รายงานการประชุม

ผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ นักว ิชาการพัฒนาชุมชน
ครัง้ ที่ 4/2565

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ผู้มาประชุม

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

1. นายสุชาติ ภัคพาณิชย์

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

3. นางสาวจันทร์หอม สีแดง

ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

2. นายคเชนทร์ชย
ั แพงจันทร์
4. นายประสิทธิ์ ปานงาม

5. นางสาวบังอร จันทร์ศร ี
6. นางประเพิน ภูสง่า

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสาน

และสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอเมืองสระแก้ว
พัฒนาการอาเภออรัญประเทศ

7. นางพวงผกา ไชยเกล้า

พัฒนาการอาเภอคลองหาด

9. นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว

พัฒนาการอาเภอตาพระยา

11. นางสาวจารุณี ว ิลานันท์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

8. นางนางชิดชญา จาปาเทศ
10. นางสาวสุวรรณา อินตัน

12. นางสาวว ิภาพรรณ ปลาทอง
ผู้ไม่มาประชุม

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

1. นางนิภาภรณ์ สินเส็ง

ผู้เข้าร่วมการประชุม

พัฒนาการอาเภอวัฒนานคร
พัฒนาการอาเภอวังสมบูรณ์

รักษาราชการแทน พัฒนาการอาเภอโคกสูง
แทน พัฒนาการอาเภอวังน้าเย็น

พัฒนาการอาเภอเขาฉกรรจ์ กักตัวเสี่ยงการติด
เชือ
้ ไวรัสโคว ิด 19

1. นายสุเมธ ระงับพิศม์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

2. นางสาวปาณิสรา ปาณิสรภิรมย์

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 ฉิมพาลี

นักส่งเสร ิมงานพัฒนาชุมชน

15. นางสาวอุมาพร มีหิร ิ

นักว ิชาการเง ินและบัญชี

17. นายโสภณว ิชญ์ บร ิรักษ์เลิศ

นักพัฒนาชุมชน

19. นางสาวทิพปภา สาเร ียนรัมย์

นักพัฒนาชุมชน

16. นางสาวพลอยพรรณ ชุม
่ ชูจน
ั ทร์ นักจัดการงานทั่วไป
18. นางสาวภัทรา สิงจานุสงค์

นักพัฒนาชุมชน

20. นางสาวจิรประภา ประจงพิมพ์

นักพัฒนาชุมชน

22. นางสาวสุทารัตน์ สุร ิฉาย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

21. นางสาวภัสราภรณ์ ว ิลานันท์

นักพัฒนาชุมชน

ระเบียบวาระก่อนเรมิ่ ประชุม

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดาเนินการประชุมดังต่อไปนี้
1.สวดมนต์ไหว้พระ

เรมิ่ ประชุม

เวลา 09.00 น.

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ประธานการประชุมเมื่อที่ประชุมพร้อม

แล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.1 เรอื่ งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

ที่ประชุม แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ และย้าย
ไปดารงตาแหน่งที่อื่นดังนี้

1) พันเอก อนุชา นพจ ารูญศร ี รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

สระแก้ว ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้ชานาญการ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒) นายว รี ะยุ ทธ บุ ญมา อั ย การจังหวัดคดี เ ยาวชนและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว

ย้ายไปดารงตาแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก

3) พันเอก ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รอง ผบ.กรม สน.พล.ร.๙ จังหวัดกาญจนบุร ี

ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๒ จังหวัดสระแก้ว

4) นายบุญญา พุฒแก้ว อัยการจังหวัดคุ้ม ครองสิ ทธิแ ละช่ว ยเหลือ ทางกฎหมาย

และบังคับคดี จังหวัดสระแก้ว ย้ายไปดารงตาแหน่งอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจงั หวัดฉะเชิงเทรา

5) นางรัช นี ยอดรัก นั ก พั ฒ นาสั ง คมช านาญการ สถานคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก

จังหวัดระยอง ย้ายมาดารงตาแหน่ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

6) นายพงษ์พิพัฒน์ พงษ์ธรรม ผู้อานวยการศูนย์ค้ม
ุ ครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว

ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ค้ม
ุ ครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตราด
ปฏิทินงานสาคัญในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖5 ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1) วันที่ 6 เม.ย. ๖5 การจัดพิธวี ันที่ระลึกมหาจักร ีบรมราชวงศ์ (วันจักร ี) พระพุทธ-

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจาปี พ.ศ.๒๕6๕ ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
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2) วันที่ 6 เม.ย. ๖5 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตร ิย์ โครงการ
“บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บร ิการประชาชน”
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบร ิหารส่วนตาบลทัพไทย ตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

2) วันที่ 6 เม.ย. ๖5 งานแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕6๕ ณ สนามหน้าสถานีรถไฟอรัญญประเทศ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

3) วั นที่ 25 เม.ย. ๖5 การจัดพิธ ีวั นที่ระลึกวั นคล้า ยสวรรคตสมเด็ จ พระนเรศวร

มหาราช ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๕ ณ พระบรมราชานุ ส าวร ีย์ ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราช อ าเภอวั ฒ นานคร
จังหวัดสระแก้ว

4) วันที่ 26 เม.ย. ๖5 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครัง้ ที่ 4/2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว การเดินทางในช่วงสงกรานต์ เข้าสู่เดือนเมษายนประกอบกับ

มติ ศู น ย์ บ ร ิหารสถานการณ์ แ พร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ จะผ่ อ นคลายการเดิ น ทาง
การจั ด กิ จ กรรมมากขึ้ น การอนุ ญ าตให้ เ ล่ น สงกรานต์ ต ามประเพณี ยั ง มี ข้ อ ห้ า มและก็ ยั ง มี เ ง อ
ื่ นไข

สิ่ ง ที่ จั ง หวั ด ยั ง เป็ น ห่ ว งอยู่ คื อ เร อื่ งของการเดิ น ทางผ่ า นจั ง หวั ด สระแก้ ว ไปยั ง ภาคอี ส านตอนล่ า ง
เป็นเส้นทางที่ใช้แผนเดิมตามที่ได้วางแผนปฏิบัติกันในช่วงของปีใหม่ โดยความร่วมมือของทั้งตารวจพื้นที่

กานันผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่ น อบต เทศบาล ในพื้นที่ช่วยกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ส่งเสร ิม ให้การเดิ นทางนั้ น
เป็นไปด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วไม่ติดขัด ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณ ทุกส่วนราชการ ส่วนกองกาลัง

ทางทหารทุกหน่วยที่รบ
ั ผิดชอบตามแนวชายแดน โดยเฉพาะบร ิเวณ ช่องเขาตะโก ช่องเขาตากิ่ ว ซึง่ ต้ อง
ประสานงานกันเป็นช่องทางพิเศษให้สามารถเดิ นทางได้ในช่วงเทศกาล ต้องได้รบ
ั การอนุเคราะห์และการ
อนุญาตจากทางกองกาลังบูรพารวมถึงการประสานงานไปยังจังหวัดบุร ีรัมย์ ซึง่ เป็นกองทัพภาคที่ ๒ ด้ วย

ได้ เ ปิดเส้ นทางให้ เ ดิ นทาง ขออนุญาตเร ียนให้ ทราบรวมถึ ง ทุกท่า นที่จ ะเดิ น ทาง ในช่ว งสงกรานต์ กลั บ
ภูมิลาเนาเดิมไปเยี่ยมญาติ ขอให้เดินทางไปและกลับมาปฏิบัติราชการที่สระแก้ว ด้วยความปลอดภัย

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคว ิด 19 จะเห็นตั วเลขที่เพิ่มขึ้นในแต่ ละวันในรายงาน

ของคณะกรรมการโรคติ ดต่ อ การรายงานของทางสาธารณสุ ขด้ ว ย การที่จ ะควบคุม โรคทางสาธารณสุข
คอยเฝ้าระวังว่าหลังจากสงกรานต์ จังหวัดเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ หร ือไม่ ตั วเลขจะเพิ่มขึ้น

