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ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ครั้งที่ 7/2564
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ณ อาคารบรรยาย 1
..............................................................................................
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอิรยศ
เอนก
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
2. นางสุภา
พรหมชูแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3. นายวิรัช
เจริญดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4. นางสาวพรรณธิภา นักรบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
5. นางสาวอรชุมา
พูนชัยภูมิ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
6. นางสาวดวงพร
เลิศลำหวาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
7. นางสาวเมทิณี
วงศ์สถิตย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
8. นายณัฐพล
อุดมเมฆ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
9. นางชมภูนุช
กุลกะดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
10. นางศรีธารา
แหยมคง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
11. นางสาวอำพา
ศรีรุ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
12. นายบัญญัติ
อาจหาญ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
13. นายสรัตถชัย
พรหมละ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
14. นางสาวนุชจรีย์ อุปสัย
นักทรัพยากรบุคคล
15. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ ทิพย์มณี
นักทรัพยากรบุคคล
16. นายชาตรี พลอยศรีธรรมชาติ พนักงานทั่วไป
17. นายณัฐพงษ์
ทรงสีสด
พนักงานขับรถยนต์
18. นายแสนศักดิ์
สุทธิวิเศษ
พนักงานทั่วไป
19. นายจำเรียง
ศรีษะใบ
พนักงานทั่วไป
20. นายไพรศล
ทนก้อนดี
พนักงานทั่วไป
21. นางสาวศรีสุดา อุทาโพธิ์
พนักงานทั่วไป
22. นางสาวอุไรวรรณ ช่างทำ
พนักงานทั่วไป
23. นางลัดดา
จิตตนอม
พนักงานทั่วไป
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นประธานในที่ประชุม กล่าว
เปิดประชุมและแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือ้ สามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว
กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 1) ส่วนกลางกำหนดดำเนินการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 17
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กรกฎาคม 2564 2) ส่วนภูมิภาค ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ณ จุด kick off ระดับจังหวัด ในแปลงพื้นที่
ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง
นา โมเดล” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน 32 แห่ง ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 และดำเนินการต่อเนื่องในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564
ข้อเสนอแนะผู้อำนวยการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ไปร่วมกิจกรรม kick off กิจกรรม
“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” โดยไปร่วมในฐานะตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ และให้ดูผล
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (เก็บฐานข้อมูล ของแต่ละจังหวัด ในความรับผิดชอบ) ดูปัญหา อุปสรรค
แนวทางการแก้ไขปัญหา และสรุปรวบรวมรายงานมานำเสนอ ผู้อำนวยการ (มอบหมาย น.ส.อรชุมา
พูนชัยภูมิ จัดทำแผน)
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การจำหน่ายสินค้า OTOP ทางระบบ On Line บนระบบ Platform
สืบเนื่องจาก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีบัญชาในการประชุมร่วมกันระหว่างกรมการพัฒนา
ชุมชน บริษัท Create Intelligece Co.Ltd. และสถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชน ทั้ง 11 แห้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ทางระบบ Zoom Meeting ให้ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนทุกแห่งขับเคลื่อนขยายผลเครือข่ายการตลาดสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ
ข้อเสนอแนะผู้อำนวยการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ประสานกับจังหวัดเพื่อประชุมขยายผลเครือข่ายการตลาด
สินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยใช้ระบบ Zoom Meeting ร่วมกับผู้แทนของ Create
Intelligece Co.Ltd และมอบหมาย นายบัญญัติ อาจหาญ ศึกษาข้อมูลการใช้ระบบ Zoom Meeting
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 เขต 9
ด้วย ได้รับการประสานจาก กรมการปกครองได้แต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและ
ตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ปตะจำปี 2564 ระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 9 ในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 18 – 23
กรกฎาคม 2564
ข้อเสนอแนะผู้อำนวยการ มอบหมาย นางสุภา พรหมชูแก้ว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุรี เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานฯ ตามโครงการดังกล่าว เนื่องจาก ผอ.ศพช.ชลบุรี
ติดภารกิจ คัดเลือกกิจกรรมคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/พช.ใสสะอาด/ม.สารสนเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
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 รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
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
จ้างวันที่ 26 ธันวาคม 2564 รวม 270 วัน โดยในเดือนที่ผ่านมา ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ
งวดที่ 2 แล้ว
ข้อเสนอแนะผู้อำนวยการ มอบหมายงานอำนวยการร่างระเบียบการเข้าพักอาคาร 3 ชั้น และมอบหมาย
งานอำนวยการจัดหาตระแกรงฝาครอบท่อระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ ที่ชำรุด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม
2564
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มีลูกจ้างประจำ
จำนวน 1 ราย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก คือ นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ
ข้อเสนอแนะผู้อำนวยการ มอบหมายงานอำนวยการ จัดพิธีประดับเครื่องราชฯ ในวันที่ทำพิธีลงนามถวาย
พระพรฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การโอนไปดำรงตำแหน่งของข้าราชการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคำสั่งที่ 743/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ให้นายสรัตถชัย พรหมละ
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน พ้นจากตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และไปรายงานตัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน
2564
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
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
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 หากต้องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้งงานอำนวยการ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันพัฒนา/กิจกรรม 5 ส.
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 รับทราบ
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4.5 รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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
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 โหระพา
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 ที่เกิดจากความถนัดของสมาชิกศูนย์และผลผลิตจากฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ ฯ
จำนวน 23 ฐานเรียนรู้ และต่อยอดผลิตภัณฑ์จากโครงการหลักสูตรอาชีพระยะสั้นฯ สามารถสรุปรายรับตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 37,382 บาท รายละเอียด ดังนี้
- ยอดจำหน่ายไม้ฟอกอากาศ เป็นเงิน 3,602 บาท
- ยอดจำหน่ายที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 26 ชิ้น จัดทำเพื่อแจกให้
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 5 ชิ้น เป็นเงิน 19,500 บาท
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- ยอดจำหน่ายมูลไส้เดือนบำรุงดิน เป็นเงิน 700 บาท
- ยอดจำหน่ายน้ำยาอเนกประสงค์ เป็นเงิน 660 บาท แจกให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ 20 ขวด
- ยอดจำหน่ายผักกางมุ้ง เป็นเงิน 4,090 บาท
- ยอดจำหน่ายเห็ดนางฟ้า 130 บาท
- ยอดจำหน่ายถ่านหุงต้ม 20 บาท
- มีการจัดอาหารว่างเป็นขนมไทย ต่อยอดจากโครงการหลักสูตรระยะสั้น และเครื่องดื่มน้ำ
สมุนไพรภายในศูนย์ฯ ให้กับผู้ที่มาอบรมภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และการแถลงข่ าว
ของกรมการพัฒนาชุมชนที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รวมจำนวน 6 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,700 บาท
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 จากรายได้การดำเนินฐานเรียนรู้ที่อยู่ในกองทุ น
ศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี
4.5.2 แบบรายงานฐานเรียนรู้ประจำเดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.3 ภาพรวมโครงการศูนย์ปันสุข
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ข้อเสนอแนะผู้อำนวยการ มอบหมายงานอำนวยการ ดำเนินการดังนี้
1. ทำใบสมัครสมาชิกศูนย์ปันสุข และรับสมัครแบบออนไลน์
2. จัดทำระเบียบกองทุน
3. จัดทำทะเบียนสมาชิก
4. จัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.6 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา (งานอำนวยการ)

