รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารบรรยาย 1
........................................................................................................................................................................
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอิรยศ
เอนก
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
2. นางวิลัยลัษณ์
ม่วงงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3. นายวิรัช
เจริญดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4. นายพีฎาวุธ
นาโควงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
5. นางสาวอรชุมา
พูนชัยภูมิ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
6. นางสาวพรรณธิภา นักรบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
7. นางสาวดวงพร
เลิศลำหวาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
8. นางสาวเมทิณี
วงค์สถิต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
9. นายณัฐพล
อุดมเมฆ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
10. นางชมภูนุช
กุลกะดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
11. นางศรีธารา
แหยมคง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
12. นางสาวอำพา
ศรีรุ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
13. นายบัญญัติ
อาจหาญ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
14. นายสรัตถชัย
พรหมละ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
15. นางสาวนุชจรีย์ อุปสัย
นักทรัพยากรบุคคล
16. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ ทิพย์มณีย์
นักทรัพยากรบุคคล
17. นายชาตรี พลอยศรีธรรมชาติ พนักงานทั่วไป
18. นายณัฐพงษ์
ทรงสีสด
พนักงานขับรถยนต์
19. นายแสนศักดิ์
สุทธิวิเศษ
พนักงานทั่วไป
20. นายจำเรียง
ศรีษะใบ
พนักงานทั่วไป
21. นายไพรศล
ทนก้อนดี
พนักงานทั่วไป
22. นางลัดดา
จิตตนอม
พนักงานทั่วไป
23.นางสาวอุไรวรรณ ช่างทำ
พนักงานทั่วไป
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวศรีสุดา
อุทาโพธิ์
พนักงานทั่วไป ติดภารกิจ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ประธานในที่ประชุม กล่าว
ทักทายที่ประชุมพร้อมเปิดประชุม และแนะนำประวัติตนเอง ดังนี้
การศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยบูรพา
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ประสบการณ์ทำงาน
พัฒนากร จ.ยโสธร, จ.อำนาจเจริญ, จ.สุโขทัย ปี 2532-2551
Group Leader โครงการ Youth Exchange Thailand – Sweden ปี 2534
Co – Ordinater โครงการ Youth Exchange Thailand – Canada ปี 2541
Group Leader โครงการ Youth Exchange Thailand – Vietnam ปี 2551
นักวิชาการพัฒนาชุมชน จ.ยโสธร, จ.อำนาจเจริญ, จ.สุโขทัย ปี 2540 - 2553
พัฒนาการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ปี 2553 – 2556
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2556
พัฒนาการอำเภอปาย (ชำนาญการพิเศษ) จ.แม่ฮ่องสอน ปี 2556 – 2558
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่ องสอน
ปี 2558 – 2559
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
ปี 2559 – 2559
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
ปี 2559 – 2562
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
ปี 2562 – 2563
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ปี 2563 - ปัจจุบัน
การฝึกอบรม ศีกษา ดูงาน
ประกาศนียบัตร English Test จาก University of Cambridge Local Examinations. ปี 2531
ประกาศนียบัตร หลักสูตร นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 1 กรมประชาสัมพันธ์ ปี 2546
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาการตลาดต่างประเทศ
ไทย - มาเลเซีย ปี 2549
โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนและการเมืองเปรียบเทียบ ไทย - เวียดนาม ปี 2549
ประกาศนยบัตร หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง รุ่นที่ 33 กรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2550
Certificate โครงการ Workshop on promotion of the One Village, One Product Model
