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ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ครั้งที่ 7/2564
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ณ อาคารบรรยาย 1
..............................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 (งานอำนวยการ)
งานอำนวยการได้แจ้งรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 จำนวน 66 หน้า
(รวมเอกสารแนบ) ทางเว็บไซต์ https://training-chonburi.cdd.go.th เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี (งาน
อำนวยการ)
3.1.1 งานปรับปรุงอาคารอำนวยการ
(1) ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเลขที่ 143/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564
(2) อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการปรับปรุงในส่วนที่ไม่มีในสัญญา ดังนี้
- งานปรับปรุงหน้าต่าง ประตู
- งานทำความสะอาดและจัดสถานที่
- งานเดินระบบไฟฟ้า และสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำโต๊ะทำงาน
- งานปรับปรุงและทำความสะอาดห้องน้ำ
- ฯลฯ
ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเข้าทำงานได้ในเดือน กันยายน 2564
3.1.2 งานก่อสร้างสระน้ำและฐานเรียนรู้ปลากินพืช ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเลขที่
142/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 26 มิถุนายน 2563
3.1.3 งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 ยูนิต อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตามสัญญา
จ้างเลขที่ 156/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 1 เมษายน 2564 และสิ้นสุดสัญญา
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จ้างวันที่ 26 ธันวาคม 2564 รวม 270 วัน โดยในเดือนที่ผ่านมา ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ
งวดที่ 2 แล้ว
มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม
2564 (งานอำนวยการ)
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มีลูกจ้างประจำ
จำนวน 1 ราย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก คือ นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ตามเอกสารที่แนบ)
มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4.2 การโอนไปดำรงตำแหน่งของข้าราชการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี (งานอำนวยการ)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคำสั่งเลขที่ 743/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ให้นายสรัตถชัย
พรหมละ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน พ้น
จากตำแหน่งและอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และไปรายงานตัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ตั้งแต่วันที่
15 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี (งานอำนวยการ)
ตามที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มีข้าราชการโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่น จำนวน
1 ราย คือ นายสรัตถชัย พรหมละ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อการแบ่งงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ในการนี้งานอำนวยการ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบข้าราชการและพนักงานราชการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนใหม่ โดยสรุปเนื้อหาสาระสำคัญ
ดังนี้
1. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานของข้าราชการงานอำนวยการใหม่ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2. แบ่งงานในความรับผิดชอบของข้าราชการที่โอน ให้กับนายณัฐพล อุดมเมฆ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ งานวิชาการ โดยข้าราชการรายดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานวิชาการตามเดิม ดังนี้
1. การดำเนินงานด้านงานช่าง งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ และรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
หน่วยงาน
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2. ร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการของบประมาณ ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ก่อสร้าง อาคารสถานที่
ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
3. ร่วมดำเนินงาน ในการดูแลบำรุงรักษา อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
4. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ในการดำเนินกิจกรรม
ตามภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานภายนอก
5. สนับสนุนด้านงานช่าง กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
6. การปรับปรุงภูมิทัศน์ และจุดถ่ายภาพ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
7. ร่วมวางแผน ควบคุม การปฏิบัติงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานประจำเดือน
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่ม
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาคำสั่งแบ่งงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน หากต้ องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้งงานอำนวยการ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4.4 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันพัฒนา/กิจกรรม 5 ส. (งานอำนวยการ)
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ข้าราชการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จำนวน 23 ราย ได้ร่วมกัน
ดำเนินการกิจกรรมวันพัฒนา/กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กิจกรรมประกอบด้วย
1. กิจกรรมการจัดทำแหล่งเรียนรู้บ้านพอเพียง : Model 30 ตร.ว.
2. การพัฒนาสวนแนวตั้ง สวนคนเมือง ตามโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และ
โคก หนอง นา
3. การปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
4) การทำความสะอาดสวนป่าและพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตามโครงการพัฒนา
ชุมชนใสสะอาด มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
5) การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4.5 รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(งานวิชาการ)
4.5.1 การดำเนินงานศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุรี
ตามมติที่ประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ครั้งที่ 5 / 2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ให้จัดตั ้ง ศูน ย์ ป ัน สุ ข ชุ ม ชน ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุม ชนชลบุ รี
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่าย ลดค่าครองชีพ บริหารจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ ลดโลก
ร้อน เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม ส่งเสริมการออมเงิน และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับ
บุคลากรและประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการและคณะทำงาน
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ขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี (ตาม
เอกสารแนบ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
ในการนี้งานวิชาการขอรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ดังนี้
ผลการดำเนินงาน
ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคงทางอาหาร (แบ่งปัน และจำหน่ายพืชผักสวนครัว)
- มีผู้ใช้บริการแบ่งปันพืชผักสวนครัว จำนวน 30 ครั้ง
- จำนวนพืชผักสวนครัวที่แบ่งปันมีน้ำหนักรวม 8.8 กิโลกรัม
- ประหยัดเงินได้ 770 บาท
- ข้อมูลผู้ใช้บริการ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 8 ราย บุคคลภายนอก 5 ราย
- ผักสวนครัวที่นิยมแบ่งปัน : กะเพรา มะเขือ แมงลัก โหรพา
ด้านที่ 2 ด้านการลดค่าครองชีพ (ตัดผมชาย)
- ผู้ใช้บริการตัดผมชายและเรียนรู้การตัดผมชาย จำนวน 23 ราย
- ประหยัดเงินได้ 2,760 บาท
- ยอดเงินบริจาคจากการตัดผมชาย เป็นเงิน 750 บาท
- ข้อมูลผู้ใช้บริการ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 13 ราย บุคคลภายนอก 10 ราย
ด้านที่ 3 ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ (การบริการพื้นที่ออกกำลังกาย)
- จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 6 ครั้ง
- จำนวนเวลาในการออกกำลังกายรวม 6.5 ชม.
- จำนวนพลังงานที่เผาผลาญ รวม 3,500 กิโลแคลอรี่
- ประเภทการออกกำลังกาย : เดิน ปั่นจักรยาน เล่นเครื่องเล่นออกกำลังกาย
ด้านที่ 4 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการขยะ)
- จำหน่ายวัสดุเหลือใช้ภายในศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 572 บาท
ด้านที่ 5 ด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ (ผลิตภัณฑ์ปันสุข)
จัดทำผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากความถนัดของสมาชิกศูนย์และผลผลิตจากฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ
จำนวน 23 ฐานเรียนรู้ และต่อยอดผลิตภัณฑ์จากโครงการหลักสูตรอาชีพระยะสั้นฯ สามารถสรุปรายรับตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 37,382 บาท รายละเอียด ดังนี้
- ยอดจำหน่ายไม้ฟอกอากาศ เป็นเงิน 3,602 บาท
- ยอดจำหน่ายที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 26 ชิ้น จัด ทำเพื่อแจกให้
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 5 ชิ้น เป็นเงิน 19,500 บาท
- ยอดจำหน่ายมูลไส้เดือนบำรุงดิน เป็นเงิน 700 บาท
- ยอดจำหน่ายน้ำยาอเนกประสงค์ เป็นเงิน 660 บาท แจกให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ 20 ขวด
- ยอดจำหน่ายผักกางมุ้ง เป็นเงิน 4,090 บาท
- ยอดจำหน่ายเห็ดนางฟ้า 130 บ.
- ยอดจำหน่ายถ่านหุงต้ม 20 บาท
- มีการจัดอาหารว่างเป็นขนมไทย ต่อยอดจากโครงการหลักสูตรระยะสั้น และเครื่องดื่มน้ำ
สมุนไพรภายในศูนย์ฯ ให้กับผู้ที่มาอบรมภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และการแถลงข่าว
ของกรมการพัฒนาชุมชนที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รวมจำนวน 6 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,700 บาท

