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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ครั้งที่ 6/2564
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น.
ณ อาคารบรรยาย 1
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอิรยศ
เอนก
2. นางสุภา
พรหมชูแก้ว
3. นายวิรัช
เจริญดี
4. นางสาวพรรณธิภา นักรบ
5. นางสาวอรชุมา
พูนชัยภูมิ
6. นางสาวดวงพร
เลิศลำหวาน
7. นางสาวเมทิณี
วงศ์สถิตย์
8. นายณัฐพล
อุดมเมฆ
9. นางชมภูนุช
กุลกะดี
10. นางศรีธารา
แหยมคง
11. นางสาวอำพา
ศรีรุ้ง
12. นายบัญญัติ
อาจหาญ
13. นายสรัตถชัย
พรหมละ
14. นางสาวนุชจรีย์ อุปสัย
15. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ ทิพย์มณี
16. นายชาตรี พลอยศรีธรรมชาติ
17. นายณัฐพงษ์
ทรงสีสด
18. นายแสนศักดิ์
สุทธิวิเศษ
19. นายจำเรียง
ศรีษะใบ
20. นายไพรศล
ทนก้อนดี
21. นางสาวศรีสุดา อุทาโพธิ์
22. นางสาวอุไรวรรณ ช่างทำ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางลัดดา
จิตตนอม
พนักงานทั่วไป ติดภารกิจ
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิด
ประชุมและแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ี เนื ่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ ร ี กำหนดให้ ม ี ก ารจั ด พิ ธ ี ถ วายพระพรชั ย มงคลเนื ่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 กิจกรรมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสีม่วง และกิจกรรมจิตอาสา“หน้าบ้าน
สวย ในบ้านสุข” ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ) เพื่อให้เกิด
ความรักความสามัคคี เป็นสังคมแห่งความสุข จึงขอเชิญข้า ราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ทุกท่าน พร้อมครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว การแต่งกายชุดจิตอาสา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน (งานอำนวยการ)
ด้วยรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยให้มีรายได้สูงเพื่อให้พ้นจากกับดักรายได้
ปานกลางได้โดยเร็วภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-CircularGreen Economy : BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ
ไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาต่อยอดจากจุด
แข็งของประเทศ เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และ
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Principle : SEP)
สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าแนวคิดดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ต่อยอด และ
พัฒนางานของกรมการพัฒนาชุมชน จึงส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ศึกษา (ตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
งานอำนวยการได้แจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 19 หน้า
ทางเว็บไซต์ https://training-chonburi.cdd.go.th เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
3.1.1 งานปรับปรุงอาคารอำนวยการ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 143/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และสิ้นสุด
สัญญาจ้าง วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในห้วงเวลาการปรับตามสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างขอ
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ถึงวันที่ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
กำหนดประชุมตรวจรับงานวันที่ 10 มิถุนายน 2564
3.1.2 ความคืบหน้างานก่อสร้างสระน้ำและฐานเรียนรู้ปลากินพืช
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ว่าจ้างให้กิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุง สระน้ำและ
ฐานเรียนรู้ปลากินพืช ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 142/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
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เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 8 กันยายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในห้วง
เวลาการปรับตามสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ถึงวันที่ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
กำหนดประชุมตรวจรับงานวันที่ 7 มิถุนายน 2564
3.1.3 งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 ยูนิต
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ว่าจ้างบริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น
12 ยูนิต ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวงเงิน 13,325,000 บาท
(สิบสามล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 156/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 1 เมษายน 2564 และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 26 ธันวาคม 2564 รวม 270 วัน
กำหนดประชุมตรวจรับงานวันที่ 11 มิถุนายน 2564
ความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 11 และมีกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1-2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 . การประเมินผลการปฏิบัติราชการการของข้าราชการฯ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมินที่ 2 ตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก กองและเทียบเท่า
สำหรับรอบการประเมินที่ 1 – 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณา
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมิ นผลการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม นั้น
สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งการปรับรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมินที่ 2
ตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ
สำนัก กอง และเทียบเท่า และแนวทางการพัฒนาบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน โดยให้ศึกษาทำความเข้าใจ
รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมาย (เอกสารแนบ 1-2)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 พิธียกเสาเอกอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 ยูนิต
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 ยูนิต ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวงเงิน 13,325,000 บาท (สิบสามล้านสามแสน
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 156/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 1 เมษายน
2564 และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 26 ธันวาคม 2564 รวม 270 วัน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี กำหนดพิธียกเสาเอกอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 ยูนิต โดยมี
กำหนดการ (ตามเอกสารที่แนบ)
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ข้อเสนอแนะผู้อำนวยการ ควรมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อม ดังนี้
1. ลงทะเบียนผู้สื่อข่าว มอบหมาย น.ส.เมทิณี วงศ์สถิต และ น.ส.อรชุมา พูนชัยภูมิ
2. พิมพ์ข่าวแจกนักข่าว ถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ในการทำ โคก หนอง นา ถนนกินได้ มอบหมาย
นายวิรัช เจริญดี และ นายณัฐพล อุดมเมฆ
3. อาหารว่าง ของที่ระลึก มอบหมายงานอำนวยการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การปรับภูมิทัศน์ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
ด้วยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ได้รับความไว้วางใจ จากสถาบันการพัฒนาชุมชน ในการสนับสนุนการพัฒนา
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ในด้านการจัดการภูมิทัศน์วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ได้
ดำเนินการดังนี้
ระยะที่ 1 : 1) ดำเนินกิจกรรมการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ รอบวิทยาลัยกการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 25-28 พ.ค.
2564 ด้วยความร่วมมือจาก ทีมมดงานชายทั้ง 5 ประกอบด้วย นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด, นายชาตรี พลอยศรีธรรมชาติ
นายแสนศักดิ์ สุทธิวิเศษ, นายจำเรียง ศรีษะใบ, นายไพรศล ทนก้อนดี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง และที่สำคัญ
คือ นายณัฐพล อุดมเมฆ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ซึ่งทำหน้าที่ในการนำทีมงานรวมถึงการวางแผน และดูแล ตลอด
ระยะเวลาทำงานให้เกิดความปลอดภัย และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2) การสำรวจและประมาณราคางานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ นำทีมโดยนายสรัตถชัย พรหมละ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ระยะที่ 2 : พัฒนาพื้นที่บริเวณหอพระ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
ที่
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
1 งบบริหาร
1,087,821.17
996,661.10 91.62
91,160.07
2 งบยุทธศาสตร์
919,889.04
725,787.61 78.90
194,101.43
รวม
2,007,710.21 1,722,448.71 85.79
285,261.50
3 งบแหล่งอื่น (งบเงินกู้)
924,012.00
924,012.00 100.00
0.00
งบบริหาร
ที่ รายละเอียดโครงการ
1 ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน
2 งบบริหาร
3 ค่าประกันภัยรถยนต์

งบประมาณ
รวม
480,048.40
190,000.00
2,472.77

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
BPM
426,048.40
155,517.96
2,472.77

คงเหลือ

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
BPM

54,000.00
34,482.04
0.00

88.75
81.85
100.00
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4 ค่าสาธารณูปโภค
5 ค่าซักฟอกเครื่องนอน
รวมทั้งสิ้น

390,000.00
25,300.00
1,087,821.17

387,321.97 2,678.03
25,300.00
0.00
996,661.10 91,160.07

99.31
100.00
91.62

งบยุทธศาสตร์

1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพในพืน้ ที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
2 กิจกรรมย่อย 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3
ยกระดับศูนย์ฝึกอบรมประชาชน
4 โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน
(KM Market)
5 การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

108,929.04

ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
BPM
108,607.61

477,340.00

6 ค่าจ้างพนักงานทักษะวิทยากรฯ
7 ติดตามและประเมินผลผู้นำ
8 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น
9

162,000.00
43,200.00
13,000.00
15,400.00

ที่ รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
รวม

คงเหลือ

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
BPM

321.43

99.70

477,340.00

0.00

100.00

64,000.00

64,000.00

0.00

100.00

1,140.00

1,140.00

0.00

100.00

22,720.00

0.00

22,720.00

31,500.00 130,500.00
43,200.00
0.00
0.00 13,000.00
0.00 15,400.00

0.00
19.44
100.00
0.00
0.00

เสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน
10 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองฯ พก.116
รวมทั้งสิ้น

12,160.00
919,889.04

0.00

12,160.00

0.00

725,787.61 194,101.43

78.90
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งบแหล่งอื่น (งบเงินกู้)
ที่

รายละเอียดโครงการ

1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้น
รวมทั้งสิ้น

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
BPM
924,012.00
924,012.00
924,012.00
924,012.00
งบประมาณ
รวม