มติที่ประชุม รับทราบ
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4.8 รายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา
4.8.1 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เอกสารแนบ)
4.8.2 งานวิชาการ (เอกสารแนบ)
4.8.3 งานอำนวยการ (เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 รายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี เพือ่ ทำค่างานชำนาญการพิเศษ
6.1 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เอกสารแนบ)
6.2 งานวิชาการ (เอกสารแนบ)
6.3 งานอำนวยการ (เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การทำโมเดล 30 ตาราวา
การทำโมเดล 30 ตารางวา บริเวณหน้าห้อพักธาราชล ให้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้
1. นำฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ไปไว้ในโมเดล 30 ตารางวา
2. ประหยัด ลดรายจ่าย สร้างรายได้จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. ใช้พลังงานทดแทน
5. ใช้ Application ในการปิด - เปิด น้ำรดต้นไม้
6. ทำ QR Code บอกรายละเอียดของต้นไม้
7. เลี้ยงไก่, กบคอนโด, เลี้ยงปลาในคลองไส้ไก่
8. จัดทำมินิมาร์ท, ร้านกาแฟ,
9. จัดทำจุด Check-in, จุดพักผ่อน
10. แปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันหอมระเหย เพื่อวางจำหน่ายในร้าน มินิมาร์ท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
กำหนดวันพัฒนาประจำเดือน สิงหาคม
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี กำหนดวันพัฒนาประจำเดือน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

อำพา ศรีรุ้ง
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอำพา ศรีรุ้ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) พรรณธิภา นักรบ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพรรณธิภา นักรบ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานอำนวยการ

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

ผลการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงานในเดือนถัดไป

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

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

- ซ่อมแซมสวนแนวตั้ง

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

ยังไม่มีแผนการปรับปรุง

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

10%
เข้า
กองทุน

รายงานด้านบัญชี
30%
30%
บริหาร บริหารฐาน
ศพช.