หร ือไม่ เนื่องจากเราได้รบ
ั วัคซีนจานวน มากพอสมควรกว่า ๗๐% สิ่งที่ยังกังวลอยู่ทางสาธารณสุขและทาง
อาเภอช่วยกันดูแลกลุ่ม ๖๐๘ ที่ยังไม่ได้รบ
ั วัคซีน ถ้ากลุ่มนี้ได้ รบ
ั เชือ
้ จะมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติ ถ้ารับ
วัคซีนไม่ครบโดส หร ือได้รบ
ั ไม่ครบสามเข็มก็จะมีความเสี่ยงในเรอื่ งของความรุนแรงของโรคได้ เป็นเรอื่ งที่
ห่ ว งใยมากที่ สุ ด รวมถึ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ระมั ด ระวั ง ป้ อ งกั น ตั ว ซึ่ง ยั ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ

สาธารณสุขอยู่อย่างเคร่งครัด และเรอื่ งสุดท้ายที่อยากจะเร ียนให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่า นทราบว่ า ใน

เดื อ นพฤษภาคม สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม าร ี
จะเสด็ จมาที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อมาเปิดปราสาทสด๊ กก๊อกธมซึง่ บูรณะเสร็จแล้ว ทางกระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร เป็นเจ้าภาพกราบบังคมทูลเชิญเสด็จมาที่จงั หวัดสระแก้วเป็นการเตร ียมการรับเสด็จในส่วน

ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ งหมด ทางมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ส ารวจในเร อื่ งของจุ ด จอดเฮลิ ค อปเตอร์ สนามบิ น ทาง
ตารวจดูเส้นทางเสด็จร่วมกับทางอาเภอโคกสูง และอาเภอที่จะเป็นเส้นทางเสด็จผ่านด้วย จังหวัดสระแก้ว
อาเภอ และมณฑลทหารบกที่ ๑๙ กาลังสารวจว่าจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ หลาย ๆ ลา จะสามารถลงตรงไหน

ได้ สะดวกไม่เป็นการรบกวนพี่น้องประชาชนในเรอื่ งของเส้นทางเสด็ จ จะได้ มีการเตร ียมประชุมกับส่วนที่
เกี่ยวข้องล่วงหน้ากันอีกต่อไป
/พัฒนาการจังหวัด…
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พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ขอสวัสดี ท่านผู้อานวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอาเภอ
ทุกอาเภอ เจ้าหน้าที่ทุกคน ยินดีและดีใจที่ได้มาทางานร่วมกัน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแก้วที่มาร่วมให้การต้อนรับและเตร ียมการในวันเดินทางมาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอแสดงความยิ นดี กั บ ท่า นผู้อ านวยการกลุ่ม งานส่ งเสร ิมที่ ไ ด้ ย้ า ยกลั บ
ภูมิลาเนาตามความประสงค์ ในส่วนเรอื่ งการประชุมกรมการนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ เน้นย้าและมีความ

เป็นห่วงในเรอื่ งการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจาปี 2565 และเรอื่ งของ OTOP ขอให้พัฒนาชุมชนติ ดตาม
และรายงานผลเป็นระยะ ในส่วนตัวผมเองก็ยังไม่มีนโยบายเร่งด่วนอะไร ก็ขอฝากให้ทุกท่านอยู่และทางาน
ช่วยกันแบบพี่แบบน้อง รักสามัคคีกัน มีปัญหาก็ขอให้พูดคุยเพื่อหางทางออกร่วมกั น เน้นย้าเรอื่ งความ

โปร่ง ใสในการด าเนิ น งาน เร อื่ งของเงน
ิ โครงการขอให้ เ จ้า หน้ า ที่ ข องเราทุ ก คนอย่ า เข้ า ไปยุ่ง หร ือมีส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น เง น
ิ ฝาก กข.คจ. ก็ ดี เง น
ิ กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ ก็ ดี ควรจะให้ ก ลุ่ ม หร ือโครงการเขา
ดาเนินการเอง ส่วนเราคอยตรวจสอบดูแลลในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นพอ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 เรอื่ งจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
ค า สั่ งกระทรวงมหา ดไทย ที่ 773/2565 เ ร อื่ ง เ ลื่ อ นข้ าราชกา ร ลงวั น ที่

25 มีนาคม 2565 จานวน 1 ราย นายสุธธี ์ มั่งมี ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ค าสั่ ง ที่ ก ระทรวงมหาดไทยที่ 774/2565 เร อื่ ง แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ ลงวั น ที่

25 มีนาคม 2565 จานวน 17 ราย ส่วนกลาง 2 ราย

1. นายศุภชัย สุพรรณทอง ผอ.กองแผนงาน แต่งตั้งเป็น พัฒนาการจังหวัดพิจต
ิ ร
2. นางณั ฐ นิ ช อิ น ทสระ ผอ.กลุ่ ม งานส่ ง เสร ิมภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง เป็ น

พัฒนาการจังหวัดชัยนาท

๑.2.๑ สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุ มชน

ประจาเดือนมีนาคม ๒๕6๕ (สตร.)

1) โครงการพัฒ นาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ต
ิ ตามหลักทฤษฎี

ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ข้อแนะนา

ด้ า นการดาเนิ นงานและงบประมาณ : เร่งรัดการดาเนิ นงานและการเบิก
จ่ายเง ิน กรณีเกิดเหตุสุว ิสัยที่ต้องคืนเง ิน ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ต้องมีเอกสารบันทึกการประชุมของผู้
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่างผู้ควบคุมงาน โดยเร ียงลาดับเหตุการณ์ความจาเป็นของเหตุสุดว ิสัย เป็นรายแปลง
ให้ชด
ั เจน และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าของแปลงนั้น ๆ

สร้า งความยั่ งยื น : ให้ ดาเนิ นการติ ดตาม ส่ งเสร ิมการพัฒ นาแปลงอย่ า ง

ต่อเนื่องเพื่อให้ เป็นศูนย์เร ียนรูท
้ ี่สมบูรณ์และมีชวี ิต โดยว ิเคราะห์พื้นที่ฯ แต่ละแปลง ว่ามีอะไรต้องซ่อม/

เสร ิม/สร้าง โดยใช้แนวทางการพัฒนา & P ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาคน (กลไกและเคร ือข่าย) การ

พั ฒ นาผลผลิ ต การพั ฒ นาการตลาด และการประชาสั ม พั น ธ์ พร้อ มทั้ ง ขยายผ ลการ ด าเนิ น งานไปสู่
ครัวเร ือนหร ือหมู่บ้านอื่น ๆ

ขยายผลสร้างการรับรู ้ : เผยแพร่ประชาสั มพันธ์ผลสาเร็จของงานในงาน

กิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด/อาเภอ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
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2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕
ข้อแนะนา

ด้านการดาเนินงานและงบประมาณ : ให้เร่งรัดการดาเนินกิจกรรมและการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ให้เป็นไปตามแนวทางและห้วงระยะเวลาที่กาหนด งานขุดปรับพื้นที่ให้
ทา สัญญาจ้าง (PO) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

สร้างความยั่งยืน : การจัดหาพันธุพ
์ ืช พันธุส
์ ัตว์ สนับสนุนครัวเร ือนต้ นแบบ

ดาเนินการ ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงการบรรลุ
วัตุประสงค์เป้าหมายของกิจกรรม คือ การมีแหล่ง เร ียนรูท
้ ี่เป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสร ิมให้ประชาชนน้ อม
นาหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เป็นว ิถีชวี ิต

พั ฒ นาพื้ น ที่ ศู น ย์ : ให้ ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง หร ือพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม

หลังจากการขุ ด ปรับพื้นที่ตามสภาพภู มิสั งคม ผ่า นรูปแบบการเอามื้อ สามัคคี และให้ มีฐานเร ียนรูด
้ ้ าน
สังคม การพัฒนาคน การฟื้ นฟูดิน การบร ิหารจัดการน้า และการใช้ประโยชน์จากป่า เป็นต้น
3) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)
ข้อแนะนา

การกากับ ติดตาม :

๑. ให้ติดตามการนาเง ินยืมในโครงการฯ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ตามวัตถุประสงค์ โครงการ เพื่อให้สามารถนาเง ินยืมมาชาระคืนได้ตามกาหนด