คงเหลือ
0.00

ร้อยละการ
เบิกจ่าย BPM
100.00
100.00

ข้อเสนอแนะผู้อำนวยการ มอบหมายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล วางแผนติดตามพัฒนากร รุ่น 116 โดยใช้ระบบ
ติดตามทางเอกสาร, line กลุ่ม, ระบบ Zoom
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานการใช้สถานที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ที่
วัน เดือน ปี
หน่วยงาน
จำนวนผู้ใช้บริการ
หมายตุ
ห้องอบรม ห้องพัก
ที่จอดรถ
1 6 พ.ค. 2564
ศพช.ชลบุรี
22
บรรยาย 1
2 11 พ.ค. 64
กรมฯ
4
บรรยาย 1
3 11 พ.ค. 64
ศพช.ชลบุรี
6
บรรยาย 1
4 12 - 14 พ.ค. 64 กรมฯ
4
บรรยาย 1
5 18 - 19 พ.ค. 64 กรมฯ
4
บรรยาย 1
6 22 - 23 พ.ค. 64 รร.ชลราษฎรอำรุง
150
สนาม
7 21 พ.ค. 64
สพจ.ชลบุรี
20
พระยาสัจจา
รวม
60
150
มติที่ประชุม รับทราบ
ที่
1

4.6 รายงานผลการดำเนินงาน งานอำนวยการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
รายการ
งานการเงินและบัญชี
1. ตรวจเอกสารเบิกจ่ายเงิน (จำนวนเงิน 124,724.71 บาท)
2. บันทึกขอเบิกเงิน (ขบ.01,ขบ.02) ผ่านระบบ GFMIS
3. บันทึกขอจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
4. ร่วมพัฒนาฐานเรียนรูไ้ ม้ดอกไม้ประดับ
5. จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6. จัดทำรายงานมาตรการเกี่ยวกับเงินฝากคลังฯ ประจำเดือน เมษายน 2564
7. จัดทำรายงานงบทดลอง ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำเดือน เมษายน 2564
8. จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
9. เข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ผักไฮโดรโปรนิกส์ (เพาะผัก ,ปลูกผัก,เก็บผัก)

ผลการเนินงาน
16 รายการ
16 รายการ
6 รายการ
1 ครั้ง
7 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
3 ครั้ง
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2

3

4

5.

งานพัสดุ / งานการเจ้าหน้าที่
1. จัดทำรายงานขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค
2. จัดทำจัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทำหนังสือรายงานค่าสาธารณูปโภค
4. จัดทำเอกสารส่งขอเบิกเงินพนักงานจ้างเหมาของศูนย์ฯ และพนักงานจ้างตามโครงการ
5. จัดทำคำสั่งเตรียมการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด
งานสารสนเทศ
1. ประชาสัมพันธ์ข่าวผ่าน line, Facebook, เว็บไซต์ ศพช.ชลบุรี
2. ตัดต่อวีดีทัศน์วาไรตี้เสร็จเรียบร้อย
3. เซ็ตระบบ Video Conference
4. เซ็ตระบบ Video Conference Zoom
5. ออกแบบปก
6. ร่วมพัฒนาฐานเรียนรูไ้ ม้ดอกไม้ประดับ
งานช่างโยธา
1. ควบคุมงานก่อสร้าง
2. สนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
3. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ศพช.สระบุรี
4. ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ ศพช.ชลบุรี
5. ร่วมพัฒนาฐานเรียนรูไ้ ม้ดอกไม้ประดับ
งานธุรการ
1. ลงทะเบียนหนังสือรับ
2. ลงทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอกหน่วยงาน)
3. ลงทะเบียนหนังสือส่ง (ภายในหน่วยงาน)
4. จัดทำคำสั่งเวรประจำเดือน มิ.ย. 64
5. จัดทำคำสั่งแบบหน้าที่ให้ ขรก.ควบคุมงานลูกจ้าง
6. ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
7. ตรวจสอบวันลา
8. พัฒนาฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ
9. ร่วมพัฒนาฐานเรียนรู้ คีย์โฮล

6 ชุด
4 ชุด
1 ฉบับ
9 ชุด
1 ครั้ง
30 ครั้ง
7 ครั้ง
2 ครั้ง
6 ครั้ง
5 งาน
1 ครั้ง
3 โครงการ
1 วัน
1 วัน
ทุกวัน
1 ครั้ง
80 เรื่อง
59 เรื่อง
20 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
27 ฉบับ
7 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

ข้อเสนอแนะผู้อำนวยการ มอบหมายงานอำนวยการประสานติดตามเรื่องการขอหม้อแปลงไฟฟ้า หอพักเรือน
พลับพลา และ ให้จัดทำคู่มือวิธีการใช้ทีวีและกล่องรับสัญญาณ ประจำห้องทุกห้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.6 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฯ (ต.ค. 63 - พ.ค. 64) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
4.6.1 งานวิชาการ
4.6.2 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.6.3 งานอำนวยการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 รายงานฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ
ที่
ฐานเรียนรู้
ผลการดำเนินงาน
ปริมาณ
1 โคก หนอง นา แปลง 1
ดูแลความสะอาดและตัดหญ้า / มีผักที่สามารถเก็บ
บริโภคได้ เช่น มะเขือ ชะอม ตำลึง มะม่วงหาว
มะนาวโห่ ขิง กระเพรา ตะไคร้ ผักหวาน
2 โคก หนอง นา แปลง 2
ดูแลความสะอาดบริเวณฐาน
3

โคก หนอง นา แปลง 3

4

โคก หนอง นา แปลง 4

5. โคก หนอง นา ถนนกินได้

1. ปลูกผักบุ้ง (ขณะนี้พร้อมทาน)
2. ผักชีลาว, ผักชีฝรั่ง
3. ข้าวโพด
4. กระเจี๊ยบเขียว
ดูแลความสะอาดและตัดหญ้า / มีผักที่สามารถเก็บ
บริโภคได้ เช่น ใบเตย ถั่ว มะเขือ
ผลผลิตภายในแปลง
1. มะเขือเปราะ
2. กระเพรา
3. โหระพา
4. บวบเหลี่ยม
5. ตะไคร้
6. สะระแหน่
7. แมงลัก
8. มะเขือพวง
9. มะเขือยาว10. มะเขือเทศราชินี

1 แปลง
1 แปลง
1 แปลง
1 แปลง

ผู้รับผิดชอบ
ไพลศล
อุไรวรรณ
บัญญัติ

จำเรียง
ชาตรี
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ที่
ฐานเรียนรู้
6 คนมีน้ำยา

ผลการดำเนินงาน
มีผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย ดังนี้
1. น้ำยาล้างรถ ขนาด 500 ml
2. น้ำยาล้างจาน ขนาด 1,500 ml
3. น้ำยาล้างจาน ขนาด 600 ml
7 ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ผลิตปุ๋ยได้ดังนี้
1. ผลิตปุ๋ยหมักได้
2. นำปุ๋ยไปใช้ในแปลง
3. นำปุ๋ยไปทำดินปลูก
4. ผลิตดินปลูกต้นไม้ได้
5. นำดินไปปลูกต้นไม้
8 มิสเตอร์มุดดิน
มีผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. มูลไส้เดือนแห้ง
2. ไสเดือน
9 ไม้ดอกไม้ประดับ
พัฒนาฐาน และขยายพันธ์ต้นไม้ ดังนี้
1. กวักมรกต
2. ลิ้นมังกรแคระ
3. หมากผู้หมากเมีย
4. เทียนมหาลาภ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์
1. ลิ้นมังกรแคระกระถาง 4 นิ้ว (6 กระถาง)
2. ลิ้นมังกรแคระกระถาง 4 นิ้ว พร้อมถุงหิ้ว (1 กระถาง)
10 ผักไฮโดรโปรนิกส์ ปลูกผักดังนี้
1. ผักกาดขาว, กวางตุ้งจีน (เก็บจำหน่ายได้ วันที 7 มิ.ย. 64
2. กวางตุ้งจีน, กวางตุ้งฮ่องแต้
3. กวางตุ้งจีน, กวางตุ้งฮ่องแต้
11 สวนแนวตั้ง
พืชที่มีอยู่ในฐาน
1. วอเตอร์เครสสีแดง
2. ตะไคร้หอม
3. คุณนายตื่นสาย
4. วางแผนเพาะวอเตอร์เครสสีแดง สีเขียวเพิ่ม เพื่อไว้เปลี่ยน
กระถางที่โทรม

ปริมาณ
6 ขวด
2 ขวด
10 ขวด

ผู้รับผิดชอบ
ชมภูนุช

พรรณธิภา
80 กระสอบ
3 กระสอบ
20 กระสอบ
50 กระสอบ
40 กระสอบ
บัญญัติ
50 กิโลกรัม
25 กะละมัง
อำพา
8 กระถาง
10 กระถาง
3 กระถาง
4 กระถาง
300 บาท
79 บาท
1 แปลง
1 แปลง
1 แปลง

ศรีธารา
ดวงพร
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ที่
ฐานเรียนรู้
12 สวนคนเมือง