30%
เงินออม
มดงาน

414

414

416

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

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

ผลการดาเนินงาน

ทดลองเผาถ่านแบบไร้ควัน

ทดลองและถอดองค์ความรู้การเผาถ่าน
แบบไร้ควันเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชานาญ

รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฐานเรียนรู)้
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ผลการดาเนินงานประจาเดือน มิถุนายน 2564

ที่

หัวหน้าทีม

12 นางสุภา พรหมชูแก้ว

คณะทางาน/ฐาน
ฐานบริหารจัดการขยะ

ผลการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงานในเดือนถัดไป

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

10%
เข้า
กองทุน
59

รายงานด้านบัญชี
30%
30%
บริหาร บริหารฐาน
ศพช.
171

171

30%
เงินออม
มดงาน
171

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. หลักสู ตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ตาม
หลักทฤษฎีใหม่"โคก หนอง โมเดล"สู ค
่ ชานุ
ร ักษจั์ดทาแผนการสอนรายวิชา 6 วิชา
ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร/รายวิชา
จัดทาตารางการฝึกอบรม
จัดทาขอบเขตรายวิชา

จัดทารูปเล่มหลักสูตร จานวน 3 เล่ม

4.1 วิชา ปรับฐานการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง
4.2 วิชา การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คชานุรักษ์
4.3 วิชา ฐานเรียนรู้ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) 4 ฐาน
4.4 วิชา บัญชีครัวเรือนสู่การเพิ่มรายได้
4.5 วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
4.6 วิชา “โคก หนอง นา โมเดล” สู่คชานุรักษ์
4.7 วิชา แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่คชานุรักษ์
บันทึกเสนอผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
เพื่อโปรดพิจารณาหลักสูตรเพื่อดาเนินการต่อไป

2. โครงการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการให้กับ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอาเภอในเขตพื้นที่
ให้บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
แจ้ ง จั ง หวั ด ให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผู้ ส นใจแจ้ ง
ความประสงค์ กรอกแบบสอบถามความต้องการ
ทางวิชาการทาง Google ฟอร์ม
ศพช.ชลบุรี สรุปผลผู้ตอบแบบสอบถาม
ความต้องการทางวิชาการทาง Google ฟอร์ม
บั น ทึ ก เ ส น อ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น ฯ
เ พื่ อ โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ศ พ ช . ช ล บุ รี
จัดกระบวนการเรียนรู้

3. โครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบ “บ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา”
สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เสนออนุมัติโครงการ (เสนอผอ.สถาบันฯ)
ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดในพื้นที่บริการศูนย์ศึกษาฯชลบุรี
ตอบรับในการขอรับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ
ติดตามผลการประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่บริการ
ศูนย์ศึกษาฯชลบุรี ตอบรับในการขอรับการสนับสนุน
ความรู้ทางวิชาการ

4. งานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ในพื้นที่บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

กาหนดแผนขับเคลื่อนบทที่ 3 - 5

จัดทาบทที่ 2 แนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ น
โปรแกรม SPSS เสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว
จ า น ว น 9 4 ชุ ด อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
การประมวลผลข้อมูล

จัดทาบทที่ 1 เค้าโครงวิจัย

5. จัดทาหนังสือที่ระลึกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีและวีดีทัศน์
เนื่องในโอกาสสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี
1. สืบค้น และเก็บข้อมูล รูปภาพที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทาหนังสือ (ทศวรรษที่ 1 - 5) ได้แก่ ผู้บริหาร
(ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนเขต 2 ศู นย์ ช่วยเหลื อทางวิ ชาการพั ฒนาชุ มชน เขตที่ 2) และเหตุ การณ์ ส าคั ญ
ผลงานเด่นที่เป็นรูปธรรม ประชาชนได้ประโยชน์ รางวัลที่ได้รับ
2. กาหนดแผนออกแบบการนาเสนอข้อมูลจัดทาหนังสือที่ระลึก

6. การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
1

2

3

จั ด ท ำ ท ะ เ บี ย น ร ำ ย ชื่ อ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ ผิดชอบงำนโคก
ห น อ ง น ำ ใ น เ ข ต พื้ น ที่
รับ ผิด ชอบของศูนย์ศึกษำและ
พัฒนำชุมชนชลบุรี