5

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมการออมเงินและการจัดสวัสดิการสมาชิก (กองทุนศูนย์ปันสุขชุมชน)
จำนวนเงินในกองทุนศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี รวมทั้งสิ้น 11,430 บาท จำแนกเป็น
- เงินฝากสมาชิก จำนวน 7,439 บาท
- รายได้จากการดำเนินฐานเรียนรู้ เข้ากองทุนฯ 2,991 บาท
- ทุน 1,000 บาท
ปัญหา อุปสรรค
- ปัญหาเรื่องการวางแผนการผลิตยังไม่เป็นระบบ
- ปัญหาเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน เดือน กรกฎาคม 2564
- หาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านโชเชียลมีเดีย และจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ บริเวณแปลงพอเพียง “Smart farm 30 ตารางวา”
- ปรับปรุงพื้นที่ออกกำลังกายสำหรับให้บริการบุคคลทั่วไป
- พิจารณาจัดหาสวัสดิการสำหรับสมาชิก จากรายได้การดำเนินฐานเรียนรู้ที่อยู่ในกองทุน
ศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี
4.5.2 แบบรายงานฐานเรียนรู้ประจำเดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4.5.3 ภาพรวมโครงการศูนย์ปันสุข
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4.6 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (งานอำนวยการ)
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4.8 รายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา
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6.2 งานวิชาการ (เอกสารแนบ)
6.3 งานอำนวยการ (เอกสารแนบ)
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รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานเรียนรู)้
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ผลการดาเนินงานประจาเดือน มิถุนายน 2564

ที่

หัวหน้าทีม

1 นางสาวพรรณธิภา นักรบ

2 นางชมภูนุช กุลกะดี

คณะทางาน/ฐาน
ฐานปุ๋ยหมักไม่กลับกอง

ผลการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงานในเดือนถัดไป

- เก็บปุ๋ยหมักได้ 50 กระสอบ
- นาปุ๋ยหมักไปทาดินปลูก ได้ 103 กระสอบ
- ให้การสนับสนุนปุ๋ยหมัก และดินปลูกกับฐานสวนสมุนไพร - ขึ้นกองปุ๋ยหมักไม่กลับกองในวงล้อตา
ข่าย 3 วง
100 กระสอบ
- ให้การสนับสนุนดินปลูกกับฐานไม้ดอกไม้

ฐานมูฟออน

- ปลูกวอเตอร์เครส, คุณนายตื่นสาย
- ไม่มีการดาเนินงานเพิ่มเติม

ฐานคนมีน้ายา

- นาไปต่อยอดฐานคนเอาถ่าน 1600 บาท
ซื้ออุปกรณ์ไปแถลงช่าวกรมฯ 1,000 บาท
- ซื้ออุปกรณ์ทาน้ายาล้างมือใช้ในศูนย์ฯ 105 บาท
- ซื้ออุปกรณ์ ทาน้ายาล้างจาน 480 บาท
- นาน้ายาล้างไปปันสุข กรมฯ 20 ขวด
- ทาน้ายาล้างจาน ขนาด600 ml จานวน 71 ขวด
- จาหน่ายน้ายาล้างจานได้ 17 ขวด เป็นเงิน 170 บาท นาไปล้างจากสานักงาน 1 ขวด ขนาด 1500 ml

3 นายบัญญัติ อาจหาญ

ฐานมิสเตอร์มุดดิน

ขยายใส้เดือนและร่อนใส้เดือนได้ 50 กก.(ก่อนตากแห้ง)

4 นางสาวอาพา ศรีรุ้ง

ฐานไม้ดอกไม้ประดับ

- ดูแลความเรียบร้อยบริเวณฐาน ใส่ปุ๋ย
- แยกต้นไม้ใส่กระถางเล็ก เพื่อจาหน่าย
- จาหน่ายต้นไม้

10%
เข้า
กองทุน

รายงานด้านบัญชี
30%
30%
บริหาร บริหารฐาน
ศพช.

30%
เงินออม
มดงาน

0

0

0

0

- ยังไม่มีแผนการปรับปรุง

0

0

0

0

- ยังไม่มีแผนการผลิต

0

0

0

0

40

120

120

120

226

680

680

680

สัปดาห์กลางเดือนทาการร่อนใส้เดือน
ประจาเดือนมิถุนายน
-ดูแลความเรียบร้อยบริเวณฐานใส่ปุ๋ย
-ขยายพันธ์ต้นลิ้นมังกรแคระ, เคราฤษี,
ออมเงิน, เทียนมหาลาภ, ก้ามปูรับทรัพย์

รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานเรียนรู)้
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ผลการดาเนินงานประจาเดือน มิถุนายน 2564

ที่

หัวหน้าทีม

คณะทางาน/ฐาน

5 นางศรีธารา แหยมคง

ฐานผักไฮโดรโปรนิกส์

6 นางสาวดวงพร เลิศลาหวาน ฐานสวนแนวตั้ง

7 นางสาวนุชจรีย์ อุปสัย

ฐานสวนคนเมือง

รายงานด้านบัญชี
30%
30%
บริหาร บริหารฐาน
ศพช.

ผลการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงานในเดือนถัดไป

10%
เข้า
กองทุน

ผลการดาเนินงาน ฐานผักไฮรโดรโปรนิกส์ เดือน มิถุนายน
2564
แปลงที่ 1 ปลูกผักกาดขาวและกวางตุ้งจีน เก็บผลผลิตได้ 26
กิโลกรัม
แปลงที่ 2 ปลูกกวางตุ้งจีนและกวางตุ้งฮ่องเต้ เก็บผลผลิตได้
15 กิโลกรัม
แปลงที่ 3 ปลูกกวางตุ้งจีนและกวางตุ้งฮ่องเต้ เก็บผลผลิตได้
21 กิโลกรัม
ยอดจาหน่าย ได้ 2,930.- บาท

แผนการดาเนินงาน เดือน กรกฎาคม
ฐานผักฯ ได้มีการย้ายแปลงจากที่เดิมหลัง
หอประชุมพระยาสัจจา ไปตั้งที่ริมสระ
น้าหน้า แปลงโคก หนอง นา แปลงที่ 3
เตรียมติดไฟฟ้า และต่อน้าประปา เสร็จ
แล้วมีวางแผนจะปลูกกวางตุ้งจีนและ
กวางตุ้งฮ่องเต้ ต่อไป
และจากการร่วมงานที่กรมฯ จะทาการ
ทดลองปลูกผักสลัด กรีนคอส เนื่องจาก
เห็นตัวอย่างที่กรมฯ และคิดว่าน่าจะปลูกได้

414

414

416

140

1. เพาะ กะเพรา แมงลัก โหระพา มะเขือ ผักแพว
เพื่อวางจาหน่ายเมื่อมีหน่วยงานอื่นๆ มาขอใช้
ใช้สถานที่หอประชุมพระยาสัจจา จานวน 40 ต้น
2. ปักชาต้นวอเตอร์เครส คุณนายตื่นสาย 60 ต้น
เพื่อนาเปลี่ยนแทนต้นเดิม
3.เปลี่ยนต้นไม้ พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้สวนแนวตั้ง

- ซ่อมแซมสวนแนวตั้ง
0

0

0

0

มีการปลูกผักสวนครัวเพิ่มขึ้น คือ 1) หอมแบ่ง จานวน 1/2
แปลง 2) โหระพา จานวน 1 แปลง 3) แมงลัก จานวน 1
แปลง

ยังไม่มีแผนการปรับปรุง
0

0

0

0

0

0

0

0

ผักสวนครัวที่สามารถเก็บผลผลิตได้ คือ 1) มะเขือเจ้าพระยา
2) มะเขือยาว 3) พริก 4) ใบชพลู 5) วอเตอร์เคส 6) กระเพา

30%
เงินออม
มดงาน

รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานเรียนรู)้
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ผลการดาเนินงานประจาเดือน มิถุนายน 2564

ที่

หัวหน้าทีม

คณะทางาน/ฐาน

ผลการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงานในเดือนถัดไป

ผักสวนครัวที่อยู่ระหว่างการเจริญเติบโต คือ ถั่วพลู จานวน 4
แปลง
8 นางสาวเมทิณี วงค์สถิตย์

9 นายวิรัช เจริญดี

10%
เข้า
กองทุน

รายงานด้านบัญชี
30%
30%
บริหาร บริหารฐาน
ศพช.

30%
เงินออม
มดงาน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ฐานสวนคีย์โฮล

ไม่มีการดาเนินงานเพิ่มเติม

ยังไม่มีแผนการดาเนินงาน

ฐานอุโมงค์ผักพันล้าน

ไม่มีการดาเนินงานเพิ่มเติม

ยังไม่มีแผนการดาเนินงาน

ฐานกาแพงแห่งความสุข ไม่มีการดาเนินงานเพิ่มเติม

ยังไม่มีแผนการดาเนินงาน

0

0

0

0

ฐานคนหัวเห็ด

เก็บผลผลิตได้เล็กน้อย

จัดซื้อก้อนเห็ดเพิ่มเติม จานวน 250 ก้อน

13

39

39

39

ฐานสมุนไพร

1.จัดทาแปลงปลูกพืชสมุนไพร

ยังไม่มีแผนการดาเนินงาน

0

0

0

0

2.ปลูกพืชสมุนไพร 29 ชนิด

ยังไม่มีแผนการดาเนินงาน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ฐานคนรักผักสวนครัว
ฐานถั่วงอกคอนโดหรู

10 ว่าที่ ร.ต. ปิยะวุฒิ ทิพย์มณี ฐานคนรักป่า

รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานเรียนรู)้
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ผลการดาเนินงานประจาเดือน มิถุนายน 2564

ที่

หัวหน้าทีม

11 นายณัฐพล อุดมเมฆ

คณะทางาน/ฐาน
ฐานคนช่างคิด

ฐานตัดผมชาย

ฐานปลากินพืช

คนเอาถ่าน

12 นางสุภา พรหมชูแก้ว

ฐานบริหารจัดการขยะ

รายงานด้านบัญชี
30%
30%
บริหาร บริหารฐาน
ศพช.