13 สวนคีย์โฮล

ผลการดำเนินงาน
ผลผลิตที่สามารถบริโภคได้
1. มะเขือเจ้าพระยา
2. ใบชะพลู
3. พริก
4. กระเพรา
5. วอเตอร์เครส
ผักที่กำลังโต
1. ถั่วพลู 4 แปลง
2. ผักชีฝรั่ง
ดำเนินการจัดทำแปลงพร้อมปลูกผัก

14 อุโมงค์ผักพันล้าน

มีผลผลิตสามารถเก็บทานได้

ปริมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นุชจรีย์

1 แปลง
1 แปลง
1 แปลง
1 แปลง
1 แปลง
4 แปลง
1 แปลง
2 แปลง

เมทิณี

2 จุด

เมทิณี

15 กำแพงแห่งความสุข ดำเนินการปรับปรุงฐาน ปลูกต้นอัญชันชุดใหม่เนื่องจากต้น
อัญชันที่ปลูกไปก่อนหน้านี้เริ่มเหี่ยวเฉาตามอาย
16 สมุนไพร
กำลังดำเนินการขยายแปลงปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มเติม
บริเวณสวนป่า
17 คนเอาถ่าน
ปรับปรุงฐาน

เมทิณี

18 มูฟออน

พรรณธิภา

19 คนรักป่า

ปลูกพืชดังนี้
1. ปลูกวอเตอร์เครส
2. ปลูกตะไคร้หอม
3. ปลูกคุณนายตื่นสาย
4. ปลูกสะระแหน่
5. ปลูกชาย
ลงพื้นที่ติดตามและประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้นำการเปลี่ยแปลง ได้รับการสนับสนุน จาก นายจรัล
ปฏิบัติ (ผู้ใหญ่เล็ก) หมู่ที่ 4 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
ได้แก่
1. ไผ่หลอด ได้รับมา 10 ต้น ทำการลงดินในกระสอบปุ๋ย
(ประมาณ 1 เดือน ปลูกลงดินได้)
2. เล็บครุฑลังกา ได้รับมา 3 ต้น นำมาปักชำลงถุง (ประมาณ
2 เดือนปลูกลงดินได้)

เมทิณี
แสนศักดิ์
26 กระถาง
4 กระถาง
14 กระถาง
3 กะถาง
4 กระถาง
ปิยะวุฒิ

15-20 ต้น
10 ต้น
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ที่
ฐานเรียนรู้
20 คนหัวเห็ด