๒ . ร่ ว ม กั บ ที ม คู่ หู คู่ คิ ด ( Move for Fund Team) แ ล ะ ค ณ ะ

กรรมการฯ ตรวจเยี่ยม ให้คาแนะนาแก่ครัวเร ือเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและสมําเสมอ สนับสนุนช่วยเหลือ
ครัวเร ือนเป้าหมายมีศักยภาพ
การตลาดแก่สมาชิก

๓. ให้ มี ก ารติ ด ตามสนั บ สนุ น การประกอบอาชี พ และส่ ง เสร ิม
๔. ส่งเสร ิมให้มีการเก็บออมเง ิน/จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในหมู่บ้าน กข.คจ.
การป้องกัน และลดหนี้ :

1. ให้ติดตาม และกากับการจัดทาเอกสาร กรณีมีการโยกย้ายหร ือ

เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่รบ
ั ผิดชอบหมู่บ้าน กข.คจ. หร ือ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบร ิหาร
โครงการ กข.คจ. ให้ดาเนินการมอบหมาย งานให้ถูกต้อง

2. ให้ พั ฒ นากรเข้ า ร่ว มประชุ ม ในการพิ จ ารณาโครงการฯ เพื่ อ

พิจารณาถึงความสามารถในการประกอบอาชีพป้องกันปัญหา การผิดชาระคืนเง ินยืมฯ ในอนาคตได้
4) การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ข้อแนะนา

การกากับ ติดตาม :

๑. ให้ เ ร่ง ด าเนิ น การติ ด ตามหนี้ เ กิ น ก าหนดช าระให้ ล ดลงตาม

เป้าหมาย และติดตาม ในการสื่อสารกับลูกหนี้ เพราะลูกหนี้บางรายไม่เก็บหลักฐานการชาระเง ินไว้ยืนยัน มิ
ให้ลูกหนี้ที่ใกล้จะครบกาหนดตามสัญญา เป็นลูกหนี้ค้างชาระรายใหม่เพิ่มขึ้น

๒. ให้ ส่ ง เสร ิม/สนั บ สนุ น ให้ ค ณะท างานฯ ระดั บ อ าเภอ/ต าบล

ทางานตามบทบาท กาหนดชาระเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจานวนงวดที่ครบกาหนด

/พัฒนาศักยภาพ...
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พัฒนาศักยภาพและขยายโอกาส :
๓. ให้ ส่ ง เสร ิมการจัด กิ จ กรรมของสมาชิก กองทุ น ฯ ในพื้ น ที่ เ พื่ อ

ช่วยเหลือ

๔. พัฒ นาทั กษะอาชีพและเพิ่ ม ช่อ งทางการตลาดผลิ ตภั ณฑ์ ก ลุ่ ม

อาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพื่อเพิ่มรายได้

5) การดาเนิ นการขจัดความยากจนและพัฒ นาคนทุกช่ว งวั ย อย่ างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อแนะนา
การกากับ ติดตาม :

๑. ให้จงั หวัดและอาเภอ สร้างความรูค
้ วามเข้าใจให้กับทีมพี่เลี้ยงใน

การว ิเคราะห์ ครัวเร ือนตามหลัก ๔ ท. การบูรณาการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้ น การแก้ไข ความยากจน
ด้วยเมนูแก้จน เป็นต้น

๒. ให้สร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัด/

อาเภอ และทีมเลี้ยง ให้เข้าใจภารกิจของหน่วยงาน และแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรม bla: Time line

๓. ให้ สื่ อ สารประชาสั ม พันธ์ การดาเนิ นงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขยาย

โอกาสให้ผู้มีจต
ิ ศรัทธา หร ือภาคเอกชนที่สนใจร่วมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ของสังคม และรายงานผล
การดาเนินงานให้กรมฯ ทราบ

๔. ติ ดตามดูแลครัวเร ือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด บันทึก Logbook

ทุกครัง้ ที่มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ให้ครบทุกครัวเร ือน ทุกกรณี

6) การขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕
ข้อเสนอจากพื้นที่ :

๑. บางจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานบาดขวัญและกาลังใจในการทางาน และ

สวัสดิการที่ได้รบ
ั ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ค่าน้ามันรถสูงขึ้น อาทิ เบี้ยเลี้ยง
เง ินค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ในการเช่าซือ
้ /เช่าที่พักอาศัย ฯลฯ เป็นต้น

๒. บางจังหวั ด ครุภั ณฑ์ส านั กงานมีส ภาพชารุด เสื่ อ มโทรม และ

ขาดงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสานักงาน ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ผลิต (สทอ.)

1.2.๒ ส่งเสร ิมการออม ภาคครัวเร ือน : 9 พัฒนากร 9 กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการ
แนวคิ ด : สร้า งภู มิ คุ้ ม กั น ของครัว เร อื นด้ ว ยการออมโดยน้ อ มน าหลั ก

ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทาง และใช้ก ลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต เป็ น เคร อื่ งมื อ ในการ
ส่งเสร ิมออมและบร ิหารจัดการชุมชนในการส่งเสร ิมการออมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของคนในชุม ชน
วัตถุประสงค์เพื่อเสร ิมสร้างขีดความสามารถของชุมชนด้านการส่งเสร ิม การออมเง ินของครัวเร ือนในชุมชน
1.2.๓ การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจาปี ๒๕๖๕ (สกว.)

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ รบ
ั มอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้รบ
ั ผิดชอบใน

การขั บเคลื่ อนการด าเนิ นงานโครงการหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ ซึ่งตามยุ ทธศาสตร์กรมการพั ฒนาชุ มชน

พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ กาหนดกลยุ ทธ์ในการขั บเคลื่ อน 3 แนวทาง คื อ การเพิ่ มศั กยภาพผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการ
OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรูแ
้ ละนวัตกรรม และการส่งเสร ิมช่องทางการตลาด

/1.2.๔ ผลการประกวด…
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1.2.๔ ผลการประกวดองค์ความรูด
้ ีเด่น (KM Challenge) ประจาปี ๒๕๑๕ ประเภท
องค์ความรูด
้ ีเด่น (เรอื่ งเล่าเร้าพลัง) (สพช.)

KM Challenge ระดับบุคคล → องค์ความรูด
้ ีเด่น (เรอื่ งเล่าเร้าพลัง)
โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเขตตรวจราชการ 18 รางวัล
ประกาศเกียรติคุณ ระดับจังหวัด 76 รางวัล

KM Challenge ระดับหน่วยงาน (สพอ.) → สุดยอด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
แห่งการเร ียนรู ้

โล่ ร างวั ล เชิด ชู เ กี ย รติ สุ ด ยอด ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอแห่ ง การ

เร ียนรู ้ ระดับเขตตรวจราชการ 18 รางวัล

KM Challenge ระดั บ หน่ ว ยงาน (สพจ.) → สุ ด ยอด Prototype ต้ น แบบ การ

สร้างองค์กรแห่งการเร ียนรู ้ ระดับประเทศ

โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สุดยอด Prototype ต้ นแบบ การสร้างองค์กรแห่ง

การเร ียนรู ้ ระดับประเทศ จานวน 5 รางวัล

1.2.๕ การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานบจัด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ กช่ว งวั ย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สสส.)
กรอบระยะเวลา

1. สร้างการรับรู ้ (25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565)

2. ว ิเคราะห์สภาพปัญหา และกาหนดแนวทางแก้ไข (มี.ค. 2565)
3. จาแนกประเภทครัวเร ือน โครงการ/กิจกรรม (1 – 15 เม.ย. 2565)
4. บูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือ (15 – 30 เม.ย. 2565)
5. ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ (1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2565)

6. บันทึกการข้อมูลในระบบ Logbook (มี.ค. - ก.ย. 2565)

7. ติดตามการดาเนินงาน รายงานผล ประชาสัมพันธ์ (มี.ค. - ก.ย. 2565)
1.2.๖ การบร ห
ิ ารการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕ (ศสท.)

การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1. เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 12.9 ล้านครัวเร ือน

2. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล 28 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2565
จัดสรรงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. วงเง ินงบประมาณ 258,000,000 บาท ดังนี้
ไตรมาสที่ 2 เป็นเง ิน 131,135,300 บาท (50%)
ไตรมาสที่ 3 เป็นเง ิน 85,847,000 บาท (34 %)

ไตรมาสที่ 4 เป็นเง ิน 41,017,700 บาท (16 %)

3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ อปท./อาเภอ และ จังหวัด
จัดสรรงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 เป็นเง ิน 34,434,600 บาท

โปรแกรมจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2565

1. Mobile Application ติ ด ตั้ ง โปรแกรมบนโทรศั พท์ ส มาร์ทโฟน รองรับเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลดผ่านทาง Play Store ชือ
่ Smart BMN บันทึกข้อมูลแบบ Online เท่านั้น
/2. Web Application…

8
2. Web Application เ ข้ า ใ ช้ ง า น ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ https://ebmn.cdd.go.th
ซึง่ รองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ทั้ง PC/ Notebook /Smartphone ทุกระบบปฏิบัติการ

3. Windows Application ใช้ ง านโดยการติ ด ตั้ ง โปรแกรม ebmn ในเคร อื่ ง

คอมพิ ว เตอร์ PC หร ือNotebook (เป็ น Platform ทางเลื อ กส าหรับ พื้ น ที่ ใ นเรอื่ งสั ญ ญาณ Internet)
บันทึกข้อมูลได้ทั้งแบบ Online bla: Offline

1.3 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
1.3.1 กระทรวงมหาดไทยได้ มีคาสั่ง ที่ 774/2565 ลงวั นที่ 25 มีนาคม 2565

เรอื่ ง แต่งตั้งข้าราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จานวน 2 ราย ดังนี้

1. นายพี ร ฤทธิ์เ ดช ตาแหน่ ง ผู้อ านวยการกลุ่ม งาน (นั กว ชิ าการพั ฒ นา

ชุ ม ชนช านาญการพิ เ ศษ) กลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง กั ด ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด
สระแก้ว ดารงตาแหน่ง พัฒนาการจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยให้เดินทางไปรายงานตัว
เพื่อปฏิบัติราชการตามคาสั่ง ในวันที่ 4 เมษายน 2565

๒. นายสุ ช าติ ภั ค พาณิ ช ย์ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งาน (นั ก ว ชิ าการ

พัฒ นาชุ ม ชนชานาญการพิเศษ) กลุ่ม งานส่ งเสร ิมการพัฒ นาชุ มชน สั งกั ดส านั กงานพัฒ นาชุ มชนจังหวัด
กาญจนบุ ร ี ดารงตาแหน่ ง พัฒ นาการจังหวั ดสระแก้ ว ตั้ งแต่ วั นที่ 31 มีนาคม 2565 โดยให้ เดิ นทางไป
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคาสั่ง ในวันที่ 4 เมษายน 2565

1.3.2 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่ง ที่ 211/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

เรอื่ ง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จานวน 2 ราย ดังนี้

1. นายวชิ ยุตม์ คาโท ตาแหน่ง นักวชิ าการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้เดินทางไป
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคาสั่ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2565

2. นายธีรพล สภาทิพย์ ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด

ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภออรัญ ประเทศ จัง หวั ด สระแก้ ว ตั้ งแต่ วั นที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 โดยให้
เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคาสั่ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2565

1.3.3 กรมการพัฒนาชุมชนได้ มีคาสั่ง ที่ 432/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565

เรอื่ ง ย้ายและเลื่อนข้าราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระแก้ว จานวน 1 ราย ดังนี้

1. นายประสิ ทธิ์ ปานงาม ตาแหน่ ง นั กว ชิ าการพัฒ นาชุ ม ชนชานาญการ

รัก ษาการในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ กลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น การบร ิหารงานพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง กั ด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงาน (นักวชิ าการพัฒนา

ชุ ม ชนช านาญการพิ เ ศษ) กลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น การบร ิหารงานพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง กั ด ส านั ก งาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565
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...
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรอื่ งสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรอื่ งเพื่อทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)

4.1 การบันทึกผลการดาเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM)

ขอให้แต่ละอาเภอที่ได้ดาเนินการโครงการเสร็จแล้ว เร่งดาเนินการคีย์ให้ครบด้วย ส่วน

ที่เหลือเก็บตกนั้นทางจังหวัดได้คีย์ให้ครบหมดเล้ว ขอเข้นย้าให้คีย์ทุกๆโครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้วในทันที
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล

ขอให้ แต่ ละอ าเภอที่ ได้ ด าเนิ นการโครงการเสร็จแล้ ว ได้ จัดท าเล่ ม และส่ งไฟล์ ให้

จังหวัดด้วย
มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

(กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน)
4.3 การดาเนินงานศูนย์เร ียนรูแ
้ ละขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดได้แจ้งหนังสือ ที่ สก 0019/ว857 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรอื่ ง ขอ

ส่ งคู่มือศู นย์ เร ียนรูแ
้ ละขั บเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง เพื่อให้ ส านั กงานพัฒนาชุ มชนอ าเภอใช้

ประโยชน์ในการส่งเสร ิมการเร ียนรูข้ องชุมชน สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิ จพอเพี ยงตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงให้ บั งเกิ ดผลอย่ างเป็ น รู ปธรรม และให้ อ าเภอ
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปี

2565 (ไม่ใช้งบประมาณ) กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์เร ียนรูแ
้ ละขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาเภอละ
1 แห่ง จึงขอให้อาเภอรายงานข้อมูลผลการพัฒนาศูนย์เร ียนรูแ
้ ละขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งให้จงั หวัด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.4 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2565

จัง หวั ด ได้ จัด ท าค าสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการคั ด สรรกิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชนดี เ ด่ น

ระดั บจังหวัด ประจาปี 2565 เสร็จเร ียบร้อยแล้ว โดยมี เป้าหมายการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
ประจาปี 2565

ทั้งนี้ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

และประเภทต าบลเข้ ม แข็ ง ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คณะท างานพิ จ ารณากลั่ น กรอง

กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จักได้พิจารณากลั่นกรองให้เหลือ 3 หมู่บ้าน/3 ตาบล เพื่อให้คณะกรรมการคัด
สรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพิจารณาคัดเลือก ซึง่ จังหวัดจะแจ้ง
กาหนดการให้ทราบต่อไป

/เป้าหมาย...
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เป้าหมายการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2565 ดังนี้

ที่

อำเภอ

1 เขาฉกรรจ์

ประเภทกิจกรรม
ผู้นำ อช. (หญิง)

หมู่บ้าน
ผู้นำ อช. (ชาย)
เศรษฐกิจ
พอเพียง
บ้านใหม่พัฒนา นายสิทฐิชาติ ศรีงาม นางสาวเจนจิรา
นงค์กระโทก

กลุ่ม/องค์กร

ตำบลเข้มแข็ง

2 ตาพระยา

บ้านหนองปรือ

3 เมืองสระแก้ว

บ้านห้วยใหญ่

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ ตำบล
การผลิตบ้านบึง
พระเพลิง
พระราม
นายบุญมี สมน้อย นางสาวลั ก ขณา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลทัพราช
บ้านหนองปรือ
ดาทองงอน
นายชนพล คนล่ำ นางธัญลักษณ์ สมใจ กองทุนแม่ของแผ่นดิน -

4 วังน้ำเย็น

บ้านวังบูรพา

นายไพรวัน วิโคตร

-

5 อรัญประเทศ
6 วังสมบูรณ์
7 คลองหาด

บ้านตุ่น
บ้านคลองชล
บ้านไทรเดี่ยว

นายสมพงษ์ เกตุจวน

นางเพ็ญศรี แม่นปืน กลุ่มถักไม้กวาด
นางประภา หลิ่งทอง ตำบลวังทอง
นางสาวปิยธิดา ทานา กลุ ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ ตำบลไทรทอง
การผลิตบ้านไทรเดี่ยว

8 วัฒนานคร

บ้านหนองหว้า

9 โคกสูง
รวม

บ้านหนองเม็ก
9

นายประสาท
ลือรินทร์
6

-

บ้านห้วยใหญ่
กลุ ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ ตำบล
การผลิตบ้านวังบูรพา วังน้ำเย็น

