักงาน เลขานุการคณะกรรมการกองทุนพั ฒนาบทบาทสตร ี
ระดับจังหวัด

6. งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๗. การบร ิหารจัดการงานทั่วไป
๘. งานสารบรรณ

/9.งานการเจ้าหน้าที่...
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9. งานการเจ้าหน้าที่
๑๐. งานการพัสดุ

๑๑. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
๑๒. งานการเง ินและบัญชี
๑๓. งานควบคุมภายใน

๑๔. งานประสานการจัดการข้อร้องเร ียน
๑๕.งานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

16. จัดทาและประสานแผนการบร ิหารงบประมาณ
๑๗. ดาเนินการเกี่ยวกับการบร ิหารผลการปฏิบัติงาน
องค์การ

๑๘. เสร ิมสร้างแรงจู งใจในการทางานของบุ คลากร และเสร ิมสร้าง ธรรมาภิ บาลภายใน

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งรับรองรายงานการประชุ ม ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่ อวั นที่ 2 กุ มภาพั นธ์ 2565
ด าเนิ น การส่ งรายงานการประชุม ทางเว็บไซต์ sakaeo.cdd.go.th และ ทางระบบ OA
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม และหากมีการแก้ไขวาระใด ขอให้ทางอาเภอแจ้งทาง E-Mail จังหวัด
หร ือทางระบบ OA จังหวัด
มติ ที่ประชุ ม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรอื่ งสื บเนื่ องจากการประชุ มครัง้ ที่ผ่านมา
- ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรอื่ งเพื่ อทราบ
(กลุ่ มงานยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาชุ มชน)
4.1 โครงการตามแผนปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1-2

- โครงการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
ยังไม่ดาเนินการ อ.เมืองสระแก้ว อ.โคกสูง และอ.ตาพระยา

- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 1 ไร่
อาเภอวัฒนานคร 4 แห่ง

อาเภออรัญประเทศ 4 แห่ง

- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 3 ไร่
อาเภอวัฒนานคร 6 แห่ง

อาเภออรัญประเทศ 5 แห่ง
- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 1 ไร่
อาเภอตาพระยา 2 แห่ง (รายการใหม่)

- งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 3 ไร่

อาเภอตาพระยา 2 แห่ง (รายการใหม่) รอทา PO และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

/- โครงการ…
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- โครงการพั ฒนายกระดั บผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชน 2. ส่ งเสร ิมกระบวนการเคร ือข่ ายองค์ ความรู ้

(Knowledge - Based OTOP : KBO) 2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเคร ือข่ายองค์ความรู ้ KBO จังหวัด
ประมาณการ ลงนามในสัญญา 29-31 มี.ค.65

- โครงการเสร ิมสร้างศั กยภาพกองทุนชุ มชนและการเข้าถึงแหล่งทุน 2.1 Mobile Clinic สร้าง
สุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

ยังไม่ดาเนินการ อ.เขาฉกรรจ์ อ.โคกสูง อ. ตาพระยา และอ. วังสมบูรณ์

- โครงการจัดการความรูง้ านพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1.1 การเพิ่มทักษะการจัดการ

ความรู ้ 1.1.2 เวทีสร้างเคร ือข่ายนักจัดการความรูช้ ุมชน
กาหนดจัดเวทีภายใน มี.ค.65

- โครงการการบร ิหารจัดเก็ บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจาเป็นพื้ นฐาน (จปฐ.) 1.2 การจัดเก็ บ

ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน 1.2.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้ วยเครอื่ งอิเล็กทรอนิกส์ (ตั วชี้วัด
งบประมาณ)
มติ ที่ประชุ ม

ยังไม่มีApp ดาเนินการ รอแนวทางจากกรมฯ
รับทราบ
4.2 ผลการติ ดตาม สนั บสนุ นโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้ าน

การบร ิหารงาน เดื อน กุ มภาพั นธ์ พ.ศ.2565จานวน 36 หมู่ บ้าน

แบบรายงานการติดตาม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

/มติที่ประชุม...
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มติ ที่ประชุม รับทราบ
4.3 การติดตามภารกิ จสาคั ญของกรมการพั ฒนาชุ มชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ก าหนดภารกิ จ ส าคั ญ จ านวน 8 ประเด็ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
เครอื่ งมือของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และผู้บร ิหารงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและอาเภอ ในการ

กากับ ติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิเ์ ชิงนโยบาย เซิงภารกิจ และเซิง
พื้นที่ ประกอบด้วย

ภารกิ จที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง

ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิ จที่ ๒ การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
ภารกิ จที่ 3 การบร ิหารจัดการส่งเสร ิมช่องทางการตลาดผลผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ภารกิ จที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ภารกิจที่ ๕ การติ ดตามเง ินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา ปี ๒๕6๔ โครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ภารกิ จที่ ๖ การบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ภารกิ จที่ 7 การบร ิหารงานตามมาตรการส่งเสร ิมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตาม

มติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖3

ภารกิ จ ที่ ๘ การพั ฒ นาบร ิการดิ จิ ทั ล ส าหรับ ประชาชนและส่ ง เสร ิมการใช้ ป ระโยชน์

แพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”

การติดตามภารกิจสาคัญ ปี 2565
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/กลุ่มงานส่งเสร ิม...
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(กลุ่ มงานส่ งเสร ิมการพั ฒนาชุ มชน)
๔.4 กิ จกรรมการแสดง “ราตร ีผ้ าไทยรวมใจเหล่ ากาชาดจังหวั ดสระแก้ ว”
สรุปยอดรายรับการจัดกิจกรรมการแสดง “ราตร ีผ้าไทยรวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว”

ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจาปี ๒๕๖๕ (เฉพาะส่วนของอาเภอ)
เดินแบบ

ที่

อาเภอ

(คนละ 1,000 บาท)

โต๊ะจีน

(โต๊ะละ 1,500 บาท)

คู่/ชุด

คน

เป็นเง ิน

โต๊ะ

เป็นเง ิน

รวมเป็นเง ิน

ผู้ส่ง
เง ิน

๑

โคกสูง

๒๐

๔๐

๔๐,๐๐๐

๑๓

๑๙,๕๐๐

๕๙,๕๐๐

พช.

๒

วังน้าเย็น

๒๓

๔๖

๔๖,๐๐๐

๑๕

๒๒,๕๐๐

๖๘,๕๐๐

พช.

๓

อรัญประเทศ

๒๘

๕๖

๕๖,๐๐๐

๑๕

๒๒,๕๐๐

๗๘,๕๐๐

พช.

๔

เขาฉกรรจ์

๒๔

๔๘

๔๘,๐๐๐

๑๗

๒๕,๕๐๐

๗๓,๕๐๐

พช.

๕

วัฒนานคร

๑๘

๕๗

๕๗,๐๐๐

๑๕

๒๒,๕๐๐

๗๙,๕๐๐

พช.

๖

คลองหาด

๒๐

๔๒

๔๒,๐๐๐

๑๕

๒๒,๕๐๐

๖๔,๕๐๐

พช.