ผลการดำเนินงาน
จำหน่ายเห็ดได้ 32 ถุง

ปริมาณ
640 บาท

ผู้รับผิดชอบ
ไพรศล

21 ฐานฮอโมนและน้ำ
หมัก

1. ใช้ในแปลงโคกหนองนา
วิรัช
บริเวณลานจอดรด และแปลงที่ 4
สำหรับสมุนไพรรสขม ใชกําจัดเชื้อแบคทีเรีย
เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับพืช
2. นายสุริยน สุวรรณโคตร ศูนย์วิทยบริการ สถาบันฯ
3 ขวด
ขอปุ๋ยน้ำสมุนไพรรสจืด เพื่อใช้บำรุงดิน (ขวดปริมาณ
1.5 ลิตร)
22 โคก หนอง นา
ดูแลความสะอาดบริเวณฐาน ห่มฟาง ใส่ปุ๋ย มีผักที่พร้อม
ณัฐพงษ์
บริเวณหน้าหอสีฟ้า บริโภค เช่น มะเขือเปราะ
ข้อเสนอแนะผู้อำนวยการ แนวทางการทำบ้านพอเพียง 30 ตารางวา ให้ทำเป็นวาไรตี้ โดยใช้พื้นที่ภายในศูนย์ฯ
จัดทำเป็นชุดความรู้ โดยในคลิปประกอบด้วย ขั้นตอน แนวคิด ประมาณ 10 – 15 นาที
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
ด้วยสถาบันการพัฒนาชุมชน แจ้งว่ากรมการพัฒนาชุมชน เตรียมการดำเนินงานการจัดเวทีเสวนาทาง
วิชาการ ในกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 1 ตุลาคม 2565 เพื่อแสดงพลังและ
ศักยภาพของงานพัฒนาชุมชนในการพัฒนาประเทศ ชุมชน ท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในรอบ 60
ปี ที่ผ่านมา โดยให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ส่งชื่อเรื่องและเค้าโครงที่จะจัดเวทีเสวนาฯ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม
2564
กิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564-1 ตุลาคม 2565 กำหนดให้มีการ
จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ ทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน โดยมี
หลักเกณฑ์การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ ดังนี้
1. รูปแบบเวทีเสวนา หน่วยงานผู้จัดสามารถจัดวิธีใดก็ได้ เช่น เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง หรือจัดเวที
เสวนาผ่านระบบออนไลน์ หรือจัดเวทีเสวนาแบบบันทึกวีดีโอ/บันทึกโทรทัศน์
2. วัน เวลาจัดเวทีเสวนา ผู้จัดสามารถกำหนดห้วงเวลาที่สนใจได้เป็นเบื้องต้น แต่กำหนดเวลาที่แน่นอนให้ถือ
เป็นมติของคณะทำงานด้านวิชาการจัดกิจกรรม ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
3. ระยะเวลาจัดเวทีเสวนาแต่ ละครั้ง ไม่กำหนดระยะเวลาจั ดกิ จกรรม ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการ
ดำเนินงาน หลังจากดำเนินการจัดเวทีเสวนาเสร็จสิ้นให้หน่วยงานจัดทำคลิปวีดีโอการจัดเวทีเสวนาในแต่ละครั้งเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แล้วส่งลิงค์ให้กับคณะทำงานด้านวิชาการฯ (ช่องทางในการจัดส่ง ลิงค์วีดีโอ คณะทำงานด้าน
วิชาการฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป)
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4. ประเด็นเสวนา เปิดกว้างไม่กำหนดประเด็น ผู้จัดเวทีเสวนาสามารถพิจารณาเรื่องที่สร้างกระแสสร้างชื่อเสียง/
ภาพลักษณ์ของกรมฯ เป็นผลงานเด่น ความภาคภูมิใจ เป็นผลงานที่ผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน เป็น
ทิศทางในงานอนาคต องค์ความรู้สำคัญของกรมฯ ที่ควรถ่ายทอดสู่สาธารณะ ภายใต้องค์ประกอบ 3R (Rethink Reprocess
Reactivate)
5. ผู้เข้าร่วมจัดเวทีเสวนา เปิดกว้างให้หน่วยงานที่จัดเวทีเสวนา พิจารณาเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเวที
เสวนาตามความเหมาะสม อาทิ ผู้บริหารจังหวัด/ประเทศ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย เพื่อเปิดมุมมองทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
6. หลังจากจัดเวทีเสวนาเสร็จสิ้นแล้ว ภายใน 7 วัน ให้หน่วยงานผู้จัดเวทีเสวนา ส่งไฟล์คลิบวีดีโอ หรือลิ้ง
ไฟล์คลิปวีดีโอ ที่ได้ลงไว้ในโซเชียลมีเดียแล้วให้คณะทำงานด้านวิชาการฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อ
ของกรมฯต่อไป
7. ชื่ อ เรื่ อ งและสาระสำคั ญ ที่ จั ด เวที เ สวนา ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ดกรมฯ ทั้ ง หน่ ว ยงานในส่ ว นกลาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน กรณีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นผู้จัดให้ สำนักงาน
พั ฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยงานผู ้ รวบรวมข้ อมู ลส่ ง เรื ่ องที่ จะจั ดเวที เสวนา ให้กับคณะทำงานด้านวิชาการฯ โดยมี
สาระสำคั ญ สรุ ป ไม่เ กิ น 2 หน้ า กระดาษ เอ4 (สามารถจั ด ทำเป็ น Infographic จำนวน 1 หน้ า ได้ ) ประกอบด้วย
หัวข้อย่อยดังนี้
7.1 ชื่อเรื่อง
7.2 อดีตของเรื่องที่ผ่านมา (Rethink)
7.3 การดำเนินงานที่สำคัญ (Reprocess)
7.4 ทิศทางในอนาคต ระยะ 5 – 20 ปี ข้างหน้า (Reactivate)
8. หน่วยงานในสังกัดกรมฯ สามารถเสนอเรื่องที่ขอจัดเวทีเสวนาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเรื่อง โดย
สามารถจัดได้ทั้งระดับพื้นที่ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต หรือระดับประเทศ ตามความพร้อมของหน่วยงานผู้จัด
งานวิชาการ ได้ประชุมทีมงานเพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องและเค้าโครงที่จะจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ โดยที่
ประชุมมีมติจัดเวทีเสวนาฯ เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง
นา โมเดล" พร้อมจัดทำเค้าโครงที่จะจัดเวทีเสวนาฯ ส่งให้สถาบันฯวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผู้เข้าร่วมการจัดเวทีเสวนา
บนเวที จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้ว จำนวน 2 คน ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมาก่อน จำนวน 1 คน และ พิธีกร จำนวน 1 คน สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องบรรยาย 2 ศพช.ชลบุรี
(เอกสารแนบ 1)
เพื่อให้การจัดเวทีเสวนาฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ สถานที่
มีความพร้อม สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศที่ดีและมีผู้เข้ารับฟังพอสมควรไม่เงียบเหงา ท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุรี ได้มอบหมายงานดังนี้
1. มอบหมายให้งานวิชาการ รับผิดชอบดำเนินการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ ติดต่อประสานงานและอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ กำหนดรูปแบบขั้นตอนการเสวนาฯ จัดทำหัวข้อการเสวนาฯ จัดพิธีกรดำเนินรายการ
และจัดให้มีผู้จดบันทึกการเสวนาฯ
2. มอบหมายให้งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
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3. มอบหมายให้งานอำนวยการ รับผิดชอบการจัดสถานที่ในการเสวนาฯ จัดระบบเครื่องเสียง
ไมค์โครโฟน ถ่ายคลิปวีดีโอ จัดอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมเสวนาฯ
เพื่อให้บุคลากร ศพช.ชลบุรี ทุกคน มีส่วนร่วมในการกำหนดวันจัดเสวนาทางวิชาการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับช่วงเวลาการจัดกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดวันที่จะจัดเสวนาทาง
วิชาการ ตามแผนปฏิบัติการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ (เอกสารแนบ 2)
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 โครงการศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี (งานวิชาการ)
5.2.1 รายงานความคืบหน้าโครงการศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี
ตามที่นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ได้มีนโยบายให้ส่งเสริมศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุรีให้เป็นศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี เพื่ อบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีแ ละ
บุคคลภายนอกโดยรอบศูนย์ ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และส่ง เสริมการออมเงิน ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และ
บุคคลภายนอกโดยรอบศูนย์ โดยดำเนินการใน 6ประเด็น ได้แก่
1) กองทุนศูนย์ปันสุขชุมชน (แหล่งเงินทุนฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ)
2) ความมั่นคงทางอาหาร (เพื่อแบ่งปันพืชผักสวนครัว)
3) ลดค่าครองชีพ (บริการตัดผมชาย)
4) สร้างเสริมสุขภาพ (บริการพื้นที่ออกกำลังกาย)
5) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Zero Waste)
6) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ (ผลิตภัณฑ์ปันสุข)
งานวิชาการ ขอรายงานความคืบหน้าโครงการศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี ดังนี้
- รายงานผลการเก็บข้อมูล ศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี รอบวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564
1) กองทุนศูนย์ปันสุขชุมชน (แหล่งเงินทุนฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ) ท่านผู้ตรวจเบญจมาศ วงศ์สุวรรณ
ให้เกียรติมอบเงินประเดิมสำหรับกองทุนศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
2) ความมั่นคงทางอาหาร (เพื่อแบ่งปันพืชผักสวนครัว)
- ผู้ใช้บริการจำนวน 30 ครั้ง
- น้ำหนักผักสวนครัวรวม 8.8 กิโลกรัม
- ประหยัดเงินได้ 770 บาท
- ข้อมูลผู้ใช้บริการ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 8 ราย / บุคคลภายนอก 5 ราย
- ชนิดผักที่แบ่งปันสูงสุด : กะเพรา มะเขือ แมงลัก โหรพา
3) ลดค่าครองชีพ (บริการตัดผมชาย)
- ผู้ใช้บริการจำนวน 7 ครั้ง
- ประหยัดเงินได้ 840 บาท
- ข้อมูลผู้ใช้บริการ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 4 ราย / บุคคลภายนอก 3 ราย
4) สร้างเสริมสุขภาพ (บริการพื้นที่ออกกำลังกาย)
- ผู้ใช้บริการจำนวน 6 ครั้ง
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- ข้อมูลผู้ใช้บริการ : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 3 ราย / บุคคลภายนอก 2 ราย
- ประเภทของการออกกำลังกาย : เดิน ปั่นจักรยาน เล่นเครื่องเล่นฯ
5) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Zero Waste)
- ทีมงานมดงานศูนย์ฯ ได้จัดทำถังคัดแยกขยะ เพื่อใช้ในการบริการจัดการขยะต้นทางภายในศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ติดตั้งอยู่ด้านข้างของอาคารบรรยาย 2
6) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ (ผลิตภัณฑ์ปันสุข)
มีการสร้างผลิตภัณฑ์ปันสุข เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้เสริมในช่วงวิกฤติโรคระบาด โควิด 19 โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ที่เหยียบเจลแอลกอฮอล์ ต้นไม้ฟอกอากาศ เป็นต้น
แผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 :
- ดำเนินกิจกรรมบริการตัดผมชาย ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ ใต้ถุนห้องประชุมพระยาสัจจา
ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
- ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปันสุขให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- ปรับปรุง พัฒนา สถานที่สำหรับประเด็น สร้างเสริมสุขภาพ (บริการพื้นที่ออกกำลังกาย)
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่บุคคลภายนอกศูนย์ฯ เพิ่มเติม
ทั้งนี้ขอขอบคุณสมาชิกศูนย์ฯ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการใช้บริการ และหาแนวทาง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปันสุขให้เป็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม
5.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุมชน
ตามที่ท่าน ผอ.ศพช.ชลบุรี ได้จัดตั้ง “ศูนย์ปันสุข” เพื่อเป็นกองทุนศูนย์ปันสุข และท่านผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 9 ให้เกียรติมอบเงินทุนตั้งต้นศูนย์ปันสุข เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1
โดยมี นายชาตรี พลอยศรีธรรมชาติ เป็นผู้แทนรับมอบนั้น
ท่าน ผอ.ศพช.ชลบุรี ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.40 น.
ณ ห้องทำงานท่านผู้อำนวยการฯ โดยกำหนดให้มคี ณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุมชน
ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านการลดค่าครองชีพ ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์ และมอบหมายให้งานวิชาการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปันสุข
งานวิชาการ ได้จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปันสุข เรียบร้อยแล้ว
โดยมีเพิ่มคำว่า “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปด้วย
เพื่อให้การขับเคลื่อนศูนย์ปันสุข มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และเพื่อให้
บุคลากร ศพช.ชลบุรี ทุกคน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุ ม ชน ได้แสดงความคิดเห็นตามหลักการพัฒนาชุมชน
และหลักธรรมาภิบาล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับ/แก้ไขร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
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5.3 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนศูนย์ปันสุขชุมชน
ตามที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี ในกิจกรรม
กองทุนศูนย์ปันสุข มีผลการดำเนินงานกองทุน (ตามเอกสารที่แนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน กิจกรรมที่ 1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และกิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับศูนย์ฝึกอบรม
ประชาชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เหมาะกับการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ หรือ New normal
ตามที่สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม
เพิ่มความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน Amazing ThailandSafety & Health Administration (SHA) และกิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนายกระดับศูนย์ฝึกอบรมประชาชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เหมาะกับการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ หรือ New
normal เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการการจัดกิจกรรม/จัดประชุ มสัมมนา
ตามมาตรฐาน SHA นั้น
งานวิชาการขอรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ดังนี้
- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ตามมาตรฐาน SHA เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา ห้องน้ำสาธารณะ 3 จุด
หอพักเรือนพลับพลา และหอพักธาราชล ในวันที่ 7พฤษภาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายมาตรฐาน SHA ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา โดยท่านผู้ตรวจเบญจมาศ วงศ์สุวรรณ ให้
เกียรติติดตั้งป้าย ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
- ได้ ด ำเนิ น การติ ด ตั ้ งป้า ยจุ ด รวมพล (AssemblyPoint) เพื ่ อ เป็ น จุ ด รวมพลในกรณี ฉ ุ ก เฉิ น ภายในศู น ย์ฯ
เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ตรวจเบญจมาศ วงศสุวรรณ ให้เกียรติปลุกต้นไม้
ณ จุดรวมพล (Assembly Point)
แผนดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดังนี้
- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ตามมาตรฐาน SHA เพิ่มเติม ณ ประชุมห้องบรรยาย 2 หอพักสีฟ้า และหอพักสีชมพู
โดยจะขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มดงานศูนย์ในการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 รายงานความคืบหน้าโครงการยกระดับคุณภาพการวิจัยและพัฒนาชุมชน
ตามที่สถาบันการพัฒนาได้กำหนดแผนพัฒนาสถาบันการพัฒนาชุมชน ประเด็นการยกระดับคุณภาพการวิจัย
และพัฒนาชุมชน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) มีแนวทางการดำเนินการ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สร้าง
เครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา 2) สร้างและพัฒนางานวิจัยเฉพาะพื้นที่ 3) วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย 4) จัดทำ
วารสารวิชาการ 5) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาชุมชน 6) สัมมนาทางวิชาการงานพัฒนา
ชุมชน 7) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) โดยมอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุก
แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนจัดทำโครงร่างการวิจัยจำนวน 2 เรื่อง โดยเรื่องที่ 1 ให้สอดคล้องกับประเด็นที่ได้รับ
มอบหมาย และเรื่องที่ 2 ตามประเด็นงานวิจัยเชิงพื้นที่ นั้น
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งานวิชาการขอรายงานความคืบหน้า โครงการยกระดับคุณภาพการวิจัยและพัฒนาชุมชน ดังนี้
- จากการเข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการทำงานวิจัยของบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพัฒนา
ชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ทำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาให้คำแนะนำ โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ได้
หัวข้อเรื่องงานวิจัย 2 หัวข้อ ดังนี้
1) การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ของผู้นำชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)
2) กลไกการพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีแบบครบวงจร ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- ความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยทั้ง 2 เรื่อง ขณะนี้ได้ดำเนินการบทที่ 1 บทนำ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในบทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดส่ง ข้อมูลบทที่ 2 ในวันที่
4 มิถุนายน 2564
ข้อเสนอแนะผู้อำนวยการ มอบหมายงานวิชาการ ทำหนังสือประสานจังหวัดในเขตรับผิดชอบเพื่อหาความต้องการว่า
จังหวัดใดต้องการให้ศูนย์ฯ ไปให้ความรู้เรื่อง SHA เช่น หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จะใช้มาตรฐาน SHA อย่างไรในการ
ดำเนินงานของ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 โครงการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพและครอบครัวสมาชิก “สอ.พช. ยุค New Normal”
สอ.พช. กำหนดดำเนินโครงการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพและครอบครัวสมาชิก “สอ.พช. ยุค New
Normal” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหานวัตกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นในยุค New
Noพmal และเพื่อพัฒนาสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างเป็นกระบวนการ สามารถเป็น
แบบอย่างและต้นแบบ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของหมู่บ้านและชุมชน ในยุค New
Noพmal (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้อเสนอแนะผู้อำนวยการ ให้ผู้สนใจส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อศูนย์ฯ จะได้พิจารณาคัดเลือก
ผลงานส่งไปจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น กรมฯ ประจำปี 2564
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น กรมฯ
ประจำปี 2564 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก เขตตรวจ
ราชการที่ 8 และเขตตรวจราชการที่ 9 มีกำหนดการดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ระหว่างวันที่ 8 – 10
มิถุนายน 2564 (ลงไปคัดเลือกในพื้นที่)
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบ Zoom ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี) มอบหมายงาน
อำนวยการจัดเตรียมสถานที่ และอาหารว่าง
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มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 มอบหมายงานอื่น ๆ
6.3.1 มอบหมายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกำหนดแผนอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่คชานุรักษ์
6.3.2 มอบหมายงานอำนวยการจัดทำคำสั่งแบ่งงานของแต่ละกลุ่มงาน
6.3.3 มอบหมายให้นายณัฐพล อุดมเมฆ มาช่วยปฏิบัติหน้าที่งานอำนวยการ
แทนนายสรัตถชัย พรหมละ
6.3.4 มอบหมายงานอำนวยการทำห้องน้ำพูดได้
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