as a Regional and Rural Development Strategy โดย Asian Productivity Organization (APO) & Thailand
Productivity Institute ปี 2553
Certificate of Achievement หลักสูตร The Managerial Leader Workshop สถาบัน Grid
International Inc., U.S.A. ปี 2555
ประกาศนียบัตร หลักสูตร นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 กรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2556
ประกาศนียบัตร หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง รุ่นที่ 35 กรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2561
ประสบการณ์ทำงานระดับนานาชาติ
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับต่างประเทศ ไทย - สวีเดน รุ่นที่ 2
วันที่ 22 ก.ย. 2537 – 15 เม.ย. 2538
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับต่างประเทศ ไทย - แคนนาดา รุ่นที่ 13
วันที่ 30 มิ.ย. 2540 – 14 ม.ค. 2541
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เจรจาการค้าข้าวหอมมะลิ ชมรมโรงสีอำนาจเจริญ และสมาคมผู้ค้าข้าว ประเทศไต้หวัน ปี 2549
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับต่างประเทศ ไทย - เวียดนาม รุ่นที่ 1
วันที่ 28 ก.ค. 2552 – 17ส.ค. 2552
โครงการ Workshop on Promotion of the One Village, One Product Model as a
Regional and Rural Development Strategy โดย Asian Productivity Organization (APO) & Thailand
Productivity Institute 6 – 10 ธันวาคม 2553 นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลงานดีเด่น
รางวัลจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 100 % จังหวัดยโสธร ปี 2533
รางวัลชนะเลิศ การทำงานเป็นทีม หลักสูตร การสัมมนาพัฒนากรระหว่างประจำการ กรมการ
พัฒนาชุมชน ปี 2541
ประกาศเกียรติคุณ นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงรุ่นที่ 1 คะแนนยอดเยียมอันดับ 1
กรมประชาสัมพันธ์ ปี 2564
ผู้ควบคุมทีมวอลเลย์บอลหญิง รองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาเยาวชนชนบทระดับประเทศ พ.ศ. 2541
นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2552
รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2555
รางวัลชนะเลิศศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2555
รางวัลชนะเลิศการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (IPA) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2555
รางวัลชนะเลิศ คณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2556
รางวัลชนะเลิศกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2557
รางวัลรองชนะเลิศ หมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557
รางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2558
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี 2558
รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หญิง ดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2558
พัฒนาการอำเภอดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2555, 2557, 2558
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประเภทพัฒนาการอำเภอ เขตตรวจราชการที่ 15 กรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2558
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559
รางวัลบทความดีเด่น การสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2559
รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น จังหวัดนราธิวาส
ประจำปี 2559
รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 8 กรมการ
พัฒนาชุมชนประจำปี 2560
รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น เขตตรวจราชการภาคใต้
ชายแดน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน เขตตรวจราชการภาคใต้ชายแดน กรมการพัฒนา
ชุมชน ปี 2562
ข้าราชการผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ
คติพจน์ที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน
“ตามรอยพระยุคลบาท สนองคุณชาติ อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง อย่างยั่งยืน”