๗

วังสมบูรณ์

๒๕

๕๐

๕๐,๐๐๐

๑๕

๒๒,๕๐๐

๗๒,๕๐๐

พช.

๘

ตาพระยา

๒๐

๔๐

๔๐,๐๐๐

๑๕

๒๒,๕๐๐

๖๒,๕๐๐

ปค.

๙

เมืองสระแก้ว

๒๔

๔๗

๔๗,๐๐๐

๑๕

๒๒,๕๐๐

๖๙,๕๐๐

ปค.

รวม

๖๒๘,๕๐๐

ขอขอบคุณทุกกลุ่มงาน ทุกอาเภอที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผ่านไปด้วยดี อาจจะมีปัยหาและ
อุปสรรคบ้างก็สามรถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.5 การคั ดเลื อกสตร ีดี เด่ นด้ านการพั ฒนาชุ มชน ประจาปี 2565
กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกสตร ีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
ประจาปี 2565 ภาคกลาง ได้แก่ นางสาวน้าผึ้ง คาสะอาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.6 การคั ดสรรกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชนดี เด่ น ประจาปี 2565
รวม 4 กิจกรรม ได้แก่

การดาเนินการคัดสรรกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชนดี เด่ น ระดั บจังหวัด ประจาปี 2565
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด
2) ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด

- ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ดีเด่นชาย ระดับจังหวัด

- ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ดีเด่นหญิง ระดับจังหวัด
3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสาคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด
4) ตาบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

/กลุ่มงานส่งเสร ิมฯ...
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กลุ่มงานส่งเสร ิมฯ ได้แจ้งหนังสือให้อาเภอทราบแล้ว และขอให้อาเภอส่งสรุปรายชือ
่ กลุ่มเป้าหมายที่สมัคร

เข้ารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดี เด่ น ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เพื่อจังหวัดจะ
ได้รวบรวมรายงานให้กรมฯ ทราบต่อไป โดยเงอื่ นไขในปีนี้กรมฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การคัดสรรกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่นทุกประเภทต้องอยู่ในตาบลเดียวกัน

ทั้งนี้ จังหวัดจะได้ แจ้งแผนปฏิบัติ การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดี เด่น ประจาปี

2565 เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพิจารณาคัดเลือก ให้ทราบต่อไป
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.7 โครงการสร้างสั มมาชีพชุ มชนในระดั บหมู่ บ้าน
ไตรมาส 1 จานวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้
- อาเภอเขาฉกรรจ์

จานวน 3 หมู่บ้าน

- อาเภอตาพระยา

จานวน 3 หมู่บ้าน

- อาเภอวังสมบูรณ์
- อาเภอโคกสูง

จานวน 2 หมู่บ้าน
จานวน 2 หมู่บ้าน

การประเมินผลการปฏิ บัติร าชการ รอบที่ 1 ระดั บความสาเร็จของการสนั บสนุ น
การสร้างสั ม มาชีพ ชุ มชนมี ขอให้ อ าเภอจัด ทาฐานข้ อมู ลเป้ าหมาย (หมู่ บ้าน/ครัวเร ือน/กลุ่ม อาชีพ) และ

จัดทาแผนปฏิบัติก ารตามโครงการสร้างความมั่ นคงด้ านอาชีพและรายได้ ประจาปี 2565 ส่งให้จังหวั ด
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565

ส าหรับอ าเภอที่ ยัง ไม่ได้ ดาเนิ นการ เนื่ อ งจากกรมฯ ยั ง ไม่ ได้ โ อนงบประมาณ ซึ่ง

ได้ รบ
ั แจ้งจากกรมฯ อย่างไม่เป็นทางการ ว่าจะโอนเง ินงบประมาณส่วนที่เหลือ มาในไตรมาส 3 ทั้งหมด
รวม 22 หมู่บ้าน ดังนี้

- อาเภอเมืองสระแก้ว จานวน 5 หมู่บ้าน
- อาเภอวัฒนานคร

จานวน 4 หมู่บ้าน

- อาเภอวังน้าเย็น

จานวน 3 หมู่บ้าน

- อาเภออรัญประเทศ จานวน 7 หมู่บ้าน
- อาเภอคลองหาด

จานวน 3 หมู่บ้าน

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.8 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ รอบที่ 1 ร้อ ยละของหมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ ร ับ การพั ฒ นา
ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง มี ความสุ ขมวลรวมเพิ่ มขึ้น
เป้าหมาย จานวน 19 หมู่บ้าน ดังนี้

- อาเภออรัญประเทศ จานวน 8 หมู่บ้าน
- อาเภอตาพระยา

จานวน 4 หมู่บ้าน

- อาเภอวัฒนานคร

จานวน 7 หมู่บ้าน

ขอให้อาเภอบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ประกอบด้วย
1. การรายงานการประเมิ น ผลหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กระทรวงมหาดไทย

(โครงการพั ฒนาหมู่ บ้านเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง) (4 ด้ าน 23 ตั ว ชี้วั ด ) ครัง้ ที่ 1 ทางระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล กลาง
ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

/2. การรายงานผล…
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2. การรายงานผลการประเมิ นความ "อยู่ เย็ น เป็ นสุ ข" หร ือ ความสุ ขมวลรวมของ

หมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) ครัง้ ที่ 1 ทาง google drive ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
และบันทึกข้อมูลการด าเนิ นโครงการ/กิ จกรรมพั ฒนาหมู่ บ้านเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
ลงในระบบ BPM มากกว่าร้อยละ 90 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.9 การจัดกิ จกรรมวั นสตร ีสากลจังหวั ดสระแก้ ว ประจาปี 2565
ก าหนดจั ด กิ จ กรรม ในวั น อั ง คารที่ 8 มี น าคม 2565 ณ ห้ อ งประชุ ม 1
องค์การบร ิหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมาย

ประกอบด้ วย สมาชิกองค์กรสตร ีจากทุกตาบล/เทศบาล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หั วหน้าส่วนราชการ รวม
ทั้งสิ้น จานวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยนางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ ว
เป็นประธาน ซึง่ กลุ่มงานส่งเสร ิมได้แจ้งหนังสือให้อาเภอทราบเร ียบร้อยแล้ว กิจกรรมประกอบด้ วย
- การแสดงเปิดงาน โดย ชุดการแสดงจากโรงเร ียนสระแก้ว

- มอบใบประกาศเกียรติคุณสตร ีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน จานวน 9 อาเภอ

- บรรยายให้ ความรูใ้ นหั ว ข้อ เร อื่ ง “การคุ้ม ครองสิ ทธิส ตร ี การปกป้ อ งสิ ทธิ
ผู้ ห ญิ ง ให้ปลอดภัยจากการถูกคุกคามในทุกรูปแบบ”

- แบ่งกลุ่ม Work shop นาเสนอเรอื่ งราวประทับใจ และแบบอย่างของสตร ีที่มี

ชือ
่ เสียง (ฝึกการพูดในที่สาธารณะ)

- นิทรรศการผ้าไทย/ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ีฯ/ผ้าลายสระแก้ว/บูท

สินค้า OTOP/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตร ี
.