อำพา ศรีรุ้ง
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอำพา ศรีรุ้ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

กำหนดการ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
09.00 น.

09.30 น.
10.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.

15.00 น.

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2564
- เปิดกรวยถวายราชสักการะ
- ลงนามถวายพระพร
- ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์
กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับสีม่วง จำนวน 43 ต้น
กิจกรรม “หน้าบ้านสวย ในบ้านสุข”
- ทำความสะอาดบริเวณบ้านพัก
- ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของศูนย์ฯ
- อื่นๆ ตามความเหมาะสม
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
กิจกรรม “หน้าบ้านสวย ในบ้านสุข” (ต่อ)
กิจกรรมการประกวด “หน้าบ้านสวย ในบ้านสุข”
- ให้ทุกคนโหวตให้คะแนนกันเอง ผ่านระบบ Line
- สรุปคะแนน และประกาศผลอย่างเป็นทางการ
- รับมอบของรางวัลจากท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศหน้าบ้านสวย 1 รางวัล และ
รางวัลในบ้านสุข 1 รางวัล
สรุปและประเมินผลกิจกรรม

หมายเหตุ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการลูกจ้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน พร้อมครอบครัว รวมจำนวน 50 คน
การแต่งกายชุดจิตอาสา หากไม่มีให้แต่งกายชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง

เอกสารแนบ 1
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คาชี้แจงบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่าง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กับ ผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)
………………………………………………………………...
เป้าหมายการปฏิบัติงานรายทีม
ตัวชี้วัดที่ 4
: ระดับความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
หน่วยวัด
: ระดับความสาเร็จ
น้าหนัก
: ร้อยละ 10
เหตุผลในการวัด : - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์สาคัญที่จะเปลี่ยนแปลง
มุมมองต่อระบบบริหารข้าราชการ จากเดิมที่เน้นพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาเป็นการให้ข้าราชการเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความสาเร็จของส่วนราชการ
รวมทั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิผล ข้าราชการจึงต้องปรับเปลี่ยน
บทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถ
ตอบสนองต่อภารกิจของส่วนราชการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการนาหลัก
สมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุ คคล เพื่ อให้ ข้าราชการมีพื้ นฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ข้าราชการทุกคนจึงต้องมีแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเป็นกรอบ
หรือแนวทางในการพัฒนาตนเอง
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา ๗๒ บัญญัติให้ส่วนราชการมี
หน้าที่ดาเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด โดย
สานักงาน ก.พ. กาหนดให้ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และมีคุณภาพ
ชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน รวมทั้งขวัญกาลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการให้ มี ผลสั มฤทธิ์ ซึ่งส่ งผลโดยตรงต่อการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ การเพิ่ มขี ดสมรรถนะของ
ข้าราชการ และจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งสานักงาน ก.พ. กาหนดว่า
ในระยะเวลา 1 ปี บุคลากรควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย 10 วัน หรือ 70 ชั่วโมง
- เป็นงานสาคัญตามประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
แหล่งข้อมูล

: ระบบโปรแกรม IDP กรมการพัฒนาชุมชน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 0 21416240

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด : นายยอดชาย ผ้าเจริญ

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานจัดการความรู้
โทรศัพท์ 0 2141 6241