30%
เงินออม
มดงาน

แผนการดาเนินงานในเดือนถัดไป

10%
เข้า
กองทุน

จาหน่ายที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ จานวน 26
ชิ้น
และจัดทาเพื่อแจกให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 5 ชิ้น
รายรับเป็นเงินทั้งสิ้น 19,500 บาท

ดาเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ฐาน
เรียนรู้ "คนช่างคิด"
- ดาเนินการผลิตกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้
เท้าเหยียบ สารองเพื่อจาหน่ายอย่างน้อย
ประมาณ 5 ชิ้น

353

1,058

1,058

1,058

ผู้ใช้บริการตัดผมชายและเรียนรู้การตัดผมชาย จานวน 23
ราย
ประหยัดเงินได้ 2,760 บาท
ยอดเงินบริจาคจากการตัดผมชาย เป็นเงิน 750 บาท
ข้อมูลผู้ใช้บริการ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 13 ราย บุคคลภายนอก
10 ราย

ดาเนินการเปิดบริการจตัดผมชาย
ประจาเดือน กรกฎาคม 2564
ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎษคม 2564 ณ
บ้านพักผู้อานวยการฯ

112

336

336

336

ปรับสภาพดินบ่อเลี้ยงปลา ฐานเรียนรู้ปลากินพืช
โดยการโรยด้วยปูนขาว

- ปรับสภาพดินบ่อเลี้ยงปลา ฐานเรียนรู้
ปลากินพืช
โดยการโรยด้วยปูนขาว
- ศึกษาแนวทางขออนุเคราะห์พันธุ์ปลา
จากหน่วยงานภาครัฐ (ประมงจังหวัด)
- หาพันธุ์ไม้น้ามาปลูกเพื่อปรับสภาพน้า

0

0

0

0

1

3

3

3

59

171

171

171

ผลการดาเนินงาน

ทดลองเผาถ่านแบบไร้ควัน

ทดลองและถอดองค์ความรู้การเผาถ่าน
แบบไร้ควันเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชานาญ

1. มีการคัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนาไปจาหน่ายได้ จัดเวรผู้คัดแยกวัสดุเหลือใช้ เดือนละ 1 คน
2. นาวัสดุเหลือใช้ไปจาหน่าย 3. มีการนาวัสดุเหลือใช้จาก เพื่อกระจายรายได้ให้กับมดงานอย่างทั่วถึง
จนท.ศพช.ชลบุรี เข้าร่วมปันสุข

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่
1

กิจกรรม/โครงการ
หลักสูตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่"โคก หนอง โมเดล"สู่คชานุรักษ์

2

โครงการสนั บ สนุ น ความรู ้ ท างวิ ช าการให้ กั บ
เจ้ า หน้ า ที ่ พ ั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด และอำเภอ
ในเขตพื ้ นที ่ ใ ห้ บ ริ การของศูน ย์ ศ ึก ษาและพัฒนา
ชุ ม ชนชลบุ ร ี จำนวน 7 จั ง หวั ด (อยู ่ ร ะหว่ า ง
ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุ ม ชนใน 7 จั ง หวั ด โดยการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์)

ผลการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร/รายวิชา2. จัดทำตารางการฝึกอบรม
3. จัดทำขอบเขตรายวิชา
4. จัดทำแผนการสอนรายวิชา 6 วิชา ดังนี้
4.1 วิชา การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่คชานุรักษ์
4.2 วิชา ฐานเรียนรู้ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) 4 ฐาน
4.3 วิชา บัญชีครัวเรือนสู่การเพิ่มรายได้
4.4 วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
4.5 วิชา “โคก หนอง นา โมเดล”
สู่คชานุรักษ์
4.6 วิชา แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่“โคก หนอง นา โมเดล” สู่คชานุรักษ์
5. จัดทำเอกสารหลักสูตรรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม
6. บันทึกเสนอผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชนเพื่อโปรด
พิจารณาหลักสูตรเพื่อดำเนินการต่อไป
1. แจ้งจังหวัดให้มอบหมายผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งความประสงค์กรอกแบบสอบถามความต้องการทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่โสตฯ
ทาง Google ฟอร์ม
2. ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ ร ี ส รุ ป ผลผู ้ ต อบแบบ
แบบสอบถามความต้องการทางวิชาการทาง Google ฟอร์ม
3. บันทึกเสนอผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
เพื่อโปรดพิจารณาให้ศูนย์ศึกษาฯชลบุรีจัดกระบวนการเรียนรู้

ที่
3

4

5

6

กิจกรรม/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาพืน้ ที่รูปแบบ “บ้านพอเพียง Model 1. เสนออนุมัติโครงการ (เสนอผอ.สถาบันฯ)
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
30 ตารางวา” สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2.ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดในพื้นที่บริการศูนย์ศึกษาฯชลบุรี
ตอบรับในการขอรับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ
3. ติ ด ตามผลการประชาสั ม พั น ธ์ จ ั ง หวั ด ในพื ้ น ที ่ บ ริ ก าร
ศูนย์ศึกษาฯชลบุรี ตอบรั บในการขอรับการสนับสนุนความรู้
ทางวิชาการ
งานวิ จ ั ย เรื ่ อ ง แรงจู ง ใจและปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ 1. บันทึกข้อมูลแบบสอบถามในโปรแกรม SPSS เสร็จเรียบร้อย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความสำเร็จตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ แล้ว จำนวน 94 ชุด อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุก ต์ สู่ 2. จัดทำบทที่ 1 เค้าโครงวิจัย
“โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่บริการของศูนย์ 3. จัดทำบทที่ 2 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
4. กำหนดแผนขับเคลื่อนบทที่ 3-5
จัดทำหนังสื อที ่ระลึ กศูนย์ ศ ึ กษาและพัฒนาชุ มชน 1. สืบค้น และเก็บข้อมูล รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชลบุรีและวีดีทัศน์ เนื่องในโอกาสสถาปนากรมการ กับการจัดทำหนังสือ (ทศวรรษที่ 1 – 5) ได้แก่
พัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี
ผูบ้ ริหาร (สำนักงานพัฒนาชุมชนเขต 2 ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ
พัฒนาชุมชน เขตที่ 2) และเหตุการณ์สำคัญ ผลงานเด่นที่เป็น
รูปธรรม ประชาชนได้ประโยชน์ รางวัลที่ได้รับ
2. กำหนดแผนออกแบบการนำเสนอข้อมูลจัดทำหนังสือที่ระลึก
การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา 1. จัดทำทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโคก หนอง งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก นา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
หนอง นา โมเดล”
2. ประสานขอข้อมูลเพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงาน/
ปัญ หาอุปสรรคในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุรี ส่งกรมภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2564
3. เตรี ย มจั ด ประชุ ม เพื ่อ รับ ทราบปั ญ หา/อุป สรรค ผลการ
ดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชลบุรีทุกวั นจันทร์ และสรุปรายงานผลตามแบบฯ ส่ง ให้กรม
ภายในวันอังคาร ผ่านกลุ่มไลน์ ศพช.งานโคกหนองนาโมเดล