ทั้ ง นี้ ก าหนดการแต่ ง กายชุ ด ผ้ าไทย และผู้ เ ข้ าร่ว มกิ จ กรรมทุ ก คนต้ อ งตรวจคัด

กรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้ วยวธิ ี ATK หร ือ วธิ ี RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สตร ีสากล และน าผลการตรวจหาเชื้อ ไวรัส โรนา 2019 ที่ ได้ ร บ
ั การรับรองจากหน่ ว ยงานสาธารณสุ ข
ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ โดยขอให้อาเภอแจ้งกลุ่มเป้าหมายให้มารายงานตัว เวลา 08.00 น.
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.10 พิ ธม
ี อบลายผ้ าพระราชทาน “ผ้ าขิดลายนาร ีรัตนราชกั ญญา”
กาหนดพิธม
ี อบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนาร ีรัตนราชกัญญา” ในวันศุกร์ที่ 11

มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 องค์การบร ิหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตาบล ท่าเกษม
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้ วย การจัดโต๊ ะหมู่บูชาพระฉายาลั กษณ์
/ พิธม
ี อบลายผ้าพระราชทานให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสระแก้ว ได้ นาไปเป็นต้ นแบบและพัฒนา ต่ อยอด

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นต่ อไป/การจัดนิทรรศการสมเด็ จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ี
นาร ีรัตนราชกัญญา และนิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และประธานแม่ บ้านมหาดไทยจัง หวัดสระแก้ว เป็น

ประธานในพิธ ี กลุ่ม เป้าหมาย ประกอบด้ ว ย นายอาเภอ นายกกิ่ง กาชาดหร ือผู้แ ทน จานวน 9 คู่ และ
กลุ่มทอผ้า จานวน 14 คู่ ขึ้นรับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน โดยขึ้นรับมอบครัง้ ละ 2 ท่านคู่กัน รวม 23 คู่
การแต่งกาย

ข้าราชการ : ชุดปกติขาว และสวมหน้ากากอนามัยสีขาว ตลอดการร่วมพิธ ี
/นายกกิ่งกาชาด...
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นายกกิ่ งกาชาดหร ือผู้ แทน : แต่ งกายผ้ าไทยลายขอเจ้าฟ้ าสิ ร ิวั ณณวร ี ฯ และสวมหน้ ากาก

อนามัยสีขาว ตลอดการร่วมพิธ ี
การร่วมพิธ ี

ประชาชน : แต่ งกายผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ี ฯ และสวมหน้ากากอนามัยสีขาว ตลอด

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.11 ยอดจาหน่ ายตลาดนั ด คนไทยยิ้ มได้ ประจาเดื อน กุ มภาพั นธ์ 256๕
จังหวัดสระแก้วมีตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ จานวน 20 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดนัด

คนไทยยิ้มได้ ระดั บจังหวัด 1 แห่ง ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ระดั บอาเภอ จานวน 19 แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้

ประกอบอาชีพ เกษตร ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ ร ับ ความเดื อดร้อนจากการที่ ไม่ มี สถานที่ ขาย
ผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบปัญหาการจ าหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ได้ ใน

ราคาที่ไม่เป็นธรรม หร ือไม่มี ช่องทางการจาหน่ายไปสู่ผู้บร ิโภคโดยตรง และเพื่อเป็น การขยายช่องทางการ
จาหน่ายสินค้า OTOP มากขึ้น

ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๕ จั ง หวั ด สระแก้ ว มี ยอดจ าหน่ า ยตลาดนั ด คนไทยยิ้ ม ได้

ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 256๕ จานวน ๑๙๗ ครัง้ รวมรายได้จากการจาหน่ายทั้งสิ้น ๒,๐๔๕,๗๘๐ บาท

โครงการส่งเสร ิมและพั ฒนาช่อ งทางการตลาด 5. ตลาดนั ด คนไทยยิ้ม ได้ ได้ แ จ้งจัดสรร

โครงการฯ ให้เร ียบร้อบร้อย ขอให้อาเภอเร่งดาเนินก่อน 15 มีนาคม 2565 ด้วย
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.12 การจัดงาน OTOP ภู มิภาค (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
การจั ด งาน OTOP ภู มิ ภ าค (ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕64) จุ ด ด าเนิ น การ

จังหวัดกาญจนบุร ี ดาเนินการระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บร ิเวณเกาะรัตนกาญจน์ ลาน
เชิงสะพานสมเด็ จพระสั งฆราชญาณสั งวร ตาบลบ้านเหนือ อาเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี มี
ยอดจาหน่าย

1. นางมุด ซือ
่ สัตย์ จักสานไม้ไผ่ ปากกา แจกัน ยอดจาหน่าย 10,000 บาท

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

2. นางสาวเนตรชกรณ์ พุฒหอม กระเป๋าเป้อเนกประสงค์ ยอดจาหน่าย 48,000 บาท

4.13 กิ จกรรมดาเนิ นการจัดงาน OTOP ภู มิภาค (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕655)
จุ ด ด าเนิ น การ จัง หวั ด สงขลา ด าเนิ น การระหว่างวั นที่ ๗- 13 มี น าคม ๒๕6๕ ณ

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิร ิราชสมบัติครบ 90 ปี ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้ เข้าร่วมกิ จกรรม นางหนึ่งหทัย อาร ีหทัยรัตน์ ผลิตภัณฑ์ เครอื่ งเง ิน อ.เขาฉกรรจ์

หมายเหตุ หนั ง สื อ แจ้ ง จั ง หวั ด จากกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนอยู่ ใ นขั้ น ตอนเสนอ
ผู้บร ิหารฯ เพื่อโปรดเห็นชอบ จังหวัดได้ ประสานเป้าหมายเร ียบร้อยแล้วให้เตร ียมความพร้อมในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.14 กิจกรรม...
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4.14 กิ จกรรมประชุ มสัมมนาส่งเสร ิมและพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดผ่านสื่ อสมัยใหม่
(Social Network )

สานักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ได้ ดาเนินโครงการเสร ิมสร้างการค้า การลงทุน พัฒนา

เศรษฐกิจเพื่อรองรับธุรกิจการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยกาหนดจัดประชุมสัมมนา
ส่งเสร ิมและพัฒนาศั กยภาพและช่องทางการตลาดผ่านสื่อสมัยใหม่ (Social Network) ในระหว่างวั น ที่
๘ - ๙ มี น าคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เดอะเวโล โฮเทล แอนด์ บี เ อ็ ม เอ็ ก ซ์ ปั๊ มแทร็ค อ าเภออรัญประเทศ

จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ทางโครงการ ฯ ได้ จัดเตร ียม อาหาร อาหารว่าง เครอื่ งดื่ ม ค่าพาหนะเดิ นทาง (ไป กลับ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมฯ โดยประหยัด และได้จด
ั เตร ียมที่พัก
ค้างคืนในวันที่ 8 มีนาคม 2565 จานวน 1 คืน
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.15 การแสดงและจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตร บูรณาการร่วมกับโครงการ
ส่ งเสร ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี งานสื บสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา
และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ ว ประจาปี พ.ศ. 2565

จังหวัดสระแก้ว จัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจาปี พ.ศ.