หน้า ๑
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เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร (เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน)
2
บุคคลากรในหน่วยงานทุกคนมีการประเมินตนเองตามสมรรถนะหลัก 5 ด้าน
(แบบประเมิน/ระบบประเมินสมรรถนะที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด )
และจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
โดยกาหนดกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ 70 ชั่วโมง/คน/ปี
3
ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ 70 ชั่วโมง/คน/ปี
4
ร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ 70 ชั่วโมง/คน/ปี
5
มากกว่าร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ 70 ชั่วโมง/คน/ปี
คานิยาม/คาอธิบาย
มาตรการ หมายถึง วิธีการที่ตั้งเป็นกฎ ข้อกาหนด ระเบียบ หรือวิธีการที่นามาปรับใช้ไปสู่ผลสาเร็จ
บุคลากร หมายถึง บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในราชการบริหารส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ดังนี้
1) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชานาญการพิเศษ (ยกเว้น
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนเทียบเท่ำกองในสังกัดส่วนกลำงของกรมกำรพัฒนำชุมชน) ระดับชานาญการ
และระดับปฏิบัติการ
2) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน
3) พนักงานราชการ
การพั ฒ นาบุ ค ลากร หมายถึ ง การฝึ ก อบรม (Training) และวิ ธี ก ารพั ฒ นาอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารฝึ ก อบรม
(Non Training) ได้แก่ การเรียน E-learning การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) การสอนงาน การหมุนเวียนงาน และ
การมอบหมายงาน
แผนพัฒ นารายบุค คล (IDP) เป็น กระบวนการที่ผู้ป ฏิบัติงานร่ว มกับ ผู้บัง คับ บัญ ชากาหนดความจาเป็น
ในการพัฒ นา และฝึก อบรมผู้ป ฏิบัติง าน เพื่อ ความสาเร็จ ของงาน และองค์ก ร เป็น แผนที่ร ะบุเ ป้า หมาย และ
วิธีก ารในการพัฒ นาตนเองที่ส อดคล้อ งกับ ยุทธศาสตร์ข ององค์กร และเป็นแผนที่ใ ช้ในการพัฒ นาสมรรถนะของ
บุคคล ให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ตามแนวทางความก้าวหน้าในสายงาน
กระบวนการดาเนินงาน
1. หน่วยงานกาหนดมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) และวิเคราะห์ความจาเป็น
ในการฝึกอบรม (Training Need) ของบุคลากรในหน่วยงาน
1.1 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง สมรรถนะหลักของบุคลากรที่จาเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายขององค์ กร ซึ่งสมรรถนะหลักที่สานักงาน ก.พ. ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1.การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 2.การบริ การที่ดี 3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม และ 5.การทางานเป็นทีม
1.2 ความจาเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) หมายถึง สถานการณ์ที่จาเป็นต้องมีการจัดฝึกอบรม
เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ผลของการปฏิบัติงานจริงไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่องค์การ
ได้คาดหวังไว้
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2. แนวทางการพัฒนาบุคลากร
2.1 สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด ซึ่งมี ๓ วิธีการ ดังนี้
1) การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา และการศึกษาดูงาน
2) การศึกษาด้วยตนเอง มี 3 แนวทาง คือ
 การเรี ย นรู้ นอกระบบชั้ นเรี ยนผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ E-learning อย่ างน้ อย 10 บทเรี ยน
(๑ บทเรียน คิดเป็นระยะเวลา ๓ ชั่วโมง) รวมเป็น 30 ชั่วโมง โดยจะต้องเรียนบทเรียน E-learning ของกรมการพัฒนาชุมชนด้วย
 การชมภาพยนตร์จากภายนอก/การชมวีดีทัศน์งานพัฒนาชุมชนหรืองานนโยบายสาคัญของ
กรมการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 3 เรื่อง ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” 2.โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน และ 3.โครงการน้อมนาแนว
พระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ
90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (จานวน 1 เรื่อง คิดเป็นระยะเวลา ๒ ชั่วโมง) รวมเป็น 6 ชั่วโมง
 การอ่านหนังสือ คู่มือการดาเนินงานพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 2 เรื่อง (จานวน 1 เรื่อง คิดเป็น
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง) รวมเป็น 4 ชั่วโมง
3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the job Training) ได้แก่ การมอบหมายงาน การสอน
แนะงานเป็นต้น
2.2 ให้บุคลากรในสังกัดจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยใช้ผลการประเมินสมรรถนะตามแบบ
ประเมิน/ระบบประเมินสมรรถนะโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด และนาผลการประเมิน
สมรรถนะไปจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บนเว็บไซต์
กรมการพัฒนาชุมชน https://www.cdd.go.th/ หรือเว็บไซต์สถาบันฯ http://cddata.cdd.go.th/oss/idp/
2.3 กาหนดกิจกรรมการพัฒนาตนเองในระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 70 ชั่วโมง ซึ่งการคานวณระยะเวลาการพัฒนาตนเอง มีดังนี้
1) กรณีการฝึ กอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สั มมนา และศึกษาดูงาน ระยะเวลา ๑ วัน คิดเป็น
ระยะเวลา ๗ ชั่วโมง
2) กรณีศึกษาด้วยตนเอง : การเรียนผ่านระบบ E-learning ๑ บทเรียน คิดเป็นระยะเวลา ๓ ชั่วโมง
การอ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ ดูวีดีทัศน์ ให้มีการสรุปเป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนรู้/องค์ความรู้รายบุคคล ไม่น้อยกว่า
๒ หน้า จานวน 1 เรื่อง คิดเป็นระยะเวลา ๒ ชั่วโมง
3) กรณีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the job Training) เช่น การมอบหมายงาน การมอบหมาย
ให้ไปฝึกอบรม การสอนแนะงาน ให้จัดทาเป็นเอกสารเอกสารบันทึกผลการเรียนรู้ /บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ จานวน 1 เรื่อง คิดเป็นระยะเวลา ๒ ชั่วโมง
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ขั้นตอนที่ ๑ การประเมินตนเอง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบประสบการณ์ในงานที่ทา การฝึกอบรม
และการพัฒนา รวมทั้งการสารวจตนเองถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่จาเป็นต้องพัฒนา นอกจากนี้จะต้องประเมินความรู้ ทักษะ
สมรรถนะของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นตามมาตรฐานของแต่ละตาแหน่งงาน
ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานจะต้อง
หารือร่วมกันถึงผลการประเมินสมรรถนะเพื่อนามาจัดทาแผนพัฒนาตนเอง รวมทั้งกาหนดเป้าหมายและระยะเวลา
ในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ขั้นตอนที่ ๓ การสรุปผลและการนาไปปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกัน
ในแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และปฏิบัติตามแผนโดยเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมตามแผนที่กาหนดไว้ หากไม่ได้รับ
การฝึกอบรมตรงตามแผนที่กาหนดไว้ควรมีหมายเหตุชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเหตุผลใดจึงไม่เป็นไปตามแผนฯ
ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามและทบทวน ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานประชุมหารือร่วมกัน เพื่อทบทวนแผน
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับคะแนน
1-2
3-5

หลักฐานเชิงประจักษ์
แผนการพัฒนาบุคลากร ระดับองค์กร และระดับบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทะเบียนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP)
************************************

หน้า ๔

กำหนดการพิธียกเสาเอก
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 ยูนิต ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา
05.40 น.
06.09 น.
08.30 น.
09.09 น.
10.00 น.

10.30 น.
10.40 น.
12.00 น.
13.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พร้อมกันบริเวณพิธี (บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร)
ผู้นำพิธีดำเนินพิธีเปิดฤกษ์
ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ประธาน ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์พร้อมลงนามถวายพระพร
ประธาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สักการะพระภูมิ
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และยกเสาเอก
รับประทานอาหารว่าง
ประธาน เปิดป้ายกิจกรรม “โคก หนอง นา ถนนกินได้” โครงการศูนย์ปันสุข
- กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว
- กิจกรรมปักป้าย “โคก หนอง นา ถนนกินได้”
- ถ่ายภาพร่วมกัน
- ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
- แจกผักและของที่ระลึก
ประธาน ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ SHA อาคารบรรยาย 1
ประธาน พบปะข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
เพื่อมอบนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุมอาคารบรรยาย 1
รับประทานอาหารกลางวัน
ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ส่วนที 3
สรุปผลการดําเนินงาน

1. แผนปฏิ บัติการ 90 วั น
ปลู กผั กสวนครั วเพื อสร้ าง
ความมั นคงทางอาหาร
ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ ร ี ได้ ส่ ง
เสริม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนปลู ก พื ช ผั ก
สวนครัว ไว้ บ ริโ ภคในครัว เรือ น บริเ วณบ้ า นของ
ตนเองอย่ า งน้ อ ยคนละ 10 ชนิ ด เพื อลดรายจ่ า ย
และร่ว มกั น ปลู ก พื ช ผั ก สวนครัว พื ช สมุ น ไพร เพื อ
เปนศู น ย์ เ รีย นรู ้ฯ และเพื อแบ่ ง ปนให้ กั บ ผู้ ที ได้ ร ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรค
ติ ด เชื อไวรัส โคโรน่ า (COVID - 19) หรือ บุ ค คล
ทั วไปมาเก็ บ พื ช ผั ก สวนครัว พื ช สมุ น ไพร ที ปลู ก
ภายในศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ ร ี เพื อนํา ไป
ประกอบอาหาร และเพื อปนสุ ข ดั ง นี

เฉลิ ม ฉลองวั น
คุ้ ม ครองโลก
ความสนุ ก
ข้ อ เท็ จ จริ ง และ
เรื องเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ

1.1 แปลงโคก หนอง นา และถนนกิ น ได้
จํา นวน 2 แปลง พื นที 80 ตารางเมตร
1.2 สวนผั ก คนเมื อ ง จํา นวน 1 แห่ ง 7
แปลง
1.3 สวนผั ก แนวตั ง จํา นวน 1 แห่ ง
1.4 สวนผั ก คี ย์ โ ฮล จํา นวน 1 แห่ ง
1.5 สวนผั ก มู ฟ ออน จํา นวน 1 แห่ ง
1.6 ฐานพื ช สมุ น ไพร จํา นวน 1 แห่ ง

ผลการปลูกผักสวนครัวเพือสร้างความมันคง
ทางอาหาร ทําให้บุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุร ี สามารถลดรายจ่ายได้เดือนละไม่นอ
้ ยกว่า
13,000 บาท และได้ปนสุขให้กับผูท
้ ีได้รบ
ั ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า
(COVID - 19) และบุคคลทัวไป โดยจะมีบุคคลภายนอก
และคนงานก่อสร้าง มาเก็บพืชผักสวนครัวไปประกอบ
อาหารทุกวัน