ป ร ะ ส ำ น ข อ ข้ อ มู ล
เพื่ อ ติ ด ตำมรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน/ปัญหำอุปสรรคใน
พื้น ที่รับ ผิด ชอบของศูน ย์ศึก ษำ
และพัฒนำชุมชนชลบุรี ส่งกรม
ภำยในวันที่ 29 มิถุนำยน 256
4

เ ต รี ย ม จั ด ป ร ะ ชุ ม
เพื่อรับทรำบปัญหำ/อุปสรรค
ผลกำรด ำเนิ น งำนในพื้ น ที่
รับ ผิดชอบของศูนย์ศึกษำและ
พัฒนำชุมชนชลบุรที กุ วันจันทร์
และสรุปรำยงำนผลตำมแบบฯ
ส่ ง ให้ ก รมภำยในวั น อั ง คำร
ผ่ำ นกลุ่ มไลน์ ศพช.งำนโคก
หนองนำ โมเดล

7. สรุปผลร่วมลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี2564

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์
อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
02

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกไผ่อาเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ตาบลท่าข้าม
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

04

01

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดู
บ้านมาบเหียง จังหวัดปราจีนบุรี

03

ร่วมลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี2564
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านวังปลาไหล
ตาบลบ้านพร้าว อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

05

ผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตประจาปี 2564
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกไผ่อาเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง จังหวัดปราจีนบุรี
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านวังปลาไหล ตาบลบ้านพร้าว อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านวังปลาไหล ตาบลบ้านพร้าว อาเภอบ้านนา
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

8. รายงานผลการดาเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง เพื่อทาค่างาน
1. สืบค้นข้อมูลผลงานวิชาการ 3 ปีย้อนหลัง
ปี 2562 - 2564
2. สืบค้นข้อมูลผลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปี 2564

3. กาหนดแผนการดาเนินการจัดทา
ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

9. ฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการขยะ)
มียอดจำหน่ำยประจำเดือน มิ.ย. 2564 รวมทัง้ สิน้ จำนวน 572 บำท
(ค่าแรง = 171 บาท, ปันสุข = 59 บาท, งบบริหาร = 171 บาท, บารุงฐาน = 171 บาท)

มีการคัดแยกวัสดุเหลือใช้
เพื่อนาไปจาหน่าย

มีการนาวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือน
แบ่งปันเข้ากองทุนปันสุข

ขอบคุณค่ะ

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

ผลการดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
งานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 - เดือนมีนาคม 2564
ผลการดาเนินงาน (เกิดประโยชน์กับใคร อย่างไร่ เท่าไหร่)
รายละเอียดพอสังเขป เช่น
ที่
โครงการ/งาน
(กลุ่มเป้าหมาย/วันที่ดาเนินการ/
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
วัตถุประสงค์)
1 รายงานการศึกษาปัจจัยที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการขับเคลื่อน
1. มีองค์ความรู้การขับเคลื่อน นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
มีผลกระทบต่อความสาเร็จ สัมมาชีพชุมชน
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา การปรับปรุงและพัฒนางานการ
การขับเคลื่อนสัมมาชีพ
และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จใน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน จานวน 1 เรื่อง
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา 2. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสาเร็จในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง ของกรมการ
กลุ่มเป้าหมาย : 1. การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ในพื้นที่ 76 จังหวัด ของเศรษฐกิจพอเพียงของ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรเป้าหมาย กรมการพัฒนาชุมชน
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สิงห์บุรี ชลบุรี ศรีสะเกษ อุดรธานี แพร่ ตาก
ราชบุรี นคนศรีธรรมราช สตูล ปทุมธานี และ
บุรีรัมย์
ดาเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ชาติ/นโยบายรัฐบาล/กรม
ฯ/ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ด้านความมั่นคง
- ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้านการพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก

2 การศึกษาวิจัยรูปแบบการ
บริหารจัดการ ศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนบ้านหินดาด
ตาบลหนองไผ่แก้ว อาเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
จานวน 1 เรื่อง

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการ กระบวนการบริหารจัดการกองทุนใน
ชุมชนแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน แนว
ทางการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บ้านหินดาด ตาบลหนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย :
1. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนบ้านหินดาด ตาบลหนองไผ่แก้ว อาเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี จานวน 10 คน
2. สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน
หินดาด ตาบลหนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี จานวน 5 คน
ดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ได้ทราบสภาพปัญหาและ
ความต้องการของการดาเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2. ได้รูปแบบ วิธีการบริหาร
จัดการกองทุนในชุมชนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครัวเรือน
3. ได้แนวทางการขับเคลื่อน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ต้นแบบกระบวนการบริหาร
จัดการกองทุนในชุมชนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครัวเรือน

3 รายงานการศึกษา รูปแบบ วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาคุณลักษณะของ
การทางานของพัฒนากรที่ พัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและรูปแบบ
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
การทางานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชน
เข้มแข็ง
กลุ่มเป้าหมาย
: 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 55 คน
ประกอบด้วย 1) พจ. 2) พอ. 3) นวช. 4) พก.
5) ผญ.ศกพ.
2. การสนทนากลุ่ม
880 คน ประกอบด้วย 1) ผู้นา อช./อช. 2)
ผู้แทนกลุ่ม OTOP 3) ศอช.ต. 4) แกนนา ม.
ศกพ.
ดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะของพัฒนากรที่ส่งผล
ให้ชุมชนเข้มแข็ง
2.
เป็นแนวทางในการทางานของ
พัฒนากรในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้
ชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ด้านความมั่นคง
- ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้านการพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก

4 ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้
ทางไกลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (E-learning)

เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(E-learning)
5 จัดทาตัวชี้วัดคารับรองการ เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ปฏิบัติราชการศูนย์ศึกษา ขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
และพัฒนาชุมชนชลบุรี
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดคารับรองการ
ปฏิบัติราชการที่กรมการพัฒนาชุมชน
กาหนด

ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการ
เรียนรู้ฯ ปริ้นผ่านระบบออนไลน์

6 งานปรับปรุงโครงสร้าง
บุคลากรศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุรี

มีแผนอัตรากาลังข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุรี
มีการจัดทาคาบรรยายลักษณะ
งานและมาตรฐาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอัตรากาลัง
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
และเตรียมความพร้อมรองรับการปรับปรุง
กาหนดตาแหน่ง ความก้าวหน้า
ในตาแหน่งข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

7 งานยุทธศาสตร์ศูนย์ศึกษา 1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และแปลงนโยบาย
และพัฒนาชุมชนชลบุรี
ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน สู่การปฏิบัติ เพื่อกาหนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
2. เพื่อจัดทายุทธศาสตร์และกาหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสม
กับภูมิสังคม และบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จัดทาและบริหาร
แผนงาน โครงการของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุรี
4. เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
รายงานผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้า และ
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
และแผนงาน โครงการของ
กรมการพัฒนาชุมชน

1. มีแผนงาน โครงการของศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชลบุรี สามารถขับเคลื่อนภารกิจ
ของศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุรี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. รายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
ระบบรายงานผลการบริหาร
งบประมาณและการบริหาร
กิจกรรม/โครงการ (Budget and
Project Management : PBM)
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน
กาหนด

8 การประเมินผลการบริหาร
งบประมาณและการ
บริหารกิจกรรม/โครงการ
(Budget and Project
Management : PBM)

เพื่อรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯที่
เสร็จสิ้นแล้วลงระบบบริหารงบประมาณและ
บริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) ให้เรียบร้อย
ตามห้วงระยะเวลา

มีการรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการต่างๆของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุรี ดังนี้
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการเงิน การคลัง
และพัสดุ
2. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9
ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
3. โครงการฝึกอบรมพัฒนากร
ระหว่างประจาการ หลักสูตรา
พัฒนากรนา
OTOP ไทยสู่สากล
4. โครงการฝึกอบรมเสริม
สมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุค
ดิจิตอล
5. โครงการฝึกอบรมพัฒนากร
ระหว่างประจาการ หลักสูตร

9 ร่วมขับเคลื่อนงาน
โครงการฝึกอบรมฯของ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุรี

เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุรีบรรลุตามวัตถุประสงค์
และทางานได้ทันตามกาหนด

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการเงิน การคลัง
และพัสดุ
2. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9
ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
3. โครงการฝึกอบรมพัฒนากร
ระหว่างประจาการ หลักสูตรา
พัฒนากรนา OTOP ไทยสู่สากล
4. โครงการฝึกอบรมเสริม
สมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุค
ดิจิตอล
5. โครงการฝึกอบรมพัฒนากร
ระหว่างประจาการ หลักสูตร
การเงิน การคลัง
6. กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา
กสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

10 โครงการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพคน งาน
และองค์กร ประจาปี
งบประมาณ 2562
(จัดการความรู้ 1 คน/
1 เรื่อง)