2565 ระหว่างวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 บร ิเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ ว ตาบลท่าเกษม อาเภอเมื อ ง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสร ิม และอนุรก
ั ษ์ศิลป์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่

เป็นเอกลักษณ์อันดีงาม ส่งเสร ิมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนสินค้าในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ของชุมชน และหารายได้ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือบรรเทาทุก ข์ แก่ราษฎรที่ได้ รบ
ั ความ

เดื อดร้อนจากสาธารณภัยต่ างๆ และให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ยากจน โดยจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้สานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว รับผิดชอบการแสดงและจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตร
บูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสร ิมช่อ งทางการตลาดผลิต ภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ซึ่งมี
ยอดจาหน่าย ดังนี้

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
/4.16 ข้อมูลการจาหน่าย…
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4.16 ข้อมู ลการจาหน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผ่านช่องทางออนไลน์

*** ขอให้อาเภอบันทึกยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจาเดือนมีนาคม 2565 ภายใน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ***
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.17 ระดับความสาเร็จ…
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ทางเลื อก)

4.17 ระดั บ ความส าเร็จ ของการส่ ง เสร ิมผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์ (ตั ว ชี้ วั ด
ระดับ 1 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนน้อยกว่าร้อยละ 7

ระดับ 2 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ระดับ 3 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
ระดับ 4 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 9

ระดั บ 5 มี ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ OTOP ที่ จ าหน่ ายในตลาดออนไลน์ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ าร้อยละ 10

และต้ อ งมี ร ายงานการส ารวจความพร้ อ มของผู้ ป ระกอบการ/ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมดและผู้ ป ระกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสร ิมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
*** หมายเหตุ ***

1. ผลิตภัณฑ์ที่รายงานจาหน่ายในตลาดออนไลน์ รอบที่ 1/2565 ต้องไม่ซ้ากับผลิตภัณฑ์ที่

รายงานจาหน่ายในตลาดออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ระดั บคะแนน 5 ต้ อ งมี ร ายงานการส ารวจความพร้อ มของผู้ ประกอบการ/ผลิ ต ภั ณ ฑ์

ทั้งหมดและผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสร ิมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ด้วย

3. ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นระบบออนไลน์แล้ว เมื่อปีงบประมาณ 2564 ( รอบ 1 และ รอบ 2

) ตาม QR Code ด้านล่าง

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.18 ผลการขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานผู้ นาจิตอาสาพั ฒนาชุ มชน
ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๕๔๕๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จังหวัด
สระแก้ว ได้ จัดทาโครงการ “ส่งเสร ิมการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนสู่เศรษฐกิจกิจฐาน
รากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็น พระ

ราชกุศลพระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศร ีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ ๑๐
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือจังหวั ดสระแก้ ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๐๘๙๘
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จังหวัดได้ มีหนังสือชี้แจงแนวทางการส่งเสร ิมการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ผู้นา
จิต อาสาพั ฒ นาชุ ม ชนสู่ เศรษฐกิ จฐานรากมั่ น คงและชุ ม ชนพึ่ งตนเองได้ ด้ วยหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง

(เพิ่ ม เติ ม ) โดยแจ้ ง ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมาย รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ พร้อ มทั้ ง จั ด ท าตั วอย่ า งค าสั่ ง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตาบล

อาเภอที่มีการจัดตั้งมากที่สุดและรายงานผลตามแนวทางที่กาหนด ได้แก่ อาเภอวังน้าเย็น

จัดตั้งครบ ๑๐๐% อาเภอเมืองสระแก้ว จัดตั้ง ๕๐% และอาเภอเขาฉกรรจ์ จัดตั้ง ๕๐%

/ขอให้อาเภอ...
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ขอให้อาเภอได้ ส่งเสร ิมและสนับสนุนการจัดตั้ งการขับ เคลื่อนกิ จกรรมศูนย์ผู้นาจิต อาสา

พัฒนาชุมชนนาร่องระดั บอาเภอให้ครบทุกอาเภอ ภายในไตรมาส ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และขยายผลให้ครบทุก
ตาบล ภายในไตรมาส ๓ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) รวมทั้งจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย/สร้างการ
รับรูส
้ ู่สาธารณชนทราบผลสาเร็จการดาเนินกิจกรรมต่อชุมชน/ประชาชนทั่วไป

อาเภอใดต้ องการให้จังหวัดเข้าร่วมสนับสนุนในการจัดเวที จัดตั้ งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนา

ชุมชน/สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวยุภาพร เทวัญรัมย์ นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ โทร ๐๘๒-๑๕๖๙๑๘๘

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.19 การขั บเคลื่ อนข้ อราชการสาคั ญของกระทรวงมหาดไทย ในการรณรงค์ ปลู ก พื ชผั ก
สวนครัว และน้ อมนาแนวพระราชดาร ิของสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ

สยามบรมราชกุมาร ี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ ปฏิ บัติการ ๙๐ วั น ปลู กผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทาง
อาหารอย่ างต่ อเนื่ อง

ประธานแม่บ้านมหาดไทย ได้รบ
ั มอบเมล็ดพันธุถ
์ ั่วฝักยาวสิร ินธรจากนายกสมาคม

แม่ บ้ า นมหาดไทย เพื่ อ น ามาเพาะปลู ก และขยายผลต่ อ ยอดระดั บ จั ง หวั ด /อ าเภอ พร้อ มทั้ ง เผยแพร่
ประชาสั มพันธ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ มอบให้กับนายอาเภอในวันประชุม คณะกรมการ

จัง หวั ด ประจ าเดื อ นมกราคม ๒๕๖๕ ในวั น ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ว ท
ิ ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
สระแก้ว อาเภอละ ๑๐๐ เมล็ด

ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอได้ สนับสนุนการดาเนินการปลูกถั่วฝักยาวสิร ิน

ธรที่ท่านนายอาเภอได้รบ
ั มอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และรวบรวมรายงาน ทุกวันที่ ๒๐ และ
เผยแพร่ประชาสั มพันธ์ผ่านช่องทางต่ าง ๆ ซึ่งอาเภอที่มีการรายงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ ได้ แก่
อาเภอเขาฉกรรจ์

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.20 กิจกรรม “มหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้าของประชาชน”
จังหวัดกาหนดจัดกิจกรรม “มหกรรมการออม ลดความเหลื่ อมล้าของประชาชน”
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี วาระการครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน
และวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ ๔๘ ปี ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ณ มหาว ิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.21 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ประจาปี ๒๕๖๕

จั ง หวั ด ก าหนดจั ด กิ จ กรรม “ทอดผ้ า ป่ า สมทบกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ประจาปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕ ๖๕
ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.22 แผนปฏิบัติการ...