4/11

ปณิธานความดีที่จะปฏิบัติต่อไป
“เทิดทูนสถาบัน สร้างสรรค์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างศรัทธา อยู่ในหัวใจ
ประชาชน”
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
(พัฒนาการอำเภอ)
กรมการพัฒนาชุมชน มีคำสั่งกรมฯ ที่ 1637/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ลงวันที่
23 ธันวาคม 2563 โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มีข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน
พัฒนาการอำเภอ จำนวน 1 ราย คือ นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี) ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชำนาญการ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยกำหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
รายงานตัวปฏิบัติราชการตามคำสั่งในวันที่ 11มกราคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (งานอำนวยการ)
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
งานอำนวยการแจ้งเวียน รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ปรากฎไม่มี
ผู้แก้ไขรายงานการประชุม
ข้อเสนอแนะ ผอ.ศพช.ชลบุรี มอบหมายผู้รับผิดชอบในการทำรายงานประชุม นำรายการงานการประชุมขึ้นเว็บไซต์
ศพช.ชลบุรี เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง และเพื่อความสะดวกในการสืบค้นรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การประชุมเพื่อทำแผนดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
ด้วยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ขอใช้สถานที่ประชุม ศพช.ชลบุรี ในการประชุมเพื่อทำแผน
ดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษณ์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ในการประชุมดังกล่าว
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มอบหมาย นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
และ นายวิรัช เจริญดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีการบูรณาการเพื่อจัดทำแผน
ดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานกรรมการโครงการพัชรสุธาคชานุ
รักษ์ สำหรับการจัดทำแผนฯ ในที่ประชุม มอบหมายให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบประจำฐานเรียนรู้ภายใน ศพช.ชลบุรี
ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2563 มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบฐานเรียนรู้ภายใน ศพช.
ชลบุรี ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบฐานต่างๆ ดูแลฐานที่ตนเองรับผิดชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2564 ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา
โมเดล
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วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง
นา โมเดล พัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำการพัฒนา สามารถเป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจำฐานการ
เรียนรู้การพึ่งพาตนเองและครูพาทำ เพื่อขับเคลื่อนงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคี
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563 และรุ่นที่ 2
ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต HLM และผู้รับจ้างงานในโครงการ ในเขตพื้นที่ให้บริการ 7 จัง หวัด ของศูนย์ศึ กษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
จำนวน 143 คน
ผลการดำเนินโครงการ เสร็จสิ้นเรียบร้อย ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 138 คน ผู้รับจ้างงานลาออก
5 คน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2 โครงการที่รอดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
4.2.1 โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย
รุ่น จำนวน จำนวน พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 หมายเหตุ
(คน)
(คน)
จันทบุรี
1
100
12-14
ชลบุรี
2
100
15-17
ตราด
3
100
18-20
ฉะเชิงเทรา
4
100
21-23
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
4.2.2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (โคก หนอง นา
โมเดล)กิจกรรมย่อยที่ 1.1 (โคกหนองนา งบปกติ) ครัวเรือนและจ้างงาน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย
รุ่น จำนวน จำนวน พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 หมายเหตุ
(คน)
(คน)
จันทบุรี
1 100
100
25-29
ชลบุรี
2 100
100
1-5
ตราด
3
100
8-12
ฉะเชิงเทรา
4
76
15-19
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
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4.2.3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำ
ชุมชน หลักสูตร ผู้นำการพัฒนา (Start Up Leader) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย
รุ่น จำนวน จำนวน พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 หมายเหตุ
(คน)
(คน)
จันทบุรี
1 100
75
22-24
ชลบุรี
2 100
100
25-27
ตราด
3 100
100
1-3
ฉะเชิงเทรา
4 100
100
3-5
ระยอง
5 100
100
8-10
สมุทรปราการ
6 100
100
10-12
สระแก้ว
7 100
100
15-17
8 100
100
17-19
9 100
100
22-27
10 75
100
24-26
4.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการ
เข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย
รุ่น จำนวน จำนวน พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 หมายเหตุ
(คน)
(คน)
1 40
40
29-30
หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายชะลอกิจกรรมการฝึกอบรมทุก
โครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ที่
1
2
3

4.3 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบบริหาร
694,645.21 417,206.20
60.06
งบยุทธศาสตร์
2,423,900.00
28,509.68
1.18
รวม
3,118,545.21 445,715.88
14.29
งบแหล่งอื่น (งบเงินกู้)
1,022,810.00 976,652.00
95.49

คงเหลือ
277,439.01
2,395,390.32
2,672,829.33
46,158.00

งบบริหาร
ที่ รายละเอียดโครงการ
1 ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน
2 งบบริหาร

งบประมาณ
รวม
324,000.00
110,000.00

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
BPM
156,048.40
52,433.00

คงเหลือ
167,951.60
57,567.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย BPM
48.16
47.67

7/11

3 ค่าประกันภัยรถยนต์
4 ค่าสาธารณูปโภค
รวมทั้งสิ้น

645.21
260,000.00
694,645.21

645.21
208,079.59
417,206.20

0.00
51,920.41
277,439.01

100.00
80.03
60.06

คงเหลือ

ร้อยละการ
เบิกจ่าย BPM

งบยุทธศาสตร์
ที่ รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
รวม

1 โครงการ อพ.สธ.
117,000.00
2 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพใน 135,000.00
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่
3 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้
90,000.00
ผ่านการอบรมโครงการ "โคก
หนองนาแห่งน้ำใจและ
ความหวัง"
4
2,081,900.00
โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสิ้น
2,423,900.00

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
BPM
0.00
28,509.68

117,000.00
106,490.32

0.00
21.12

0.00

90,000.00

0.00

0.00 2,081,900.00

0.00

28,509.68 2,395,390.32

1.18

งบแหล่งอื่น (งบเงินกู้)
ที่

รายละเอียดโครงการ

1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
รวม
1,022,810.00
1,022,810.00