นางกมลวรรณ
ผุยทอง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตบ้านหนองหว้า

นางลำไย แก่นจันทร์

-

8

7

ตำบล
โนนหมากเค็ง
6

มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 ยอดจาหน่ายตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ประจาเดื อน มีนาคม 256๕

จังหวัดสระแก้วมีตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ จานวน ๒๐ แห่ง ประกอบด้วย ตลาดนัด

คนไทยยิ้มได้ ระดั บจังหวัด 1 แห่ ง ตลาดนั ด คนไทยยิ้มได้ ระดั บอาเภอ จานวน ๑๙ แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพ เกษตรผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ ร บ
ั ความเดื อดร้อนจากการที่ ไม่ มี สถานที่ ข าย

ผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบปัญหาการจาหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ได้ใน
ราคาที่ไม่เป็นธรรม หร ือไม่มี ช่องทางการจาหน่ายไปสู่ผู้บร ิโภคโดยตรง และเพื่อเป็นการขยายช่องทางการ
จาหน่ายสินค้า OTOP มากขึ้น

ในเดื อ นมี น าคม ๒๕๖๕ จัง หวั ด สระแก้ ว มี ย อดจ าหน่ า ยตลาดนั ด คนไทยยิ้ ม ได้

ประจาเดือน มีนาคม 256๕ จานวน 155 ครัง้ รวมรายได้จากการจาหน่ายทั้งสิ้น ๑,๙๓๕,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

4.6 สรุปผลการดาเนิ นงานโครงการส่ งเสร ิมการพัฒ นากลไกและโครงสร้า งดู ดซับมูลค่า
ทางเศรษกิจและการกระจายรายได้ กลับสู่ ท้องถิ่น กิจกรรมตลาดนัด คนไทยยิ้มได้
ตัวชีว้ ัด ดาเนินการจัดตลาดระดั บจังหวัด/และอาเภอ จานวนเป้าหมาย 300 ครัง้
ในไตรมาส 1 ซึง่ จังหวัดสระแก้วดาเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕ จานวน ๕๒๘ ครัง้
/มติที่ประชุม...
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เดื อน

จานวนการจัดตลาด

มกราคม

176

กุมภาพันธ์

197

มีนาคม

155

รวม

๕๒๘

มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 การจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดสงขลา
กรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ (ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ านการพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ส่ งเสร ิมช่องทางการตลาดให้ กับสินค้ า OTOP และเป็นแหล่งเร ียนรูใ้ นการส่งเสร ิมและพัฒนา

ผลิ ต ภั ณฑ์ OTOP จุ ด ด าเนิ น การจั ง หวั ด สงขลาด าเนิ น การระหว่ า งวั น ที่ ๗ - 13 มี น าคม 2565
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิร ิราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 การจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเลื่อนกาหนดการจากเดิ มกาหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๗-

๑๓ มี น าคม ๒๕๖๕ ณ บร ิเวณสนามหน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด อุ บ ลรา ชธานี (หลั ง เก่ า ) ต าบลในเมื อ ง
อ าเภอเมือ งอุ บลราชธานี จังหวั ดอุ บลราชธานี เป็นระหว่ า งวั น ที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บร ิเวณ
สนามหน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด อุ บ ลรา ชธานี (หลั ง เก่ า ) ต าบลในเมื อ ง อ าเภอเมื อ งอุ บ ลรา ชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการพัฒนาชุมชนได้ประกาศรายชือ
่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 2 ราย ดังนี้
1. นาย อนันต์ แก่นน้อย ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้

ทัพไทย อาเภอตาพระยา

2. นางสาวเนตรชกรณ์ พุฒหอม ของใช้ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว

กระเป๋าเป้

อเนกประสงค์ อาเภอวังสมบูรณ์

ทั้ ง นี้ จัง หวั ด จะท าหนั ง สื อ แจ้ง ลงอ าเภอให้ ท ราบอี ก ครั้ ง และฝากให้ อ าเภอได้ ป ระสาน

กลุ่มเป้าหมายเตร ียมการไว้เบิ้องต้น
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.9 ข้อมูล…
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4.9 ข้อมูลการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยผ่านช่องทางออนไลน์

/ประมาณการ...
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ประมาณการรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประมาณการยอดจาหน่าย OTOP ตามโครงการการขับเคลื่อนจังหวัดทีม
่ ีผลสัมฤทธิส
์ ูง
(High Performance Provinces : HPP)
ตารางที่ 1
ยอดจาหน่าย ปี 64

ตัวชีว้ ัด HPP

รวมเป้าหมาย HPP

(ไม่มีสหกรณ์โคนมวังน้า

(ไม่รวมสหกรณ์โคนมวังน้าเย็น)

(ไม่รวมสหกรณ์โคนมวังน้า

881,679,891

150,000,000

1,031,679,891

เย็น)

ยอดเพิม
่ ขึ้น จากปี 64

เย็น)

ตารางที่ 2
ยอดจาหน่าย OTOP ปี 2565
ยอดสหกรณ์โคนม
วังน้าเย็น
535,000,000

รวมยอด ปี 65
ยอดกลุ่ม OTOP อื่น ๆ

ที่บันทึกแล้ว

106,134,379

641,134,379

6 เดือนแรก

เป้าหมายรายได้ ที่ต้อง
เพิ่มขึ้น 6 เดือนหลัง
ปี 65

925,545,512

ตารางที่ 3
ประมาณการรายได้จากการจาหน่าย OTOP ปี 2565 (6 เดือนหลัง)

มติที่ประชุม รับทราบ
/4.10 การคัดสรร...
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4.10 การคั ดสรรสุ ดยอดหนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product
Champion : OPC )

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนดด าเนิ น โครงการการคั ด สรรสุ ด ยอดหนึ่ ง ต าบล

ห นึ่ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ท ย ปี พ . ศ . 2 5 6 5 ( OTOP Product Champion : OPC ) ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนาไปสู่การพัฒนาระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่

จะใช้ใ นการทางานเชิงบู รณาการของทุกหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้อ ง ประชาสั ม พันธ์แ ละเสร ิมสร้า งคุณค่าของ
ผลิตภั ณฑ์ใ ห้ เ ป็นที่ย อมรับแก่ บุคคลทั่ว ไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้า งรายได้ และความเข้ มแข็ งให้ กับ
ชุมชน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
พ.ศ. 2565 ดังนี้

ขอให้อาเภอเตร ียมความพร้อมสาหรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี
- ประชาสั มพั นธ์เชิญชวนผู้ผ ลิต ผู้ ประกอบการ OTOP และเตร ียมความพร้อม

สาหรับการคัดสรรฯ โดยจังหวัดสระแก้ว วางแผนดาเนินการคัดสรรฯ ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2565

- ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้ า OTOP 1 ราย/กลุ่ม สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคั ดสรรฯ

ได้ไม่เกิน 2 ผลิตภัณฑ์

- คุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่สามารถสมัครเข้ารับการคัดสรร

1) เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีชื่ออยู่ในระบบลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

OTOP ปี พ.ศ. 2557 - 2564 ของจังหวัด

2) ต้องผ่านการขออนุญาตและการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น อย. และ

หากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกาหนดของกฎหมายระบุไว้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนวันสมัคร

เข้ารับการคัดสรรฯ เช่น มผช., มอก. , ฮาลาล, คิว (Qmark), GAP, GMP, HACCP และ มาตรฐานเกษตรอินทร ีย์ เป็น
ต้น ทั้งนี้กรณีผลิตภัณฑ์เครอื่ งประดั บ อัญมณี หากไม่มีมาตรฐานใดรับรอง ไม่สามารถส่งเข้ารับการคัดสรรฯได้ ทั้งนี้
ใบรับรองต้องไม่หมดอายุก่อนวันรับสมัครคัดสรรฯ ในระดับจังหวัด

3) กรณี ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จะไม่ร ับพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไป

ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น

- ลูกประคบ กรณีได้ มาตรฐาน มผช. ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องไม่บรรยายสรรพคุณใน