21
4.22 แผนปฏิ บัติการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
ประจาเดื อน มีนาคม ๒๕๖๕

22

มติ ที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่ มงานสารสนเทศการพั ฒนาชุ มชน)
๔.23 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนพั ฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดสระแก้ว ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565

1) งบบร ิหารจัดการกองทุน ได้รบ
ั จัดสรร จานวน 1,820,310 บาท

เบิกจ่ายแล้ว 604,281.02 บาท คงเหลือ 1,216,028.98 คิดเป็น 33.20 %
2) เง ินทุนหมุ นเวยี น ได้รบ
ั จัดสรร จานวน 7,000,000 บาท

เบิกจ่ายแล้ว 6,503,763 บาท คงเหลือ 496,237 บาท คิดเป็น 92.91 %

/3) เง ินอุดหนุน…
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3) เง ินอุ ดหนุ น ได้รบ
ั จัดสรร จานวน 1,000,000 บาท

เบิกจ่ายแล้ว 629,018 บาท คงเหลือ 370,982 บาท คิดเป็น 62.90 %

รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้ น 7,737,065.02 บาท คิ ดเป็น 78.79 %

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม๊.ค. 2565

หมายเหตุ :

1. เง ินทุนหมุนเวยี นที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จานวน

31 โครงการ เป็นเง ิน 5,029,980 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) โครงการ ล าดั บที่ 1 – 3 อนุ มั ติใ ห้ ใ ช้ง บประมาณตามวงเง น
ิ คงเหลื อ ที่ ได้ ร บ
ั จัด สรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเง ิน 496,980 บาท

2) โครงการ ล าดั บ ที่ 4 – 31 อนุ มั ติ ใ ห้ ข อรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณเพิ่ ม เติ ม จาก

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเง ิน 4,533,000 บาท

2. เง น
ิ อุ ด หนุ น ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการ เมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 จ านวน

7 โครงการ เป็นเง ิน 370,982 บาท

** ร้อยละผลการเบิกจ่ายที่คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2565 คิดเป็น

ร้อยละ 88%

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.24 สรุปผลการ...
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4.24 สรุ ปผลการบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพั ฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดสระแก้ว มีหนี้ค้างชาระ ดังนี้
รำยละเอียดโครงกำรทีก่ องทุนฯ อนุมัติ
จำนวน
จังหวัด

จำนวนโครงกำร

โครงกำรที่

คงเหลือ (Open)

อนุมัติ
สระแก
้ว

เงินทีอ่ นุมัติ

วิเครำะห
่ทะเบียนลูกหนี้
เงิน่นที
ต ร่ ับชำระ

ยัง่ถึ
ไม ง

ลูกหนีค้ งเหลือ
ณ.

ณ. 2022-03-03

2022-03-03

กำหนดชำระ

ดำเนินคดี

(งวดหลัง

(งวดก
่อน

ร
เ้ กิน
หนีเ้ กินกำหนด ่อยละหนี
กำหนดชำระ
(งวดก
่อน

2022-03-03) 2022-03-03) 2022-03-03)

1282 โครงการ 426 โครงการ 184,748,458.00 144,085,540.00 40,662,918.00 37,968,947.59

0

2,693,970.41

6.63

แยกรำยอำเภอ
รำยละเอียดโครงกำรทีก่ องทุนฯ อนุมัติ
จำนวน
อำเภอ

โครงกำรที่

จำนวนโครงกำร
คงเหลือ

อนุมัติ

เงินทีอ่ นุมัติ

วิเครำะห
่ทะเบียนลูกหนี้
เงิน่นที
ต ร่ ับชำระ
ณ. 2022-03-03

ยัง่ถึ
ไม ง

ลูกหนีค้ งเหลือ

กำหนดชำระ

ณ.

(งวดหลัง

2022-03-03

ดำเนินคดี

หนีเ้ กินกำหนด

(งวดก
่อน

(งวดก
่อน

่อยละหนี
ร
เ้ กิน
กำหนดชำระ

2022-03-03) 2022-03-03) 2022-03-03)

เมืองสระแก
้ว

207 โครงการ

65 โครงการ

32,238,853.00 25,327,761.41 6,911,091.59 6,709,422.63

0

201,668.96

2.92

คลองหาด

99 โครงการ

45 โครงการ

14,393,120.00 10,030,909.90 4,362,210.10 4,015,781.07

0

346,429.03

7.94

ตาพระยา

140 โครงการ

65 โครงการ

19,055,617.00 12,698,558.62 6,357,058.38 6,195,859.11

0

161,199.27

2.54

วังน้าเย็น

118 โครงการ

7 โครงการ

17,385,335.00 16,953,421.00 431,914.00

379,751.04

0

52,162.96

12.08

วัฒนานคร

175 โครงการ

33 โครงการ

28,148,665.00 25,341,784.71 2,806,880.29 2,372,254.00

0

434,626.29

15.48

อรัญประเทศ

221 โครงการ

60 โครงการ

31,734,120.00 25,475,858.22 6,258,261.78 5,661,174.77

0

597,087.01

9.54

เขาฉกรรจ
้

114 โครงการ

50 โครงการ

12,915,290.00 8,220,686.91 4,694,603.09 4,384,300.66

0

310,302.43

6.61

โคกสูง

55 โครงการ

23 โครงการ

8,055,180.00

6,627,497.22 1,427,682.78 1,270,010.13

0

157,672.65

11.04

วังสมบูร้
ณ

153 โครงการ

78 โครงการ

20,822,278.00 13,409,062.01 7,413,215.99 6,980,394.18

0

432,821.81

5.84

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม๊.ค. 2565
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.25 สรุ ปผลการสมัครจานวนสมาชิกกองทุนพั ฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฐำนข
่อมูล
ที่

อำเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8

เมืองสระแก
้ว
อรัญประเทศ
วัฒนานคร
วังน้าเย็น
วังสมบูร้ณ
คลองหาด
ตาพระยา
เขาฉกรรจ
้

9

โคกสูง

รวม
หมำยเหตุ

่ำหมำย
เป

หมำยเหตุ

สตรีอำยุ 15่ป - 100่ขึ
ป น้ ไป สมำชิก กองทุนฯ (คน) ผลสมัค รสมำชิก ฯ ของสตรีอำยุ 15่ป
(ณ 31 ส.ค. 64)
(ณ 30 ก.ย.64)
คิ ด่นร
เป ่อยละ
ถึง 100่ขึ
ป น้ ไป

ยอดสะสมสมัคร

ผลสมัครสมำชิก

สมำชิกกองทุนฯ

กองทุนฯ

ผลรวมกำรสมัคร

ยอดรวมจำนวน

คิด่น
เป

คงเหลือ่องสมั
ต คร

สมำชิกฯ ตำมเป
่ำหมำย สมำชิกกองทุนฯ ่อยละ
ร
สมำชิกฯ ตำมเป
่ำหมำย

(วันที่ 1 ต.ค.- 31 ม.ค.65) เดือนกุมภำพั น่ธ 65
่อมู
ข ล ณ วัน ที่ 24 ก.พ.65 ่อมู
ข ล ณ วัน ที่ 24 ก.พ.65
ข ล ณ วันที่ 24 ก.พ.65 ่อมู