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
BPM
976,652.00
976,652.00

คงเหลือ

ร้อยละการ
เบิกจ่าย BPM

46,158.00
46,158.00

95.49
95.49

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การบริหารข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ศพช.ชลบุรี ได้ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ฉบับ
กระดาษ ของข้าราชการในศูนย์ฯ จำนวน 12 ราย เพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไ ขและเพิ่มเ ติมข้อมูล
สถาบันฯ ได้มีหนังสือแจ้ง ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ว่า กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไ ข เพิ่มเติมข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้บุคลากรทุกท่านตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข แจ้ง นางชมภูนุช กุลกะดี ภายในวันที่
31 ม.ค 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.5 สรุปแผนงานโครงการก่อสร้าง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
โครงการ
3. โครงการปรับปรุง
อาคารอำนวยการ
สัญญาจ้างเลขที่
143/2563 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2563 จำนวน
2 งวดงาน
รวมเป็นเงิน
3,299,500 บาท
โดยกิจการร่วมค้า
วงวัฒน์ การโยธา
4. โครงการปรับปรุง
สระน้ำและฐาน
เรียนรู้ปลากินพืช สัญญา
จ้างเลขที่
142/2563 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2563 จำนวน
2 งวดงาน
รวมเป็นเงิน
2,999,900 บาท
โดยกิจการร่วมค้า
วงวัฒน์ การโยธา

ประเมินผลงาน
ผลงานปัจจุบนั
ค่าปรับ
หมายเหตุ
เริ่มสัญญา
สิ้นสุด
รวม ทำได้ ช้ากว่า
วันละ จำนวน คิดเป็นเงิน
สัญญา
วัน
แผน
วัน
26 มิ.ย. 63 3 ต.ค. 63 100 18.78 81.22 3,299.50 30
98,985.00 ปรับเริ่มนับ
สิ้นสุดจริง
วันที่
5 ต.ค. 63
6ต.ค. 63
10 %
วันที่ 13
ม.ค. 64