การ บาบัด บรรเทา รักษาหร ือป้องกันโรค ส่วนกรณีที่พบฉลากผลิตภัณฑ์มีการแสดงสรรพคุณทางยา เช่น บรรเทา

อาการปวด คลายกล้ามเนื้อจะใช้หลักพิจ ารณาตามกฎหมายว่าด้ วยยา ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนตารับยา จะไม่
รับพิจารณาคัดสรร

- เครอื่ งสาอางที่จดแจ้งตามกฎหมายแล้ว แต่พบการแสดงฉลากโอ้อวดเกินความ

เป็น เครอื่ งสาอาง ให้รบ
ั พิจารณาคัดสรร โดยให้ตัดคะแนนในส่วนข้อความฉลากเท่านั้น หากพบผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้ง

เป็นเครอื่ งสาอาง แต่ มีฉลากและส่วนประกอบแสดงสรรพคุณทางยา เช่น ยาหม่อง น้ามันเหลือง คร ีมนวดสมุนไพร
ฉลากแสดงสรรพคุณรักษาหร ือบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จะไม่รบ
ั พิจารณาคัดสรร

- กรณีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ที่ฉลากระบุสรรพคุณทางยา จะใช้หลักพิจารณาตาม

กฎหมายว่าด้วยยา ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาจะไม่รบ
ั พิจารณาคัดสรร

- การให้ คะแนน คะแนนเต็ ม 100 คะแนน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่ วน คื อ ส่ วน ก.

ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน (30 คะแนน) ส่วน ข. ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (25
คะแนน) และ ส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (45 คะแนน)

ระดับจังหวัดจะเป็นผู้ให้คะแนนในส่วน ก. (30 คะแนน) และส่วน ข. (25 คะแนน) รวม 55 คะแนน
ระดับประเทศ จะเป็นผู้ให้คะแนน ส่วน ค (45 คะแนน)

/- จานวนของผลิตภัณฑ์…
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- จานวนของผลิตภัณฑ์ ที่จด
ั ส่งคัดสรรฯ ระดับประเทศ

1) ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร จานวน 6 ตัวอย่าง

2) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครอื่ งดื่ม จานวน 4 ตัวอย่าง

3) ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า เครอื่ งแต่งกาย จานวน 1 ตัวอย่าง

4) ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จานวน 1 ตัวอย่าง
5) ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จานวน 6 ตัวอย่าง

- การส่งคืนผลิตภัณฑ์ จะส่งคืนเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภท ผ้า เครอื่ งแต่งกาย และ ประเภท

ของใช้ ของตกแต่ ง ของที่ระลึก เท่านั้น ไม่มีการส่ งคื นผลิตภั ณฑ์ประเภทอาหาร ประเภทเครอื่ งดื่ ม แ ละประเภท
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เนื่องจากต้องมีการน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจ ชิม ทดสอบ และว ิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
- การจัดระดับผลิตภัณฑ์ จะจัดเป็น 5 ระดับ ตามค่าคะแนน ดังนี้
ระดับ 5 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 90 - 100 คะแนน)
ระดับ 4 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 80 – 89 คะแนน)

ระดับ 3 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 70 – 79 คะแนน)
ระดับ 2 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 50 – 69 คะแนน)
ระดับ 1 ดาว (ได้คะแนนตํากว่า 50 คะแนน)

จังหวัดขอฝากให้ทางอาเภอได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้ประกอบการเข้าร่วมคัดสรรในครัง้ นี้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

4.11 ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน
จังหวัดได้ สรุปรายงานพื้นที่ที่ดาเนินการจัดตั้ งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดย
รายงานกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ ๑ ในไตรมาส ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ข้อมูล ณ วันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จานวน ๓๙ ตาบล/แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๕ ของจานวนตาบลทั้งหมด ๕๘ ตาบลและ
เพิ่มเติมในส่วนของพื้นที่อาเภออรัญประเทศที่ดาเนินการจัดตั้ งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่
๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จานวน ๔ ตาบล/แห่ง รวมเป็น ๔๓ ตาบล/แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๔ ของจานวน
ตาบลทั้งหมด ๕๘ ตาบล
ขอให้อาเภอได้ส่งเสร ิมและสนับสนุนการจัดตั้ งการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นาจิต
อาสาพัฒนาชุมชน และขยายผลให้ครบทุกตาบล ภายในไตรมาส ๓ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) รวมทั้งจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดี ย/สร้างการรับรูส
้ ู่สาธารณชนทราบผลสาเร็จการดาเนินกิจกรรมต่ อ
ชุมชน/ประชาชนทั่วไป ตามแนวทางในหนังสือ ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๕๔๕๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึง่
จังหวัดสระแก้ว ได้ จัดทาโครงการ “ส่งเสร ิมการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนสู่
เศรษฐกิจกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ หนังสื อ
จังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๐๘๙๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อาเภอใดต้ องการให้จงั หวัดเข้าร่วม
สนับสนุนในการจัดเวทีจด
ั ตั้ งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน/สอบถามเพิ่มเติ ม ได้ ที่ นางสาวยุภาพร เทวัญ
รัมย์ นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ โทร ๐๘ ๒๑๕๖ ๙๑๘๘
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.12 การน้อมนา…
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4.12 การน้ อ มนาแนวพระราชดาร ิของสมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒
กรมการพัฒนาชุ มชน ได้ ปรับระบบการจัดเก็ บรายงานผลการดาเนิ นงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นระบบรายงาน Plant for Good ผ่าน Google Drive แบบ Real-Time โดยดึง

ฐานข้อมูลรายงานผลของจังหวัด/อาเภอจากระบบรายงานเดิ ม และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลิงค์รายงานผลการ
ดาเนิ นงานโครงการอื่น ๆ ผ่าน Dashboard Google Data Studio โดยขอความร่วมมืออ าเภอขั บเคลื่อน
การดาเนินงานดั งกล่าวข้างต้ นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยขอยกเลิกแบบรายงานเดิม และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแนวทางในหนังสือ ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๑๓๙๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) รายงาน Plant for Good ผ่ า น Google Drive แบบ Real-Time อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น

ปัจจุบัน บันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook
ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช. และช่องทางกลุ่มไลน์ พช.สระแก้ว และช่องทางอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดย

จังหวัดได้ สรุปประเด็ นจากคู่มือการบันทึกข้อ มูลของกรมการพัฒนาชุมชน จากการทดลองเข้าระบบและ

สอบถามเพิ่มเติ มกั บเจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบของกรมฯ เพื่อง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นกั บเจ้าหน้ าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบ
ของอาเภอ

ข้อสังเกตที่ตรวจพบเบื้องต้น เช่น ผลการบันทึกข้อมูล สัดส่วนจานวนครัวเร ือนปลูกผักใน

ระบบมีเพียง ๓๐,๔๙๗ ครัวเร ือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๕ ของจานวนครัวเร ือนทั้งหมด ๑๑๙,๘๒๘ ครัวเร ือน

หร ือในส่วนของผู้นา ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง เช่น นายอาเภอ, พัฒนาการอาเภอ, นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ข้อมูลจ านวนครัวเร ือนของหมู่บ้านมีจานวนที่เปลี่ย นแปลง ฯลฯ ดั งนั้น ข้อมูลจึงต้ องมีการ
ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน

๒) รายงานการกิจกรรมเด่นประจาไตรมาส ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนสุดท้ายของไตรมาส

(มีนาคม, เมษายน, กันยายน, ธันวาคม) โดยการรายงานครัง้ แรก ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ขอให้อาเภอเน้นย้ามอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดาเนินการติดตามรณรงค์การปลูกผัก

สวนครัวทุกหมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น/ศาสนสถาน ฯลฯ อย่างต่ อเนื่องและได้ ตรวจสอบข้อมูล

รายงานให้จังหวัดตามที่กาหนด และประชาสัมพันธ์อย่างต่ อเนื่อง หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติ มได้ ที่
นางสาวยุภาพร เทวัญรัมย์ นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ โทร ๐๘ ๒๑๕๖ ๙๑๘๘
มติที่ประชุม รับทราบ