46,240
36,474
34,096
25,120
15,087
15,986
22,916
22,781
11,217

31,015
24,355
22,690
18,311
10,118
10,500
15,300
15,157
7,701

67.07
66.77
66.55
72.89
67.06
65.68
66.77
66.53
68.65

1,815
1,542
1,518
3
594
850
970
1,018
263

*คิ ด จำกยอดสตรีท่องสมั
ี่ต ค รสมำชิก ให
่ได
่ 71 %*

229,917

155,147

67.48

8,573

163,720

*คิ ด จำกยอดสตรีท่องสมั
ี่ต ค รสมำชิก ให
่ได
่ 71 %*
*คิ ด จำกยอดสตรีท่องสมั
ี่ต ค รสมำชิก ให
่ได
่ 71 %*
*เกิ น่ำหมำยแล
เป ่ว*
*คิ ด จำกยอดสตรีท่องสมั
ี่ต ค รสมำชิก ให
่ได
่ 71 %*
*คิ ด จำกยอดสตรีท่องสมั
ี่ต ค รสมำชิก ให
่ได
่ 71 %*
*คิ ด จำกยอดสตรีท่องสมั
ี่ต ค รสมำชิก ให
่ได
่ 71 %*
*คิ ด จำกยอดสตรีท่องสมั
ี่ต ค รสมำชิก ให
่ได
่ 71 %*
*คิ ด จำกยอดสตรีท่องสมั
ี่ต ค รสมำชิก ให
่ได
่ 71 %*

633
77
1146
685
5
44
355
203
0

215
10
0
0
3
9
419
37
0

848
87
1,146
685
8
53
774
240
0

2,463

693

3,159

31,863
24,442
23,836
18,996
10,126
10,553
16,074
15,397
7,701

68.91 967
67.01 1,455
69.91 372
เป
75.62 682 *เกิน่ำหมำย*
67.12 586
66.01 797
70.14 196
67.59 778
68.65 263

158,306 68.85

5,414

1. กรมกำรพัฒนำชุมชนได
่กำหนดเป
่ำหมำยกำรเพิ่มจำนวนสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดำ ประจำป
่งบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดเป
่ำหมำยให
่จังหวัดที่มีผลกำรเพิ่มจำนวนสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ในป
่งบประมำณ พ.ศ. 2564 ่มำกกว
ได ่ำร
่อยละ 50 ของสตรีที่มีอำยุ 15่ขึ
ป ้นไป่องด
ต ำเนินกำรสมัครสมำชิกฯ ประจำป
่งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้น่อยละ
ร 3 ของสตรีที่มีอำยุ 15่ขึ
ป ้นไป (ภำพรวมของจังหวัด)
2.่อมู
ข ลจำนวนสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี มีกำรเปลีย่ นแปลงข
่อมูลจำกเดิมในป
่งบประมำณ 2564 เนื่องจำกมีสมำชิกฯ่ำยภู
ย มิลำเนำตำมทะเบียนบ
่ำนและมีสมำชิกฯ ที่เสียชีวิต ่อมู
(ข ลจำกที่ทำกำรปกครองจังหวัดสระแก
่ว ณ วันที่ 1 ต.ค.2564)

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
/4.26 การดาเนินงาน…
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4.26 การดาเนิ นงานจัดการปัญหาช้างป่า ภายใต้ โครงการพั ชรสุ ธาคชานุ รก
ั ษ์
ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวั ดสระแก้ ว ได้ รายงานผลการด าเนิ นงานการจั ด การ
ปัญหาช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ผลการดาเนินงานพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการพัชรสุ ธาคชานุรก
ั ษ์
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ 2565

1. ผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่า
ภายใต้ โครงการพัชรสุ ธาคชานุรก
ั ษ์ ด้ านที่ 3 การจัดการพื้นที่ชุมชน
1.1 กลยุทธ์ที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนอาชีพ พัฒนาอาชีพ

1) จังหวั ดสระแก้ ว ได้ จัดงานเทศกาลประจ าปี “งานสื บสานวั ฒนธรรมเบื้ องบู รพาและงานกาชาดจั งหวั ด

สระแก้ว” ประจาปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว

ตาบลท่ าเกษม อ าเภอเมื อ งสระแก้ ว จัง หวั ด สระแก้ ว โดยส านั กงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ ว ได้ ร ว่ ม
บูรณาการดาเนินการโครงการส่งเสร ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี และการจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอป ซึง่ ได้นาสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านคชานุรก
ั ษ์และ

หมู่ บ้านที่ ได้ ร บ
ั ผลกระทบจากช้างป่ าร่วมจ าหน่ าย มี ย อดจ าหน่ ายรวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 1,230,177 บาท
(หมู่บ้านคชานุรก
ั ษ์และหมู่บ้าน ที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากช้างป่ามียอดจาหน่าย 9,703 บาท)

/จังหวัด…
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จังหวัดจะรวบราวมข้อมูลและรายงานให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ขอให้อาเภอทาการรายงานการกิจกรรม
ติดตามต่างๆ ด้วย ถึงแม้จะไม่มีโครงการดาเนินการ

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.27 การขับเคลื่ อน Big DATA กรมการพั ฒนาชุ มชน และแพลตฟอร์มบร ิการดิ จิทัล
ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทุกอาเภอ ประชาสัมพันธ์การใช้งานและ ดาวน์

โหลด Click ชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านดาเนินการ พร้อมทั้งนาเข้าประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ใน
การประชุมประจ าเดื อน และทาข่าวประชาสั มพั นธ์ทุก กิ จกรรม จังหวัดจักได้ รวบรวมรายงานกรมฯ ตาม
กรอบงานภารกิจสาคัญทุกวันที่ 15 ของเดือน ต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดได้ส่งแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงาน Big Data ให้ทุกกลุ่มงาน

ทุกอาเภอ ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0019/ว 0206 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565

จังหวัดสระแก้วกาหนดเป้าหมายการดาวน์โหลด จานวนไม่น้อยกว่า 4,000 ดาวน์โหลด ขอให้อาเภอช่วย
ประชาสัมพันธ์ และแทรกในการจัดกิจกรรมทุกครัง้ เช่น การประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนอาเภอ
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.28 การด าเนิ น งานโครงการเช่า วงจรสื่ อ สั ญ ญาณอิ น เทอร์เ น็ ต ความเร็ว สู ง 4 ระดั บ
ระยะเวลา 10 เดื อน ( 1 ธันวาคม 2564 - 30 กั นยายน 2565 )

กรมการพั ฒนาชุ ม ชน ก าหนดจัด ประชุ ม ฝึ ก อบรมให้ ความรู ้เ กี่ ย วกั บการใช้ ง าน

ระบบเคร ือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่ านระบบ TV พช. ในวันพุธที่

9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0019/ว 0939
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
4.29 การด าเนิ นโครงการเพิ่ มประสิ ทธิภาพการปฏิ บัติงานกองทุนพั ฒนาบทบาทสตร ีแก่