ที่
7

กิจกรรม/โครงการ
สรุปผลร่วมลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการในการ
คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต

ผลการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สรุปผลการร่วมลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต 5 จังหวัด ได้แก่
1) วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรอินทรีย์ฯประสบความสำเร็จและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน มีดังนี้ 1) ทุนมนุษย์ มี
ศักยภาพสูงและมีความหลากหลาย 2) มีแผนธุรกิจเป็น
เครื่องมือในการพัฒนากลุ่ม 3) มีการประชุมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
4) มีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง 5) สมาชิกกลุ่มมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 6) มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับชุมชน
อย่างโปร่งใส 7) มีคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่ม
และมีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต เช่น การแปรรูป
สมุนไพรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย (อ.ย.) สมาชิกกลุ่มได้
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทุกคน พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี
รูปลักษณ์สวยงาม สะดวกใช้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีจุดเด่นในการดำเนินงาน มีดังนี้
1) มีแผนการดำเนินงาน 2) มีการประสานหน่วยงานภาคี
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 3) มีการจัดทำแผน
วิสาหกิจชุมชน 4) มีแผนบริหารความเสี่ยง 5) มีการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 6) มีระบบบัญชีที่
ตรวจสอบได้ 7) คณะกรรมารมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน 8)
ชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยคนใน
ชุมชน

ที่

กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินงาน
3) วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ตำบลท่าข้าม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า มีจุดเด่นในการดำเนินงาน มีดังนี้
1) การดำเนินงานต้นน้ำ เกี่ยวกับกระบวนการผลิต เน้นลดต้นทุน
การผลิต โดยเลี้ยงปลานิลจากหญ้าเนเปีย ทำให้ปลามีเนื้อที่นุ่ม ไม่มีกลิ่น
คาว กลิ่นโคลน 2) สามาชิกมีความรักความสามัคคี 3) ชุมชนกินอิ่ม
นอนอุ่น ลูกหลานไม่ออกไปทำงานที่อื่น ครอบครัวมีรายได้ มีความสุข
ไม่มียาเสพติดในชุมชน 4) อนาคตมีแผนการดำเนินงานเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ์น 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

4)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง
จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า มีจุดเด่นในการดำเนินงาน มีดังนี้ 1)
จำหน่ายตลาดภายในประเทศ 2) เก็บผลผลิตที่แก่เต็มที่ 85%
ขึ้นไป 3) มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น มะม่วงแช่บ๊วยการทำ
บรรจุภัณฑ์มะม่วงผลสด 4) การทำกิ่งพันธุ์จำหน่าย
5) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่องทางออนไลน์
5วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านวังปลาไหล
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พบว่า
มีจุดเด่นในการดำเนินงาน มีดังนี้ 1) มีกระบวนการผลิตที่ลด
ต้นทุน 2) คุณภาพข้าวมีความโดดเด่น คือหุงข้าวเช้าวันนี้พรุ่งนี้
ไม่บูด 3) ผลิตปีละ 1 ครั้ง 4) ข้าวมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
5) บริบทของพื้นที่มีความเหมาะสมกับการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ์น

ผู้รับผิดชอบ

ที่

กิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง
เพื่อทำค่างานระดับชำนาญการพิเศษ

ผลการดำเนินงาน
7.2 ผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต
ประจำปี 2564 มีดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกไผ่
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง จังหวัดปราจีนบุรี
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนปลา
นิลแปลงใหญ่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมนิคม จังหวัดชลบุรี
4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ข้าวบ้านวังปลาไหล ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรอินทรีย์ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
1. สืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ3 ปีย้อนหลัง
ปี2562 – 2564
2.สืบค้นข้อมูลผลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปี 2564
3. กำหนดแผนการดำเนินการจัดทำข้อมูล
เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2564 งานวิชาการ
งานวิชาการขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 และแผนการดำเนินงาน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดังนี้
ลำดับ
กิจกรรม
ที่
1
KM สัญจร

2

3

โครงการ
เสริมสร้าง
อุดมการณ์ใน
งานพัฒนา
ชุมชน

มาตรฐานการ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

วัน
ผลการดำเนินการ
ดำเนินการ
14-17
- ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
มิ.ย. 2564 ทีมจัดการความรู้ ในการลงพื้นที่
ถอดองค์ความรู้
- ลงพื้นที่ถอดองค์ความรู้
อ.ศรีราชา อ.บ้านบึง
- กลุ่มเป้าหมาย พอ. ผู้นำชุมชน
ครัวเรือนเป้าหมาย

30 มิ.ย.
2564

- ส่งหนังสือแจ้ง 7 จังหวัด
(กำหนดส่งศพช. 15 ก.ค.
2564)
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม
การระดับศูนย์ฯ

- จัดทำเอกสาร

แผนการดำเนินการ
เดือนกรกฎาคม 2564
- จัดทำวีดีโอจากการ
ถอดองค์ความรู้จำนวน 9 คลิป
(บัญญัติ)
- จัดทำอินโฟกราฟฟิคจากการ
ถอดองค์ความรู้ จำนวน 9 ชิ้น
(ดวงพร)
- จัดทำ E-Book จากการถอด
องค์ความรู้ จำนวน 9 เล่ม
(เมทิณี)
กำหนดส่งภายในวันที่
2 กรกฎาคม 2564
- ประสาน 7 จังหวัดส่งคลิป
ทีมชนะระดับจังหวัดมายัง
ศูนย์ฯ (1 คลิป/1 จังหวัด )
- ประชุมคณะกรรมการระดับ
ศูนย์ฯ ชี้แจงการคัดเลือก
คลิปวิดีโอ 1 คลิป/1 ศพช.
- รายงานผลการประกวดให้กรม
ฯ
ภายในวันที่ 23 ก.ค. 2564
- ศึกษาหลักเกณฑ์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 2564 (ใหม่)
มาตรฐานการฝึกอบรม
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล
- จัดทำเอกสารหลักฐานตาม
หลักเกณฑ์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบ
รูปเล่มเอกสาร จำนวน 5 ชุด