26 มิ.ย. 63 8 ต.ค. 63 105

4.82

95.81

2,999.90 25

74,997.50 ปรับเริ่มนับ
วันที่
6ต.ค. 63
10 %
วันที่ 15
ม.ค. 64

มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 รายงานฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบฐานเรียนรู้ภายใน ศพช.ชลบุรี
- ฐานเรียนรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผู้ดูแล นายวิรัช เจริญดี
- แปลงที่ 1 ผู้รับผิดชอบ นายไพรศล ทนก้อนดี
- แปลงที่ 2 ผู้รับผิดชอบ นายชาตรี พลอยศรีธรรมชาติ
- แปลงที่ 3 ผู้รับผิดชอบ นายบัญญัติ อาจหาญ
- แปลงที่ 4 ผู้รับผิดชอบ นายจำเรียง ศรีษะใบ
- ฐานคนมีน้ำยา ผู้รับผิดชอบ นางชมภูนุช กุลกะดี, นางศรีธารา แหยมคง, น.ส.ศรีสุดา อุทาโพธิ์
- ฐานปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ผู้รับผิดชอบ น.ส.พรรณธิภา นับรบ, น.ส.อุไรวรรณ ช่างทำ
- ฐานสวนผักคีย์โฮล ผู้รับผิดชอบ น.ส.เมทิณี วงค์สถิต, นายไพรศล ทนก้อนดี
- ฐานมิสเตอร์มุดดิน ผู้รับผิดชอบ นายบัญญัติ อาจหาญ, นายสรัตถชัย พรหมละ
- ฐานไม้ดอกไม้ประดับ ผู้รับผิดชอบ น.ส.อำพา ศรีรุ้ง
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- ฐานผักไฮโดรโปรนิกส์ ผู้รับผิดชอบ นางชมภูนุช กุลกะดี, นางลัดดา จิตตนอม
- ฐานสวนแนวตั้ง ผู้รับผิดชอบ น.ส.ดวงพร เลิศลำหวาน, น.ส.อุไรวรรณ ช่างทำ
- ฐานสวนผักคนเมือง ผู้รับผิดชอบ น.ส.นุชจรีย์ อุปสัย, น.ส.ศรีสุดา อุทาโพธิ์
- ฐานคนหัวเห็ด ผู้รับผิดชอบ นายณัฐพล อุดมเมฆ
- ฐานกำแพงแห่งความสุขและสวนป่า ผู้รับผิดชอบ นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด, นางลัดดา จิตตนอม
- ฐานอุโมงค์ผักพันล้าน ผู้รับผิดชอบ น.ส.ศรีสุดา อุทาโพธิ์, น.ส.อุไรวรรณ ช่างทำ
- ฐานพืชสมุนไพร ผู้รับผิดขอบ นายวิรัช เจริญดี, นายพีฏาวุธ นาโควงค์, นางลัดดา จิตตนอม
- ฐานคนเอาถ่าน ผู้รับผิดชอบ นายแสนศักดิ์ สุทธิวิเศษ
- ฐานมูฟออน ผู้รับผิดชอบ นางลัดดา จิตตนอม
- ฐานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ ทิพย์มณีย์
- ฐานออร์โมนและน้ำหมัก ผู้รับผิดชอบ นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 28 ป้าย ณ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชน 11 แห่ง จำนวน 26 ป้าย และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ป้าย สำหรับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชลบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย จำนวน 1 ป้าย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า ศพช.ชลบุรี ใกล้กับรั้วของ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
สถาบันการพัฒนาชุมชน ให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ศึกษาแนวทางการดำเนิน “โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (อพ.สธ.) พร้อมรายงานผล
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ส่งให้สถาบันการพัฒนาชุมชน ทุกวันที่ 21 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563
จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร ได้แก่ การปลูกพืชสมุนไพร และ การปลูกพืชพื้นถิ่น ในพื้นที่ของ
ศพช.ชลบุรี
- กิจกรรมปกปักทรัพยากร ได้แก่ การทำขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร การสำรวจทำรหัสประจำต้นไม้ ทำ
รหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ การสำรวจทำรหัสพิกัด และค่าพิ กัด
ของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น สัตว์ จุลินทรีย์ การสำรวจทำรหัสพิกัดและค่าพิกั ดของ
ทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน้ำคุณภาพอากาศ การสำรวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา เช่น นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในระดับหมู่บ้าน ตำบล สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ
พื้นที่ปกปักทรัพยากร เช่น มีกิจกรรมป้องกันไฟป่า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ ปกปักทรัพยากร
เป็นต้น (ศพช.ชลบุรี ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากร)
เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เห็นควร
ปลูก/ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกเดือน และมีพืชสมุนไพรที่หลากหลาย งานวิชาการ ขอรับการ