- กลุ่มเป้าหมายจานวน 22 คน
ดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมและการให้บริการด้านต่างๆเกิด
ประสิทธิภาพสูงบรรลุวิสัยทัศน์องค์กร คือ
“องค์กรที่เป็นเลิศ บริการดีเยี่ยม”

องค์ความรู้รายบุคคล จานวน 22 เพื่อเป็นแนวทางในการนาองค์
เรื่อง
ความรู้ไปปฏิบัติงานการฝึกอบรม
และการให้บริการด้านต่างๆเกิด
ประสิทธิภาพสูงบรรลุวิสัยทัศน์
องค์กร คือ “องค์กรที่เป็นเลิศ
บริการดีเยี่ยม”

เพื่อบริหารจัดการองค์
ความรู้ของกรมฯให้
สามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กรมฯ ส่งเสริม
ให้บุคลากรสามารถ
ดาเนินการจัดการความรู้ใน
งานเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

11 ชุดความรู้ นักบริหารงาน
ฝึกอบรมมืออาชีพ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับ
หน่วยงาน ปีงบประมาณ
2562

- กลุ่มเป้าหมายจานวน 22 คน
ดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมและการให้บริการด้านต่างๆเกิด
ประสิทธิภาพสูงบรรลุวิสัยทัศน์องค์กร คือ
“องค์กรที่เป็นเลิศ บริการดีเยี่ยม”

จานวน 1 ชุดความรู้

เพื่อบริหารจัดการองค์
ความรู้ของกรมฯให้
สามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กรมฯ ส่งเสริม
ให้บุคลากรสามารถ
ดาเนินการจัดการความรู้ใน
งานเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ได้วิธีการ/แนวทางปฏิบัติงานที่ดี
(Best Practice) เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม และการพัฒนา
Training & Development
(T&D) เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนางานด้านการฝึกอบรม
ของบุคลากรศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุรีให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น

12 โครงการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพคน งาน
และองค์กร ประจาปี
งบประมาณ 2563
(จัดการความรู้ 1 คน/
1 เรื่อง)

- กลุ่มเป้าหมายจานวน 23 คน
- องค์ความรู้รายบุคคลจานวน 23
ดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์
เรื่อง
เดือนมีนาคม - เพื่อเป็นแนวทางในการนาไป
ปฏิบัติงานการฝึกอบรมและการให้บริการด้าน
ต่างๆเกิดประสิทธิภาพสูงบรรลุวิสัยทัศน์องค์กร
คือ “องค์กรที่เป็นเลิศ บริการดีเยี่ยม”

การประเมินแบบเสริมพลัง ทาให้
ได้รับข้อมูลที่หลากหลายรอบ
ด้านจากการประเมินที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เพื่อบริหารจัดการองค์
ความรู้ของกรมฯให้
สามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กรมฯ ส่งเสริม
ให้บุคลากรสามารถ
ดาเนินการจัดการความรู้ใน
งานเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

13 โครงการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพคน งาน
และองค์กร ประจาปี
งบประมาณ 2563

- กลุ่มเป้าหมายจานวน 23 คน
- จานวน 1 ชุดความรู้
ดาเนินการเดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม - เพื่อเป็นแนวทางในการนาไป
ปฏิบัติงานการฝึกอบรมและการให้บริการด้าน
ต่างๆเกิดประสิทธิภาพสูงบรรลุวิสัยทัศน์องค์กร
คือ “องค์กรที่เป็นเลิศ บริการดีเยี่ยม”

การประเมินแบบเสริมพลัง ทาให้
ได้รับข้อมูลที่หลากหลายรอบ
ด้านจากการประเมินที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เพื่อบริหารจัดการองค์
ความรู้ของกรมฯให้
สามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กรมฯ ส่งเสริม
ให้บุคลากรสามารถ
ดาเนินการจัดการความรู้ใน
งานเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

14 การดาเนินงานสนอง
พระราชดาริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

15
ขอรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย
(Amazing Thailand
Safety and Health
Administration : SHA)
ของ ศพช.ชลบุรี (ประเภท
โรงแรม/ที่พัก สถานที่จัด
ประชุม)
16 การดาเนินงานสนอง
พระราชดาริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

17 การฝึกอบรมอาชีพ
หลักสูตรระยะสั้น ให้กับผู้ที่
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) ผู้ที่ว่างงาน
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
จานวน 42 หลักสูตร เพื่อ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ และสร้างโอกาส
ให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่
อย่างใด ณ ศพช.ชลบุรี

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

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