หมายเหตุ
ระหว่าง
ดำเนินการ
ระหว่าง
ดำเนินการ
ระหว่าง
ดำเนินการ

จอย
ยุ้ย
ยุ้ย
แก้ว

ลำดับ
ที่

4

5

6

กิจกรรม

วัน
ดำเนินการ

อบรมการทำ
6 ก.ค.
E-Book สำหรับ 2564
เจ้าหน้าที่ ศพช. 13.00 น.
- 16.30 น.
โครงการ
มาตรฐาน SHA

โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพการ
วิจัยและพัฒนา
ชุมชน

ผลการดำเนินการ

แผนการดำเนินการ
เดือนกรกฎาคม 2564
ให้งานวิชาการภายในวันที่
27 ก.ค. 2564 เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและส่งให้สถาบัน
วันที่ 9 ส.ค. 2564

6 ก.ค. 2564
13.00 น. - 16.30 น.
- มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ผ่าน
เกณฑ์ มาตรฐาน SHA ณ ห้อง
ประชุมบรรยาย 1 เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2564 โดยนายนิวัติ
น้อยผาง รองอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นผู้ติด
ป้ายสัญลักษณ์
- ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบ
ว่า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชลบุรี ได้ผ่านมาตรฐาน SHA
เรียบร้อยแล้ว
- ทำหนังสือประชาสัมพันธ์แนว
ทางการขอมาตรฐาน SHA ให้กับ
จังหวัดในเขตพื้นที่บริการของ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชลบุรี ทั้ง 7 จังหวัด เรียบร้อย
แล้ว
- งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องได้แก่ เรื่องที่
1 “การพัฒนาศักยภาพการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ของผู้นำชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และเรื่องที่
2 “กลไกการพัฒนาและยกระดับ
การเรียนรู้ของศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุรีแบบครบวงจร
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) อยู่ระหว่างการดำเนินการ

หมายเหตุ

สำนักงาน
ชั่วคราว
- ซ่อมแซม และแก้ไขป้าย
สัญลักษณ์และลูกศรให้คงทนมาก
ขึ้น
- ติดตั้งป้ายในบริเวณที่ยังไม่ได้
ติดตั้งป้ายเพิ่มเติม (ห้องประชุม
อาคารบรรยาย 2 หอพักสีฟ้า
หอพักสีชมพู)
- ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐาน SHA เพิ่มเติม

- ดำเนินงานในบที่ 3
(วิธีดำเนินการวิจัย) และวางแผน
การดำเนินงานในบทที่ 4
(ผลการวิจัย)

ลำดับ
ที่

กิจกรรม

วัน
ดำเนินการ

ผลการดำเนินการ
บทที่ 2 (แนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง) และบทที่ 3
(วิธีดำเนินการวิจัย)

แผนการดำเนินการ
เดือนกรกฎาคม 2564

หมายเหตุ

รายงานผลการดำเนินงาน งานอำนวยการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ที่
รายการ
1 งานการเงินและบัญชี
1. ตรวจเอกสารเบิกจ่ายเงิน
2. บันทึกขอเบิกเงิน (ขบ.01,ขบ.02) ผ่านระบบ GFMIS
3. บันทึกขอจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
4. ร่วมพัฒนาฐานเรียนรูไ้ ม้ดอกไม้ประดับ
5. จัดทำรายงานมาตรการเกี่ยวกับเงินฝากคลังฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
6. จัดทำรายงานงบทดลอง ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำเดือน
พฤษภาคม 2564
7. จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
8. เข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ผักไฮโดรโปรนิกส์ (เก็บผัก)
9. เข้าร่วมกิจกรรมฐานไม้ดอกไม้ประดับ
10. เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ กรมการพัฒนาชุมชน
2 งานพัสดุและงานการเจ้าหน้าที่
1. รายการค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ส่งตรวจสอบภายใน
2. จัดทำเอกสารส่งขอเบิกเงินพนักงานจ้างเหมาของศูนย์ฯ และพนักงานจ้าง
ตามโครงการ
3. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
4. ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อส่งกรมฯเพื่อจำหน่ายพัสดุ
5. จัดทำค่าน้ำประปาและไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บจากข้าราชการและลูกจ้างที่พัก
อาศัยในบ้านพักของศูนย์ฯ
6. จัดทำหลักข้อมูลผู้ขาย
7. จัดทำหนังสือส่งหน่วยงานอื่น
3 งานสารสนเทศ
1. ข่าวประชาสัมพันธ์
2. ตัดต่อคลิปวีดีโอ
3. ตัดต่อคลิปวีดีโอ KM
4. ดำเนินการสมาร์ทฟาร์ม
- รดน้ำอัตโนมัติ
- วางท่อรดน้ำ
5. จัดพิมพ์หนังสือขอย้ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต
6. จัดพิมพ์หนังสือส่งเสริมระบบสารสนเทศ

ผลการดำเนินงาน
9 รายการ
9 รายการ
5 รายการ
1 ครั้ง
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จำนวน 9 ชุด
2 ชุด
1 เรื่อง
1 ครั้ง
1 ชุด
2 เรื่อง
30 ข่าว
2 คลิป
7 คลิป
3 แห่ง
1 แปลง
5 แปลง
1 เรื่อง
1 เรื่อง

ที่
รายการ
4 งานธุรการ
1. ลงทะเบียนหนังสือรับ
2. ลงทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอกหน่วยงาน)
3. ลงทะเบียนหนังสือส่ง (ภายในหน่วยงาน)
4. จัดทำคำสั่งเวรประจำเดือน ก.ค. 64
5. จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ให้ ขรก.ควบคุมงานลูกจ้าง
6. ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
7. ตรวจสอบวันลา
8. พัฒนาฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ
9. เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ กรมการพัฒนาชุมชน