10/11

สนับสนุนบุคลากร (ลูกจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก
หนอง นา โมเดล) ช่วยปลูก/ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร และดูแลบำรุงรักษาพืชสมุนไพร
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 กำหนดวันพัฒนา ศพช.ชลบุรี ประจำเดือน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี กำหนดวันพัฒนาประจำเดือนมกราคม 2563 ในวันที่ 20
มกราคม 2563 โดยจะพัฒนาฐานสมุนไพร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ข้อเสนองานวิชาการ
6.1.1 การอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” (สำหรับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM และผู้รับจ้างในโครงการ) ศพช.
ชลบุรี ควรไปศึกษารูปแบบและถอดบทเรียนครัวเรือนที่ประสบความสำเร็จ
ข้อเสนอแนะ ผอ.ศพช.ชลบุรี ควรมีการจัดทำแผนลงพื้นที่ พร้อมเขียนโครงการ แจ้งสถาบันฯ ทราบ และประสาน
จังหวัดที่จะลงพื้นที่ถอดบทเรียนให้จัดหาพื้นที่ พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
6.1.2 การสร้างความผาสุกในองค์กร ศพช.ชลบุรี ควรมีการสร้างความผาสุกในองค์กร เช่น การทาน
อาหารกลางวันร่วมกันในวันประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนหรือในวันพัฒนา และอาจจะมีการหิ้วปิ่นโต มาทานร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ ผอ.ศพช.ชลบุรี วันพัฒนา ศพช.ชลบุรี เดือน มกราคม 2563 ให้ทุกคนหิ้วปิ่นโตมาทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน
6.1.3 การจัดตลาดประชารัฐ ภายใน ศพช.ชลบุรี เนื่องจาก ศพช. ชลบุรี มีพื้นที่ด้านหน้าบริเวณลาน
จอดรถ เพื่อให้เกิดประโยชน์เห็นควรจัดตลาดประชารัฐ โดยการประสานภาคี เครือข่าย เกษตร กลุ่ม OTOP และ
นำผลผลิตภายใน ศพช. ชลบุรี มาจำหน่าย
ข้อเสนอแนะ ผอ.ศพช.ชลบุรี ให้หารือกับทางสถาบันฯ พร้อมเขียนโครงการเสนอ และรอให้สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายก่อน
6.1.4 การออกหน่วยเคลื่อนที่ เสนอให้ ศพช.ชลบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่พร้อมกับการออกหน่วย
อำเภอเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของ ศพช.ชลบุรี ให้หน่วยงานภายนอกได้รับรู้ถึงภารกิจของ ศพช.
ชลบุรี
ข้อเสนอแนะ ผอ.ศพช.ชลบุรี เห็นควรออกหน่วยพร้อมกับอำเภอเคลื่อนที่ ให้ประสานกับจังหวัดเรื่องกำหนดการ
ออกหน่วย
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 ข้อเสนอแนะ ผอ.ศพช.ชลบุรี
6.2.1 สืบเนื่องจากการที่ ผอ.ศพช.ชลบุรี เข้ารับ การฝึกอบรมหลั กสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร
ประจำ” (6 สัปดาห์) รุ่นที่ 5/63 “ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ” ผอ.ศพช.ชลบุรี จึงนำมาขยายผลต่อยอดและสร้างความ
เข้าใจในเรื่องจิตอาสาให้บุคลากรในสังกัดทราบ พร้อมทั้งให้ผู้ที่ยังไม่ได้สมัค รจิตอาสา ดำเนินการสมัครโดยประสาน
กับอำเภอ
6.2.2 มอบหมาย นายบัญญัติ อาจหาญ จัดทำแผ่นพับหรือ Infographic สรุปผลการดำเนินงาน
ของ ศพช.ชลบุรี ในรอบ 1 เดือน เพื่อนำเข้าที่ประชุมประจำเดือนของจังหวัดชลบุรี
6.2.3 มอบหมายงานวิชาการ ศึกษาเรื่องการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ที่เกี่ยวข้องกับ ศพช.ชลบุรี
6.2.4 ให้จัดทำร่างประกาศเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของ ศพช.ชลบุรี
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6.2.5 ความสะอาดบริเวณ ศพช.ชลบุรี ให้ช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาด และหาแหล่งน้ำบริเวณ
ใกล้เคียงเพื่อนำน้ำมารดน้ำต้นไม้ภายใน ศพช.ชลบุรี มอบหมาย นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด ตรวจเช็คสภาพรถน้ำว่า
สามารถใช้งานได้หรือไม่
6.2.6 มอบหมาย นายบัญญัติ อาจหาญ ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ศพช.ชลบุรี เพื่อนำไปติดตั้ง
บริเวณหน้า ศพช.ชลบุรี
6.2.7 มอบหมาย นายพีฎาวุธ นาโควงค์ แก้ไขแบบฟอร์ม การปฏิบัติงานของลูกจ้าง และหากงาน
ใดต้องการให้ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานขอให้แจ้งที่ งานอำนวยการ เพื่องานอำนวยการได้แจกแจงและมอบงานให้ลูกจ้าง
สำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ควรมีการประชุมเพื่อดูคุณภาพของงานและมีการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของลูกจ้าง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ)

อำพา ศรีรุ้ง
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอำพา ศรีรุ้ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) พีฏาวุธ นาโควงค์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพีฏาวุธ นาโควงค์)
หัวหน้างานอำนวยการ