2. โครงการอนุ รักษ์ พันธุ กรรมพื ช
อั นเนื องมาจากพระราชดําริ
สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี (อพ.สธ.)
ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ ร ี ได้ ดาํ เนิ น สนองพระราชดํา ริ
โครงการอนุ ร ัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื องมาจากพระราชดํา ริ
สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (อพ.สธ.) ดั ง นี
2.1 ปลู ก พื ช สมุ น ไพรในวั น พั ฒ นาเปนประจํา ทุ ก เดื อ น ๆ ละ 1
ครัง บริเ วณสวนปา บริเ วณแปลงโคก หนอง นา โมเดล บริเ วณ
แปลงพื ช ผั ก สวนครัว ถนนกิ น ได้ โดยได้ ป ลู ก พื ช สมุ น ไพรไปแล้ ว กว่ า
31 ชนิ ด ได้ แ ก่ ขิ ง ข่ า ตะไคร้ ฟาทะลายโจร ว่ า นหางจระเข้ ใบชะพลู
ดอกอั ญ ชั น พริก มะเขื อ กระเพา โหระพา ใบย่ า นาง ขมิ น รางจื ด
ใบบั ว บก ขี เหล็ ก กระชาย สะเดา ไพล เสลดพั ง พอนตั ว ผู้ บวบ
กระเจี ยบเขี ย ว ตํา ลึ ง ต้ น แค ชะอมวอเตอร์เ ครส มะนาว ต้ น แมงลั ก
ต้ น แมงลั ก ถั วพลู กล้ ว ยนําว้ า และมะละกอ
2.2 จั ด ทํา แปลงปลู ก ต้ น ฟาทะลายโจร และว่ า นหางจระเข้ ขนาด
กว้ า ง 1.30 เมตร ยาว 1.80 เมตร จํา นวน 4 แปลง
2.3 ปลู ก ต้ น ฟาทะลายโจร และว่ า นหางจระเข้ บนก้ อ นฟาง
จํา นวน 8 ก้ อ น
2.4 จั ด ทํา ธนาคารเมล็ ด พั น ธ์ ด อกอั ญ ชั น
2.5 จั ด ทํา ปายชื อพื ช สมุ น ไพรพร้อ มคิ ว อาร์โ ค้ ด เพื อให้ ผู้ ที สนใจ
ใช้ แ สกนดู ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล และสรรพคุ ณ
2.6 จั ด ทํา ปายฐานพื ช สมุ น ไพร โครงการอนุ ร ัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อั น เนื องมาจากพระราชดํา ริ สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี (อพ.สธ.)

3. โครงการเพิ มประสิท ธิภ าพ
ศู น ย์ ฝ กอบรมประชาชน
ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ ร ี ได้ ดาํ เนิ น
โครงการเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพศู น ย์ ฝ กอบรมประชาชน ดั ง นี
3.1 ศึ ก ษาทํา ความเข้ า ใจแนวทางการขอรับ
มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นสุ ข อนามั ย Amazing
Thailand Safety & Health Administration (SHA)
3.2 แต่ ง ตั งคณะกรรมการ และคณะทํา งานขอรับ
มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นสุ ข อนามั ย Amazing
Thailand Safety & Health Administration (SHA)
และจั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ ก ารขอรับ รองมาตรฐานฯ
3.3 สร้า งการรับ รู ้ค วามเข้ า ใจและเตรีย มความ
พร้อ มขอรับ มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นสุ ข อนามั ย
Amazing Thailand Safety & Health
Administration (SHA)
3.4 บุ ค ลากรของศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
ชลบุ ร ีทุ ก คน รวม 23 คน เข้ า รับ การฝกอบรม
เพิ มความรู ้เ กี ยวกั บ มาตรฐาน Amazing Thailand
Safety & Health Administration (SHA) การ
ปฐมพยาบาลเบื องต้ น และการฝกปฏิ บั ติ ส่ ง ตั ว ผู้ ป วย
ระหว่ า งวั น ที 26 – 27 มี น าคม 2564 ณ ห้ อ งบรรยาย 1
ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ ร ี (จั ด โดยสถาบั น การ
พั ฒ นาชุ ม ชน)
3.5 จั ด ซื อวั ส ดุ อุ ปกรณ์ เ พื อใช้ ใ นการพั ฒ นายก
ระดั บ ศู น ย์ ฝ กอบรมประชาชนให้ มี ม าตรฐานเปนที ยอมรับ
เหมาะกั บ การใช้ ชี วิ ต แบบปกติ ใ หม่ หรือ New normal
ตามโครงการเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพศู น ย์ ฝ กอบรมประชาชน
ภายในวงเงิ น 64,000 บาท (หกหมื นสี พั น บาทถ้ ว น)
3.6 ลงทะเบี ย นขอรับ มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า น
สุ ข อนามั ย Amazing Thailand Safety & Health
Administration (SHA) ประเภทการจั ด กิ จ กรรม/จั ด
ประชุ ม /โรงละคร/โรงมหรสพ
3.7 ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ ร ี ได้ ร ับ
มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นสุ ข อนามั ย Amazing
Thailand Safety & Health Administration (SHA)
ประเภทการจั ด กิ จ กรรม/จั ด ประชุ ม /โรงละคร/โรงมหรสพ
จากการท่ อ งเที ยวแห่ ง ประเทศไทย วั น ที 19 เมษายน
2564 หมายเลขสถานประกอบการเลขที I0122

4. โครงการตลาดนัดความรูง้ านพัฒนาชุมชน
(KM MARKET)
4.1 คั ด เลื อ กครัว เรือ นเปาหมายจั ด การ
ความรู ้ “การพั ฒ นาพื นที ต้ น แบบการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ตามหลั ก ทฤษฏี ใ หม่
ประยุ ก ต์ สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
จํา นวน 2 ครัว เรือ น
4.2 จั ด ทํา แผนการจั ด การความรู ข
้ อง
ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ ร ี

4.3 สร้า งการรับ รู ้ และส่ ง เสริม
สนั บ สนุ น ให้บุ ค ลากร จั ด การความรู ข
้ อง
ตนเองอย่ า งน้ อ ยคนละ 1 เรือง
4.4 สร้า งเครือ ข่ า ยที ม จั ด การความรู ้
(KM Team) จํา นวน 5 คน
4.5 สร้า งการรับ รู แ
้ ละเตรีย มความ
พร้อ มการจั ด การความรู ้ แก่ เ ครือ ข่ า ยที ม
จั ด การความรู ้ และครัว เรือ นเปาหมาย

5. โครงการยกระดั บ
คุ ณ ภาพการวิ จั ย และ
พั ฒ นาชุ ม ชน

ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ รี
ได้ ดํา เนิ น โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพการวิจั ย
และพั ฒ นาชุ ม ชน ดั ง นี
5.1 คั ด เลื อ กบุ ค ลากร จํา นวน 2

5.5 ปรั บ ปรุ ง โครงร่ า งการวิ จั ย

ราย ส่ ง สถาบั น การพั ฒ นาชุ ม ชน เพื อ

และส่ ง ให้ ส ถาบั น การพั ฒ นาชุ ม ชน

แต่ ง ตั งเปนคณะทํา งานวิ จั ย

จํา นวน 2 เรื อง ดั ง นี

5.2 คณะทํา งานวิ จั ย 2 คน เข้ า

1) การพั ฒ นาศั ก ยภาพการส่ ง

ร่ ว มประชุ ม คณะทํา งานวิ จั ย ผ่ า นระบบ

เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนฐานราก ของ

Zoom Cloud Meeting

ผู้ นาํ ชุ ม ชนในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค

ในวั น ศุ ก ร์ ที 9 เมษายน 2564 เวลา
09.00 น. – 12.00 น. โดยผู้ อํา นวย
การสถาบั น การพั ฒ นาชุ ม ชน
5.3 จั ด ทํา โครงร่ า งการวิ จั ย

ตะวั น ออก (EEC)
2) กลไกการพั ฒ นาและยก
ระดั บ การเรี ย นรู้ ข องศู น ย์ ศึ ก ษาและ
พั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ รี แ บบครบวงจรใน

จํา นวน 2 เรื อง ส่ ง สถาบั น การพั ฒ นา

เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก

ชุ ม ชน ดั ง นี

(EEC)

1) เรื องที 1 : ให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ ประเด็ น ที ได้ รั บ มอบหมาย
2) เรื องที 2 : ตามประเด็ น
งานวิ จั ย เชิ ง พื นที
5.4 ผู้ อํา นวยการศู น ย์ ศึ ก ษาและ

5.6 คณะทํา งานวิ จั ย 2 คน เข้ า
ร่ ว มการประชุ ม สร้ า งความเข้ า ใจการ
ทํา งานวิ จั ย ของบุ ค ลากรสั ง กั ด สถาบั น
การพั ฒ นาชุ ม ชน ผ่ า นระบบ Zoom
Cloud Meeting ในวั น พฤหั ส บดี ที