ผลการดำเนินงาน
82 เรื่อง
41 เรื่อง
17 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
20 ฉบับ
4 ครั้ง
3 ครั้ง
1 ครั้ง

งานพัฒนาอาคารและสถานที่
ตามมติที่ประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ครั้ง ที่ 5 / 2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
มอบหมายให้ นายณัฐพล อุดมเมฆ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดงานวิชาการ มีหน้าที่เพิ่มเติมใน
การดูแลงานพัฒนาอาคารและสถานที่ และควบคุมโครงการก่อสร้างภายในศูนย์ฯ รวมทั้งควบคุมและมอบหมาย
งานการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มดงานศูนย์ฯ นั้น
ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาอาคารสถานที่ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ดังนี้
ผลการดำเนินงาน
- เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจรับงานอาคารอำนวยการเสร็จเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างทำความ
สะอาดอาคาร คาดว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าทำงานได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคม
- เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน ควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 ยูนิต อยู่ระหว่าง
การดำเนินการเทคานชั้น 2 ปัจจุบัน การดำเนินงานเร็วกว่าแผนที่กำหนดประมาณ 1 เดือน โดยกำหนด
แล้วเสร็จตามแผนงาน ประมาณเดือน ธันวาคม 2564
- ควบคุมการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ “แปลงพอเพียง Smart Farm 30 ตารางวา” คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
แผนการดำเนินงาน เดือน กรกฎาคม 2564
- ควบคุมการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ “แปลงพอเพียง Smart Farm 30 ตารางวา”
- วางแผนดำเนินการพัฒนาพื้นที่ “ศูนย์ฝึกอบรมประชาชน หลักสูตรระยะสั้น 10 อาชีพแก้จน พัฒนาคน
ทุกช่วงวัย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564
- วางแผนดำเนินการพัฒนาพื้นที่ “ศูนย์สาธิตการตลาดออนไลน์” คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่
ในช่วงเดือนกันยายน 2564

ผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี (2562-2564) งานอานวยการ
ศูนย์ ศึกษาและพัฒนาชุ มชนชลบุรี
ข้ อมูลเบื้องต้ น
เป็ นหน่วยงานสังกัดส่ วนกลาง สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มีผอู ้ านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็ นหัวหน้าหน่ วยงาน แบ่ง
โครงสร้างออกเป็ น 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย งานอานวยการ งานวิชาการ และงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์
เป็ นหน่วยงานหลักในการเสริ มสร้าง และเผยแพร่ ภาพลักษณ์องค์กรด้วย ระบบงานและบุคลากรระดับอาชีพ
1. งบประมาณที่ศูนย์ ศึกษาและพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรร
ที่

รายการ

2562

2563

2564

1 งบบริหารสานักงาน ได้รับการจัดสรร
- ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่
- บริหารสานักงาน

3,630,135.82 บาท 2,653,012.82 บาท 1,087,821.17 บาท
450,000 บาท
570,000 บาท
0 บาท
3,180,135.82 บาท 2,083,012.82 บาท 1,087,821.17 บาท

2 งบยุทธศาสตร์ ได้รับการจัดสรร
- เบิกจ่าย
- ส่งคืน

3,490,343.00 บาท 2,876,196.45 บาท 919,889.04 บาท
3,490,434 บาท 2,876,196.45 บาท 725,787.61 บาท
910 บาท
0 บาท
ยังไม่สิ้นสุด

3 งบเงินกู้/งบจากแหล่งอื่นๆ ได้รับจัดสรร
- เบิกจ่าย
- ส่งคืน

1,100 บาท
1,100 บาท
0 บาท

2,000 บาท
2,000 บาท
0 บาท

924,012 บาท
825,214 บาท
98,798 บาท

หมายเหตุ

4 งบลงทุน ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคาร (กรมฯเบิกจ่าย)
- ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง
- ก่อสร้างหอพัก 3 ชั้น ขนาด 34 ห้อง
- ปรับปรุงอาคารบรรยาย 1
- ปรับปรุงอาคารบรรยาย 2
- ปรับปรุงอาคารอานวยการ
- ปรับปรุงสระน้าและฐานเรียนรู้ปลากินพืช
- ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น
2. ยานพาหนะที่อยู่ในการควบคุม ดูแล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
รถบรรทุกน้า
รถกะบะบรรทุก 4WD
รถกระบะ 2 ตอน
รถกระบะ 2 ตอน
รถกระบะ แบบดับเบิ้ลแค็บ
รถโดยสารตู้
รถโดยสารตู้
รถเก๋งสองตอน

27,711,824.80 บาท
1,210,000 บาท
9,242,243.6 บาท
17,259,581.2 บาท

1,989,000 บาท
2,012,500 บาท
3,299,500 บาท
2,999,900 บาท
13,325,000 บาท
ยี่ห้อ

MITSUBISHI
ISUZU
FORD
TOYOTA
TOYOTA
NISSAN
TOYOTA
NISSAN

10,300,900 บาท 13,325,000 บาท

วันที่ได้รับ
8 ส.ค. 34
22 พ.ค. 39
18 ธ.ค. 47
28 ธค.59
12 มค.2561
9 พ.ค. 48
28 ธค.59
26 ก.พ.57

หมายเลขทะเบียน
83-3250
3 ท 1649 ชบ
กพ 864 ชบ
งค 7375 ชบ

6 กฮ 3126 กทม
นค 5771 ชบ
นง 5679 ชบ
ชย 2974 กทม

งบประมาณ
748,832.00
48,000.00
494,900.00
784,500.00
785,000.00
979,000.00
1,212,000.00
662,038.50

3. อาคารสถาน/และการใช้บริการ
ที่
รายการ
1 อาคารอานวยการ
- ห้องปฏิบัติการชั้น 1 จานวน 6 ห้อง

รายละเอียด

ห้องรับรอง, ห้องพยาบาล, ห้องงาน
อานวยการ, ห้องควบคุมระบบ
สัญญาณ, ห้องกลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล, ห้องกลุ่มงาน
วิชาการ

- ห้องผู้อานวยการ (เดิมเป็นห้องประชุม 1)