4.13 การดาเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุ ข เฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จพระนางเจ้า
สิร ิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรับระบบการจัดเก็บรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นระบบรายงาน Plant for Good ผ่าน Google Drive แบบ Real-Time โดยขอความร่วมมือ
อาเภอขับเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยขอยกเลิกแบบรายงานเดิม

/และรายงานผล…
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และรายงานผลการดาเนินงานตามแนวทางในหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๙/ว ๑๔๐๒ ลงวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน สอบถามเพิ่มเติ มได้ที่นางสาวยุภาพร เทวัญรัมย์ นักว ิชาการ
พัฒนาชุมชนชานาญการ โทร ๐๘ ๒๑๕๖ ๙๑๘๘

มติที่ประชุม รับทราบ
4.14 การทอดผ้ า ป่ า สมทบกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ประจาปี ๒๕๖๕

จังหวัดได้ จด
ั กิจกรรม “ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็ จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ประจาปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมปางสี
ดา ศาลากลางจัง หวั ด สระแก้ ว โดยมี ย อดเง น
ิ สมทบเข้ า กองทุน พั ฒ นาเด็ ก ชนบทฯ ปี ๒๕๖๕ ก่ อ นหั ก
ค่าใช้จา่ ย เป็นเง ิน ๓๑๐,๗๒๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.15 การขับเคลื่อนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เ นื อ ง ใ น ว า ร ะ ค ร บ บ ร อ บ 4 8 ปี ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น แ ล ะ 1 3 0 ปี

กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดให้มีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เ พื่อ การผลิต เป็น
เครอื่ งมือสาคัญในการสร้างกระบวนการเร ียนรูแ
้ ละการมส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนา

ชุ ม ชน และภารกิ จ ของกระทรวงมหาดไทยในการ บาบัดทุกข์ บารุงสุ ข ของประชาชน แก้ ไ ขปัญหาความ

ยากจน ลดความเหลื่อมล้าของประชาชนระดั บกรม และระดั บจังหวัด โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เป็นเครอื่ งมือสาคัญในการขับเคลื่อนวาระชุมชนดังกล่าว และให้จงั หวัดดาเนินการ

1) จัดกิจกรรมตามแนวทางการดาเนินโครงการมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้า โดย

จังหวัดได้ดาเนินการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

2) ประกาศวาระชุ ม ชน “ การส่ งเสร ิมการออมภาคประชาชน” ประจ าปี 2565 ในระดั บ

จังหวัดและอาเภอ เพื่อส่งเสร ิมการออมของประชาชน เป็นการสร้างหลักประกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
สมาชิกในครัวเร ือน โดยมีเป้าหมายการดาเนินงานวาระชุมชน โดยส่งเสร ิมให้ครัวเร ือนยากจนเป้าหมาย
ของระบบ TPMAP มิติด้านรายได้ มีการออม อย่างน้อยร้อยละ 50 ของครัวเร ือนยากจนเป้าหมาย

3) แจ้งส านั กงานพัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอมอบหมายให้ เ จ้า หน้ า ที่พัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอในการ

ส่งเสร ิมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ อย่างน้อยคนละ 1 กลุ่ม “ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้รายงานผลให้จงั หวัดทราบ จานวน 2 ครัง้
ครัง้ ที่ 1 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565

ครัง้ ที่ 2 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565

4) ติดตาม ส่งเสร ิมสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีอยู่เดิม ในพื้นที่
อย่างสมําเสมอ

/4.1) กลุ่มออมทรัพย์…
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4.1) กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ทุ ก กลุ่ ม รณรงค์ ร บ
ั สมาชิก เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งน้ อ ย

ร้อยละ 10 ของสมาชิกที่มีอยู่

4.2) สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกกลุ่ม รณรงค์ให้สมาชิกมีการออมเง ิน

เพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มเง ินสัจจะอย่างน้อยร้อยละ 10 ของเง ินสัจจะเดิมที่สมาชิกออมอยู่

4.3) ส่งเสร ิมให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่ างๆ ในชุมชน สมัครเป็นสมาชิกประเภท

ว ิสามัญ

4.4) ส่ ง เสร ิมการด าเนิ น กิ จ กรรมเคร ือข่ า ยกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต หร ือ

กิจกรรมเชิงธุรกิจชุมชน อาทิ ศูนย์สาธิตการตลาด ยุ้งฉาง ธนาคารข้าว โรงสีข้าวชุมชน โรงน้าดื่ มชุมชน
หร ืออื่น ๆ

4.5) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเร ียนรูเ้ กี่ยวกับการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ

การผลิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบร ิหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่อาเภอ และเพื่อ
เป็นการเตร ียมความพร้อมการเป็นศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน (ศจก.) เพื่อบร ิหารจัดการหนี้ของสมาชิก
มติที่ประชุม รับทราบ

4.16 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

/(กลุ่มงานสารสนเทศ…
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(กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
พ.ศ. 2565

4.17 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ

1) งบบร ิหารจัดการกองทุน ได้รบ
ั จัดสรร จานวน 1,820,310 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 855,414.90 บาท คงเหลือ 964,895.10 คิดเป็น 46.99 %

2) เง ินทุนหมุนเว ียน ได้รบ
ั จัดสรร จานวน 7,000,000 บาท

อนุมัติแล้ว 39 โครงการ เป็นเง ิน 7,000,000 บาท

เบิกจ่ายแล้ว 36 โครงการ เป็นเง ิน 6,503,763 บาท คิดเป็น 92.91 %
อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย 3 โครงการ เป็นเง ิน 496,237 บาท
3) เง ินอุดหนุน ได้รบ
ั จัดสรร จานวน 1,000,000 บาท

อนุมัติแล้ว 39 โครงการ เป็นเง ิน 7,000,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 36 โครงการ เป็นเง ิน 6,503,763 บาท คิดเป็น 92.91 %
อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย 3 โครงการ เป็นเง ิน 496,237 บาท

รวมผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 7,988,195 บาท คิดเป็น 81.34 %

มติที่ประชุม รับทราบ

/4.18 สรุปผล…
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4.18 สรุปผลการบร ิหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม รับทราบ
4.19 สรุปผลการสมัครจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม รับทราบ
/4.20 แผนการดาเนินงาน…
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4.20 แผนการด าเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรมตามแผนการด าเนิ นงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาระบบบร ิหารจัดการกองทุ นและการประเมิ นผลกองทุ นหมุ นเว ยี น

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว กาหนดดาเนินการในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ธนา

สิร ิ โฮเต็ ล แอนด์ ร ีสอร์ท อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้ วย เจ้าหน้าที่

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จานวน 9 อาเภอ ๆ ละ ๒ คน จานวน ๑๘ คน เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวั ด จ านวน 5 คน คณะทางานขั บเคลื่อ นกองทุ น พัฒ นาบทบาทสตร ีจังหวั ดสระแก้ ว จ านวน 9 คน

ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตร ีระดับอาเภอ 9 อาเภอ ๆ ละ ๒ คน จานวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน
รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0019/ว 1418 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565
มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.21 การดาเนินงานจัดการปัญหาช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์
ส านั กงานพัฒ นาชุ ม ชนจังหวั ดสระแก้ ว ได้ รายงานผลการดาเนิ นงานการจัดการ

ปัญหาช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรก
ั ษ์ ประจาเดือนมีนาคม 2565

จังหวัดขอขอบคุณทั้ง 3 อาเภอ ที่ได้ดาเนินการสร้างความรูค
้ วามเข้าใจ ร่วมพัฒนา

อาชีพ และเผ้าระวังเตือนภัยให้กันให้พื้นที่หมูบานคชานุรก
ั ษ์
มติทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.22 การขับเคลื่อน Big DATA กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้รายงานผลการประชาสัมพันธ์และการใช้

ประโยชน์ Big Data เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน รอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มี น าคม) น าเร ียนผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดสระแก้วและรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ (เอกสาร 2) ทั้งนี้ ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอดาเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้จงั หวัดทราบ ทุกวันที่ 10 ของเดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