กลไกการขั บเคลื่ อ นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ี กิ จ กรรมที่ 2 เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บัติง านกองทุ น
พั ฒนาบทบาทสตร ีแก่ กลไกการขับเคลื่ อนกองทุนพั ฒนาบทบาทสตร ีระดั บจังหวั ด

กาหนดดาเนินการในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบร ิหาร

ส่วนจังหวัดสระแก้ว ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
คณะทางานขั บเคลื่ อ นกองทุ น กองทุ น พั ฒนาบทบาทสตร ีจัง หวั ด /คณะทางานขั บเคลื่ อ นกองทุ น พั ฒนา

บทบาทสตร ีต าบล/เทศบาล จาก ๙ อ าเภอ จ านวน 65 คณะ ๆ ละ 2 คน รวม 130 คน พั ฒ นากรที่

รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจาก 9 อาเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 9 คน และผู้อานวยการกลุ่มงาน
นักว ิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่จงั หวัด จานวน 6 คน รวมทั้งสิน
้ 145 คน รายละเอียดตาม
หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0019/ว 0995 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565

ณ วั น นี้ จั ง หวั ด ได้ ร บ
ั การประสานจาก อบจ.สระแก้ ว เนื่ อ งจากห้ อ งประชุ ม ไม่ ว่ า งไม่ ส ามารถให้ ความ
อนุเคราะห์ สพจ.สระแก้วได้

*** จังหวัดจะทาหนังสือแจ้งสถานที่ดาเนินการให้มราบอีกครัง้
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

/4.30 การขับเคลื่อน...
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4.30 การขับเคลื่อนศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพั ฒนาคนทุกช่วงวั ยอย่ างยั่งยืน

ตามหลั กปรัชญา ของเศรษฐกิ จพอเพี ยง (ศจพ.)

- การบันทึกข้อมูลครัวเร ือนเป้าหมายในระบบ TPMAP

- รายงานความก้าวหน้าการจัดทาแผนครัวเร ือน ทุกวันที่ 23 ของเดือน
- ความก้าวหน้าในการติดตามให้การช่วยเหลือครัวเร ือนเป้าหมาย
- การบันทึกแบบสรุปแผนครัวเร ือน (ศจพ.4)
มติ ที่ประชุม รับทราบ

*** จังหวัดจะจัดส่งแบบรายงาน ให้อีกครัง้

(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพั ฒนาชุมชน)
4.31 สรุ ปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 งบดาเนิ นงาน (ค่ าใช้จ่ายในการ

บร ิหาร) และกิ จกรรมตามยุ ทธศาสตร์กรมการพั ฒนาชุ มชน ประจาปี 2565

แจ้ ง อ าเภอเพื่ อ ทราบ ค่ า ใช้ ส อย ประจ าเดื อ นมี น าคม 2565 ขอให้ อ าเภอ ทุ ก

อาเภอ ทาสัญญายืมเง ินมาให้จงั หวัดภายในวันที่ 15 มีนาคม

*** เน้นย้าขอฝากให้แต่ ละอ าเภอ ได้ บร ิหารจัดการและเร่งด านินการเบิก จ่ ายใน

ส่วนที่เหลือ ต่อไป งบประมาณตามยุทธศาสตร์ขอให้อาเภอเร่งดาเนินการส่งเอกสารขึ้นมาให้จงั หวัดภายใน
วันที่ 15 มีนาคม เพื่อที่จะได้ทาการดึง PO ไว้ก่อน
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

4.32 กรมการพั ฒนาชุมชนได้ แจ้ง ทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิ บัติเกี่ยวกับ

การใช้รถส่ วนกลาง

ด้ ว ยส านั ก นายกรัฐมนตร ี โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการรถราชการ ตาม

ระเบี ย บส านั ก นายกรัฐ มนตร ีว่าด้ วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ได้ ซัก ซ้อ มความเข้ าใน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง ดังนี้

1. แนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกั บการใช้ร ถส่วนกลาง กรณีการใช้รถส่วนกลางไปปฏิบัติร าชการ

เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการแล้วให้นารถส่วนกลางกลับมาเก็บรักษาในสถานที่เก็บหร ือบร ิเวณของส่วน
ราชการ และหากมีการพักรับประทานอาหารระหว่างการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการสมควรที่จะพิจารณาถึง
สถานที่จอดรถส่วนกลางด้ วย ไม่สมควรจอดรถส่วนกลางบร ิเวณสถานที่หร ือสถานประกอบกิจการซึง่ อาจ
ดาเนินกิจการไปในทางกระทบกระเทือนต่อความสงบเร ียบร้อยหร ือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง เกี่ยวกับตราเครอื่ งหมายและอักษรชือ
่ แสดง

สังกัดของส่วนราชการ และการเก็บรักษารถส่วนกลาง เพิ่มเติม ดังนี้

2.1 ตราเคร อื่ งหมายและอัก ษรชื่อแสดงสั ง กั ดของรถส่ว นกลาง ตามข้ อ 7 ของ

ระเบียบตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 การเก็ บรัก ษารถส่ว นกลางตามระเบี ยบตามระเบี ย บสานั กนายกรัฐ มนตร ีว่า

ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 ข้อ 16 ทว ิ และข้อ 16 ตร ี

3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง เพื่อให้การใช้รถส่วนกลางของส่วนราชการ

เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

3.1 ก ากั บดู แ ล ควบคุม และตรวจสอบการใช้รถส่ วนกลางที่ อ ยู่ใ นความควบคุม

และรับผิดชอบให้นาไปใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หร ือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
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ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ส่ ว นราชการเจ้าของรถนั้ น ก าหนดขึ้ น เท่ านั้ น เพื่ อ มิ ใ ห้ ข้ าราชการในสั ง กั ด ที่ มิ ได้ ด ารง
ตาแหน่งที่มีรถประจาตาแหน่งนารถส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจาตาแหน่ง

3.2 ตรวจสอบใบอนุญาตขอใช้รถส่วนกลางตามแบบ 3 แนบท้ายระเบียบฯ โดย

เปร ียบเทียบกับหลักฐานการใช้รถส่วนกลางตามแบบ 4 ท้ายระเบียบฯ ว่าพนักงานขับรถได้ลงรายการตาม
ความเป็นจร ิงหร ือไม่ และถูกต้ องตรงตามหลักฐานการเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางหร ือไม่ เ พื่ อ

เป็นหลักฐานการนารถส่วนกลางไปใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หร ือเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการเจ้าของรถกาหนดขึน
้

3.3 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า มีข้าราชการายใดที่มิได้ ดารงตาแหน่งที่มีรถประจา

ตาแหน่ ง น ารถส่ ว นกลางไปใช้เ สมื อนเป็ นรถประจ าตาแหน่ ง ให้ หั ว หน้ าส่ว นราชการต้ น สั ง กั ดพิ จ ารณา
ดาเนินการลงโทษทางว ินัยแก่ข้าราชการรายนั้น และผู้เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