ห้องกลางชั้น 2

- ห้องประชุม 2

รองรับได้ 30 คน

- ห้องประชุม 3

รองรับได้ 20 คน

- ห้องน้า ชั้น 1

ห้องน้าหญิง 2 ห้องน้าชาย 3

- ห้องน้า ชั้น 2

ห้องน้าหญิง 2 ห้องน้าชาย 3

- ห้องตัดต่อมัลติมีเดีย

พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย

- ห้องปฏิบัติศาสนกิจ

พร้อมอุปกรณ์

สถิติผู้ใช้บริการ
2562

2563

2564

ทุกวัน

ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน

ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน

ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน

ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน

ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน
ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน
ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน
ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน
ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน
ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน

ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน
ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน
ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน
ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน
ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน
ปรับปรุงอาคาร
6 มิ.ย.- ปัจจุบัน

- ภายใน 23 คน 12
ครั้ง
- ภายนอก 175 คน

2 อาคารประชุม
- อาคารบรรยาย 1

- อาคารบรรยาย 2
- หอประชุมพระยาสัจจา

- ห้องน้าอาคารบรรยาย 1-2 ชั้น 1
- ห้องน้าอาคารบรรยาย 2 ชั้น 2
- ห้องน้าหอประชุมพระยาสัจจา
3 อาคารที่พัก
- หอพักเรือนพลับพลา
- หอพักเรือนธาราชล
- หอพักสีชมพู
- หอพักสีฟ้า
4 ลานจอดรถ

รองรับได้ 100 คน

- ภายใน 23 คน
- ภายนอก 1,866 คน

รองรับได้ 70 คน
รองรับได้ 250 คน

- ภายนอก 200 คน
- ภายใน 23 คน
- ภายนอก 2,806 คน

ชาย....ห้อง หญิง...ห้อง
ชาย....ห้อง หญิง...ห้อง
ชาย....ห้อง หญิง...ห้อง พิการ 1 ห้อง
จานวน 34 ห้อง รองรับผู้เข้าพัก
สูงสุด 102 คน
จานวน 34 ห้อง รองรับผู้เข้าพัก
สูงสุด 102 คน
จานวน 8 ห้อง รองรับผู้เข้าพักได้
สูงสุด 24 คน
จานวน 9 ห้อง รองรับผู้เข้าพักได้
สูงสุด 27 คน
จอดรถได้ 150 คัน

จานวน 2,040 คัน

5 บ้านพัก
บ้านพักข้าราชการระดับ 5 -6
บ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4
บ้านพักข้าราชการระดับ 5 -6
บ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8
บ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8
บ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8
บ้านพักข้าราชการระดับ 5 -6
บ้านพักข้าราชการระดับ 9
บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว
บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว

6
7
8
9
10
11
12
13

อาคารโรงอาหาร
อาคารศูนย์เรียนรู้
สระน้า และศาลากลางน้า
หอถังประปาเหล็ก
โรงจอดรถ
ห้องเก็บเครื่องจักรกล
ห้องสมุด
ป้อมยาม

อาคารแถวชั้นเดียว จานวน 4 ห้อง
อาคารแถวต่อเติม จานวน 1 หลัง
อาคารเดี่ยว จานวน 1 หลัง
อาคารเดี่ยว จานวน 1 หลัง
อาคารเดี่ยว จานวน 1 หลัง
อาคารเดี่ยว จานวน 1 หลัง
อาคารเดี่ยว จานวน 1 หลัง
อาคารเดี่ยว จานวน 1 หลัง
อาคารแถว ชั้นเดียว จานวน 4 ห้อง
อาคารแถว ชั้นเดียว จานวน 5 ห้อง
รองรับผู้ใช้บริการได้สูงสุด 250 คน
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 จุด
จานวน 2 ถัง
จานวน 1 จุด จอดรถได้.........คัน
จานวน 1 ห้อง
จานวน 1 ห้อง
จานวน 1 หลัง

วัน/เดือน/ปี

สถานทีด่ าเนินการ

1 การขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2564

3 มี.ค. 2564

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน

9 มี.ค. 2564

3 โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)

19 เม.ย. 2564

4 โครงการยกระดับคุณภาพการวิจัยและพัฒนาชุมชน

19 เม.ย. 2564

5 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน

25 มิ.ย. 2564

ศพช.ชลบุรี

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

29 มิ.ย. 2564
16 ก.พ. 64
22 ก.พ. 64
10 มี.ค. 64
10 มี.ค. 64
10 มี.ค. 64
8 เม.ย. 64
9 เม.ย.674
3 มิ.ย. 64
19 มี.ค. 64

ศพช.ชลบุรี
ศพช.ชลบุรี
ศพช.ชลบุรี
ศพช.ชลบุรี
ศพช.ชลบุรี
ศพช.ชลบุรี
ศพช.ชลบุรี
ศพช.ชลบุรี
ศพช.ชลบุรี

/
/
/
/
/
/
/
/
/

20 เม.ย. 64

ศพช.ชลบุรี

/

การจัดทาหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 9 ฐานเรียนรู้
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรตัดผมชาย
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรคอนเฟลคคาเมล
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรวุ้นแฟนซี
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรสลัดดรลและน้าสลัดซีฟู๊ด
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรมาลัยกรริบบิ้น รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรมาลัยกรริบบิ้น รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรตัดผมชาย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
ปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ ขมิ้น ไพล ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้
16 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
ปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ ขมิ้น ไพล ว่านหางจระเข้ อัญชัน

ศพช.ชลบุรี

เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุน

ที่

ดาเนินการเอง

สรุปผลงานโครงการ/กิจกรรม ทีด่ าเนินการ
งานวิชาการ ปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ

ผลลัพท์

17 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
ปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ รากสามสิบ ชะพลู พริก ตะไคร้หอม
18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
จัดทาแปลงปลูกพืชสมุนไพร
19 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
ปลูกพืชสมุรไพร 29 ชนิด

วัน/เดือน/ปี

สถานทีด่ าเนินการ

21 เม.ย. 64

ศพช.ชลบุรี

/

1-30 มิ.ย.64

ศพช.ชลบุรี

/

2 ก.ค. 64

ศพช.ชลบุรี

/

เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุน

ที่

ดาเนินการเอง

สรุปผลงานโครงการ/กิจกรรม ทีด่ าเนินการ
งานวิชาการ ปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ

ผลลัพท์