/3) การดาเนินงาน…
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๔.23 การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จังหวั ดได้ ด าเนิ นการประกวดหมู่ บ้ านกองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ นดี เด่ นระดั บจังหวั ด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสร็จเร ียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกันนาเสนอหนังสือเพื่อลงประกาศจังหวัดให้
ทราบโดยทั่วกัน และจะได้ทาหนังสือแจ้งให้อาเภอประสานหมู่บ้านที่ได้รบ
ั รางวัลในการประกวดเข้ารับใบประกาศ
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันประชุมกรมการจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

4.24 ผลการดาเนิ น การขจัดความยากจนและพัฒ นาคนทุกช่ว งวั ย อย่ างยั่ งยื นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จานวนคนจนและครัวเร ือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565
คนจนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 จานวน 10,889 คน แยกเป็นคนจน 5 มิติ ดังนี้
มิติด้านสุขภาพ

2,314 คน

มิติด้านความเป็นอยู่

2,860 คน

มิติด้านการศึกษา

3,185 คน

มิติด้านรายได้

4,271 คน

มิติด้านการเข้าถึงบร ิหารภาครัฐ

51 คน

*** 1 คนอาจตกได้มากกว่า 1 มิติ

ครัวเร ือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 จานวน 6,858 ครัวเร ือน แยกเป็นครัวเร ือนยากจน 5 มิติ ดังนี้
มิติด้านสุขภาพ

1,579 ครัวเร ือน

มิติด้านความเป็นอยู่

1,871 ครัวเร ือน

มิติด้านการศึกษา

1,826 ครัวเร ือน

มิติด้านรายได้

2,629 ครัวเร ือน

มิติด้านการเข้าถึงบร ิหารภาครัฐ

30 ครัวเร ือน

*** 1 ครัวเร ือน อาจตกได้มากกว่า 1 มิติ

มติที่ประชุม รับทราบ
/4.25 การบร ิหาร...
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4.25 การบร ิหารการจัดกับข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2565

มติ ที่ประชุม รับทราบ
4.26 การจัดการความรู ้ (KM)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้ รบ
ั รางวัล KM Challenge ระดั บบุคคล

องค์ความรูด
้ ี เด่ น (เรอื่ งเล่าเร้าพลัง) ระดั บเขตตรวจที่ 9 จานวน 1 รางวัล จะได้ ทาหนังสือแจ้งให้อาเภอ
ทราบเพื่อประสานให้ผู้ที่ได้รบ
ั รางวัลเข้ารับมอบโล่ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน)
4.27 สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 งบดาเนินงาน (ค่าใช้จา่ ยในการ

บร ิหาร) และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2565

จังหวัดขอขอบคุณอาเภอ ทุกอาเภอ ที่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายให้ครบทุกโครงการ ซึง่

ตัวชีว้ ัดที่ 1 ในเรอื่ งการเบิกจ่ายนั้นจังหวัดสระแก้วได้ 96.44 % ในระดับ 5 คะแนน

*** เน้นย้า ขอฝากให้แต่ ละอาเภอ ที่ได้ ทาสัญญายืมเง ินไปนั้ น ได้ บร ิหารจัดการ

สัญญาและเร่งดานินการตามแผนให้ทันตามระยะเวลาของสัญายืมเง ินด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

4.28 การสารวจข้อมูลเครอื่ งคอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2565
ด้ วยกรมการพัฒนาชุมชนกาหนดดาเนินการสารวจจานวนเครอื่ งคอมพิวเตอร์ แบบตั้ ง

โต๊ ะและเครอื่ งคอมพิว เตอร์แ บบโน้ ต บุ๊ กของส านั กงานพัฒ นาชุ ม ชนจังหวั ดและอ าเภอประจ าปี 2565

ขอให้ อาเภอดาเนินการสารวจและรายงานผล ส่งให้จังหวัดภายใน 20 เมษายน 2565 รายละเอียดตาม
หนังสือที่ สก 0019/ว 1469 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.29 การจัดโครงสร้าง…
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4.29 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน

ตามค าสั่ ง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ที่ 388/2565 ลงวั น ที่ 15 มี น าคม 2565

เรอื่ งแก้ไขเพิ่มเติ มคาสั่งการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้
ตั้ งแต่ วั นที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งกรมฯไ ได้ เ น้ นย้ า ให้ ทาตามโครงสร้า งของกรมฯ อย่ า เปลี่ยนแปลงจาก
โครงสร้างที่กรมฯ ได้กาหนดให้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรอื่ งเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรอื่ งอื่น ๆ

อาเภออรัญประเทศ ขอเชิญชวนพี่น้องพัฒนาชุมชนเที่ยวงานแคนตาลูปและของดี เ มือ ง

อรัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๕ วันที่ 6 เม.ย. ๖5 ณ สนามหน้าสถานี รถไฟอรัญญประเทศ อาเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ปฏิทินการส่งงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖5
กาหนด
ที่

งาน/การรายงาน

ส่ง
วันที่

ผู้รบ
ั ผิดชอบ
กลุ่มงาน

เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

รับผิดชอบ

1

การจัดส่งหลักฐานเบิกเง ินค่าเช่าบ้าน

5

ประสานฯ

ผอ.กง.ประสานฯ

ทุกเดือน

2

การจัดส่งหลักฐานเบิกเง ินค่าใช้จา่ ยใน

๕

ประสานฯ

ผอ.กง.ประสานฯ

ทุกเดือน

3

รายงานผลการดาเนินงานโครงการวัด

10

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

ทุกเดือน

การเดินทางไปราชการ

ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติฯ
(ระบบ Plant for Good ผ่าน

Google Drive แบบ Real-Time
และแบบรายงานกิจกรรมเด่น
ประจาเดือน)
4

รายงานการประชาสัมพันธ์และการใช้

10

สารสนเทศฯ

วุฒทิชย
ั

ทุกเดือน

5

รายงานผลการติดตามตรวจสอบและ

15

ยุทธศาสตร์

สุร ีย์มาศ

ทุกเดือน

ประโยชน์ Big Data

แก้ไขปัญหาการการชาระเง ินยืม

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
6

ผ้าไทยใส่ให้สนุก

๒๐

ส่งเสร ิมฯ

อัญชลี

ทุกเดือน

7

การรายงานผลการดาเนินงานน้อมนา

20

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

ทุกเดือน

แนวพระราชดาร ิฯ ปลูกผักสวนครัวฯ

รอบ ๒ (ระบบ Plant for Good ผ่าน
Google Drive แบบ Real-Time)

25
8

รายงานงบหน้าและรายงานผลการ

จัดตั้งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน

20

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

20

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

(รายงานจนกว่าจะจัดตั้งครบทุก
ตาบล)
9

รายงานผลการส่งเสร ิมการขับเคลื่อน
การดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสา

ทุกเดือน

พัฒนาชุมชนฯ
10

การสารวจข้อมูลคอมพิวเตอร์

15

ประสานฯ

จักรร ิน

11

รายงานผลการดาเนินงานหมูบ
่ ้าน

๒3

สารสนเทศฯ

วุฒทิชย
ั

12

แบบรายงานผลการส่งเสร ิมผลิตภัณฑ์

๒5

ส่งเสร ิมฯ

เชาวลิตร

13

รายงานผลการประชาสัมพันธ์

๒5

สารสนเทศฯ

รว ินท์นิภา

ทุกเดือน

๑4

รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรม

๒5

ส่งเสร ิมฯ

ยุภาพร

หากมีกิจกรรม

คชานุรก
ั ษ์

OTOP ในตลาดออนไลน์

ศูนย์แบ่งปันตาบลต้นแบบ ตาม

ทุกเดือน

โครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
15

ยอดจาหน่ายตลาดประชารัฐ คนไทย

25

ส่งเสร ิมฯ

ธนากร

ทุกเดือน

๑6

การบันทึกยอดรายได้ของกลุม
่ OTOP

30

ส่งเสร ิมฯ

เชาวลิตร

ทุกเดือน

30

ส่งเสร ิมฯ

เชาวลิตร

ทุกเดือน

ยิ้มได้

ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน (ปีงบประมาณ 2564)

๑7

การบันทึกยอดจาหน่ายสินค้า OTOP

มติที่ประชุม รับทราบ
ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม เวลา 13.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายจักรร ิน ธรรมโคต
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายประสิทธิ์ ปานงาม

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