3.4 ในการอนุ ญ าตให้ น ารถส่ ว นกลางไปเก็ บ รัก ษาที่ อื่ น เป็ น การชั่ ว คราวอั น

เนื่องมาจากส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาให้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบในการ
เก็บรักษารถส่วนกลางจัดทารายงานการขออนุญาต พร้อมด้ วยเหตุผลความจาเป็นและรายละเอียดของ

สถานที่ ที่ จ ะน ารถส่ ว นกลางไปเก็ บ รัก ษา ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ชั ด เจนว่ า มี ค วามปลอดภั ย เพี ย งพอ เสนอ

ประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจด้วยทุกครัง้ และเมื่อได้รบ
ั อนุญาตดังกล่าวแล้ว ให้ส่วนราชการรายงาน
ผู้รก
ั ษาการตามระเบียบฯ และสานักงานการตรวจเง ินแผ่นดินทราบด้วยตามนัยระเบียบฯ ข้อ 16 ทว ิ

3.5 กรณีรถราชการคันใด ได้ รบ
ั อนุมัติยกเว้นการมีตราเครอื่ งหมายและอักษรชือ
่

แสดงสังกัดของส่วนราชการไว้ที่ด้านข้างนอกรถ หร ือได้รบ
ั อนุญาตให้นาไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชัว่ คราว
อันเนื่องมาจากส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ส่วนราชการต่ าง ๆ สมควรพิจารณา

ทบทวนเหตุผลและความจาเป็นของการอนุมัติหร ืออนุญาตดั งกล่าวในช่วงเวลาอันเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ภายใน 30 กันยายน ของทุกปี เพื่อป้องกันมิให้มีการนารถส่วนกลางไปใช้เ สมื อ น

เป็นรถประจาตาแหน่งและเบิกจ่ายค่าเชือ
้ เพลิงของรถส่วนกลางอันเป็นเท็จอีกทางหนึ่ง รวมทั้งรายงานผล
การดาเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการรถราชการเพื่อทราบด้วย
มติ ที่ประชุ ม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรอื่ งเพื่อพิจารณา
- ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งอื่ น ๆ
เนื่องด้วยวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9

มีกาหนดการตรวจตติดตามผลการดาเนินงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ขอมอบผู้อานวยการ

กลุ่มงานส่งเสร ิมรับผิดชอบในการต้ อนรับ นาเสนอประเด็นการตรวจ และลงพื้นที่ อ.เขาฉกรรจ์ พร้อมกับ
ท่านผู้ตรวจ

อ าเภอคลองหาด ขอเชิญ ชวนพี่ น้ อ งพั ฒนาชุ ม ชนเที่ ย วงาน ชมพู่ ห วานของดี คลองหาด

ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2565

/ปฏิทินการส่งงาน…
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ปฏิ ทินการส่ งงานสานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวั ดสระแก้ ว ประจาเดื อน มี นาคม ๒๕๖5
กาหนด
ที่

งาน/การรายงาน

ส่ ง

วันที่

ผู้รบ
ั ผิดชอบ
กลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

รับผิดชอบ

1

การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

4

ประสานฯ

ผอ.กง.ประสานฯ

2

การจัดส่งหลักฐานเบิกเง ินค่าเช่าบ้าน

๕

ประสานฯ

ผอ.กง.ประสานฯ

ปกติทุกวันที่ ๕

3

การจัดส่งหลักฐานเบิกเง ินค่าใช้จา่ ยใน

๕

ประสานฯ

ผอ.กง.ประสานฯ

ปกติทุกวันที่ ๕

4

การรายงานการประเมินผลหมู่บ้าน

7

ส่งเสร ิมฯ

อัญชลี

7

ส่งเสร ิมฯ

อัญชลี

ต้นรอบ ๑/๒๕๖๕

การเดินทางไปราชการ
เศรษฐกิจพอเพียง

ของเดือน
ของเดือน

กระทรวงมหาดไทย (โครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง) (4 ด้าน

23 ตัวชีว้ ัด) ครัง้ ที่ 1 ทางระบบศูนย์
ข้อมูลกลาง
5

รายงานประเมินความสุขมวลรวม

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง ทางระบบ google drive
6

รายงานผลการดาเนินงานโครงการวัด

10

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

7

สรุปรายชือ
่ กลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้า

11

ส่งเสร ิมฯ

อัญชลี

ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติ

ทุกเดือน

รับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด่น
8

การบันทึกยอดจาหน่ายสินค้า OTOP

11

ส่งเสร ิมฯ

เชาวลิตร

9

การส่งโครงการประเภทเง ินอุดหนุน/

14

สารสนเทศฯ

พลอยพรรณ

15

ยุทธศาสตร์

สุร ีย์มาศ

ทุกเดือน

๒๐

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

ทุกเดือน

๒๐

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

ทุกเดือน

เง ินทุนหมุนเว ียน เพื่อขอรับการ

สนับสนุนเง ินกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2565
10

รายงานผลการติดตามตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาการการชาระเง ินยืม

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
11

รายงานผลการส่งเสร ิมการขับเคลื่อน
การดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสา
พัฒนาชุมชนฯ

12

การรายงานผลการดาเนินงานน้อมนา
แนวพระราชดาร ิฯ ปลูกผักสวนครัวฯ

รอบ ๒ การรายงานผลการดาเนินงาน
ในโปรแกรม Plant For Good

30
13

ผ้าไทยใส่ให้สนุก

๒๐

ส่งเสร ิมฯ

อัญชลี

ทุกเดือน

๑4

รายงานผลการดาเนินงานหมู่บ้านค

๒๓

สารสนเทศฯ

วุทฒิชย
ั

ทุกเดือน

15

แบบรายงานผลการส่งเสร ิมผลิตภัณฑ์

23

ส่งเสร ิมฯ

เชาวลิตร

ทุกเดือน

๑6

ยอดจาหน่ายตลาดประชารัฐ คนไทย

๒๕

ส่งเสร ิมฯ

ธนากร

ทุกเดือน

๑7

รายงานผลการประชาสัมพันธ์

๒๕

สารสนเทศฯ

รว ินทร์นิภา

ทุกเดือน

18

รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรม

๒5

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

ทุกเดือน

ทุกเดือน

ชานุรก
ั ษ์

OTOP ในตลาดออนไลน์
ยิ้มได้

ศูนย์แบ่งปันตาบลต้นแบบ ตาม

โครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
19

การบันทึกยอดจาหน่ายสินค้า OTOP

30

ส่งเสร ิมฯ

เชาวลิต

20

เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการส่งเสร ิม

31

ส่งเสร ิมฯ

ธนากร

31

ประสานฯ

ผอ.กง.ประสานฯ

การพัฒนากลไก และโครงสร้างดูดซับ
มูลค่าทางเศรษกิจและการกระจาย

รายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรม ตลาด
นัด

คนไทยยิม
้ ได้
21

การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
ปลายรอบ ๑/๒๕๖๕

มติ ที่ประชุ ม รับทราบ
ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม เวลา 17.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายจักรร ิน ธรรมโคต
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายประสิทธิ์ ปานงาม

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