พั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ รี และคณะทํา งาน

13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30

วิ จั ย เข้ า ร่ ว มประชุ ม การจั ด ทํา โครง

น. – 17.00 น. โดย ดร.ขุ น

ร่ า งการวิ จั ย ผ่ า นระบบ Zoom

5.7 จั ด ส่ ง ไฟล์ ง านวิ จั ย บทที 1

Cloud Meeting ในวั น จั น ทร์ ที 3

เรื องการพั ฒ นาศั ก ยภาพการส่ ง เสริ ม

พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.-

เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนฐานรากของผู้ นาํ

16.30 น. โดยผู้ อํา นวยการสถาบั น

ชุ ม ชนในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น

การพั ฒ นาชุ ม ชน

ออก (EEC) เรื องกลไกการพั ฒ นา
และยกระดั บ การเรี ย นรู้ ข องศู น ย์
ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ รี แ บบ
ครบวงจรในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวั น ออก (EEC)
5.8 อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ทํา งานวิ จั ย
บทที 2

6. การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการกิจกรรม
ครบรอบ 60 ป กรมการพัฒนาชุ มชน
ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ ร ี ได้ เ ตรีย ม
ความพร้อ มการจั ด เวที เ สวนาทางวิ ช าการ

กิ จ กรรมครบรอบ 60 ป กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด เวที เ สวนาทางวิ ช าการ
ดั ง นี

6.1 สร้า งการรับ รู ้แ ละความเข้ า ใจการจั ด เวที

เสวนาทางวิ ช าการ ครบรอบ 60 ป กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน

แก่ บุ ค ลากรงานวิ ช าการ ได้ ร ับ ทราบ และร่ว มกั น พิ จ ารณา
ชื อเรือง เค้ า โครงที จะจั ด เวที เ สวนาทางวิ ช าการ

6.2 จั ด ส่ ง ชื อเรืองและเค้ า โครงที จะจั ด เวที เ สวนา

ทางวิ ช าการ ครบรอบ 60 ป กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ให้
สถาบั น การพั ฒ นาชุ ม ชน วั น ที 21 พฤษภาคม 2564

6.3 สร้า งการรับ รู ้ค วามเข้ า ใจการจั ด เวที เ สวนา

ทางวิ ช าการ และแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ให้กั บ บุ ค ลากรทุ ก คน
ทราบ ในวั น ประชุ ม ประจํา เดื อ นมิ ถุ น ายน 2564

ครบรอบ

60 ป

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ได้
สร้างการรับรูแ
้ ละความเข้าใจแนวทางการขับ
เคลือนมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําป 2564 ในการประชุมประจําเดือน เมือ
วันที 5 มีนาคม 2564 พร้อมจัดส่งหนังสือ ที
ศพช.ชบ/075 ลงวันที 8 มีนาคม 2564 เรือง
แนวทางการขับเคลือนมาตรฐานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 ให้กับงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานอํานวยการ และ
งานวิชาการ ดําเนินการดังนี
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบ

การจัดทําเอกสาร “มาตรฐานการดําเนินการฝก
อบรม” (Top Training) จํานวน 2 มาตรฐาน

7. แนวทางการขับเคลื อน
มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากร
บุ คคล ประจําป 2564
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ได้ดาํ เนิน
การขับเคลือนมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําป 2564 เพือขับเคลือนงานด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ จํานวน 4 มาตรฐาน ประกอบด้วย
1) มาตรฐานการดําเนินการฝกอบรม (Top
Training) ประเมินในระดับหน่วยงาน
2) มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล (Talent
Trainer) ประเมินในระดับบุคคล
3) มาตรฐานการให้บริการ (Better Touch
Point) ประเมินในระดับหน่วยงาน
4) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
(SHA) ประเมินในระดับหน่วยงาน

ย่อย ได้แก่ มาตรฐานการดําเนินการฝกอบรม
หลักสูตรก่อนเลือนระดับ และ มาตรฐานการ

ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักทรัพยากร
บุคคล นักจัดการงานทัวไป ทีทําหน้าทีเปน
วิทยากรผูช
้ ว่ ย/วิทยากรหลัก ทุกคน จัดทํา
เอกสาร “มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล”
(Talent Trainer) คนละ 1 มาตรฐานย่อย
ได้แก่ มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคลต้นกล้า/
มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคลคนเก่ง/
มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคลต้นแบบ
งานอํานวยการ รับผิดชอบจัดทํา
เอกสาร “มาตรฐานการให้บริการ” (Better
Touch Point)
งานวิชาการ รับผิดชอบจัดทําเอกสาร
“มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย”
(SHA) และรวบรวมเอกสารจัดทําเปนรูปเล่ม
ส่งสถาบันการพัฒนาชุมชน จํานวน 1 เล่ม
และเก็บไว้ที ศพช.ชลบุร ี จํานวน 1 เล่มเพือให้
คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานฯประกอบ
การตรวจในพืนที
มาตรฐานการดําเนินการแต่ละ
ประเภท ประกอบด้วย องค์ประกอบ ตัวบ่งชี
เกณฑ์ และเครืองมือ/หลักฐาน ยกเว้น
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
(SHA) ใช้เกณฑ์การตรวจสอบประเมิน
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยใน
สถานประกอบการ

งานวิ ช าการ

8. การฝกอาชี พ หลั กสู ต รระยะสั น
ศู นย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนชลบุ ร ี ได้
ดําเนินการฝกอาชีพ หลักสูตรระยะสัน
จํานวน 42 หลักสูตร โดยใช้บุคลากรภายใน
ศู นย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนชลบุ ร ี เปน
วิทยากรอบรมให้ความรูก
้ ารฝกอาชีพ
หลักสูตรระยะสัน เพือการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ทีได้รบ
ั ผลก
ระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเพิมราย
ได้/อาชีพหลัก โดยประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชน
ชลบุ ร ี เฟสบุ๊คส์ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุ มชนชลบุ ร ี ไลน์ และประกาศ
เปดฝกอบรมแล้ว 14 หลักสูตร มีผู้สนใจ
เข้าร่วมจํานวน 87 คน

โรคติดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)
ประชาชนและผู้ทีสนใจ เพือนําความรู ้

ศู นย์ ศึ กษาและพั ฒ นาชุ มชนชลบุ รี

ง า น วิ ช า ก า ร

50 ป ศพช.ชลบุรี

9. โครงการจัดทําหนังสือทีระลึก 50 ป
ศูนย์ศึกษาและพั ฒนาชุมชนชลบุรี และวีดีทัศน์
เนืองในโอกาสสถาปนากรมการพั ฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ป

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เช้าจะเปลี่ยนรูปให้ค่ะ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
งบประมาณ

การดาเนินงาน

1,022,810 บาท

รุ่นที่ 1 :

14-18 ธ.ค. 63
รุ่นที่ 2 :

22-26 ธ.ค. 63
สถานที่
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

1.
กลุ่มเป้าหมาย
ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต HLM (ระดับครัวเรือน) และ
ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ จานวน
138 คน วิ ท ยากร และเจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการ
จานวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนาขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

การดาเนินงาน

481,500 บาท

15-19 ก.พ. 64

2.
สถานที่
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้
“โคก หนอง นา โมเดล” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จากจังหวัดชลบุรี 58 คน
จังหวัดสระแก้ว 21 คน และจังหวัดสมุทรปราการ 28 คน
รวมทั้งสิ้น 107 คน

การดาเนินงาน
15-19 ก.พ. 64
งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณทางราชการ
สถานที่

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างของ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จานวนทั้งสิ้น 23 คน

1.สรุปผลจากการศึกษาดูงาน
1.1 ศึกษาฐานการเรียนรู้และสรุป ถอดบทเรียนจานวน 4 ฐาน
การเรียนรู้

1.2 นาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชลบุรี ดังนี้
1) งานอานวยการ จัดทาโครงการ/เกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ปรับปรุงอาคารสถานที่และป้ายฐานเรียนรู้ 9 ฐาน
2) งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทาโครงการกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เช่น โครงการกิจกรรมหลักสูตรต่างๆ
ในการพัฒนาบุคลากร

3) งานวิชาการ จัดทาโครงการเกี่ยวกับการให้บริการทาง
วิชาการ
2.บันทึกสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการเสนอผู้อานวยการ
สถาบัน(อยู่ระหว่างดาเนินการ)

จัดทาหลักสูตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่คชานุรักษ์

1. ออกแบบเนื้อหา
หลักสูตร/รายวิชา

2. จัดทาตารางการ
ฝึกอบรม

การดาเนินงาน
มิ.ย. - ก.ค. 64
สถานที่

4. จัดทาแผนการสอนรายวิชา 6 วิชา ดังนี้
3. จัดทาขอบเขต
รายวิชา

4.1 วิชา การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คชานุรักษ์
4.2 วิชา ฐานเรียนรู้ (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ) 4 ฐาน

4.3 วิชา บัญชีครัวเรือนสู่การเพิ่มรายได้
4.4 วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

พื้นที่ให้บริการของศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุรี จานวน 7 จังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

4.5 วิชา “โคก หนอง นา โมเดล” สู่คชานุรักษ์
4.6 วิชา แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
“โคก หนอง นา โมเดล” สู่คชานุรักษ์

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
จานวน 7 จังหวัด

โครงการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการให้กบั เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอาเภอ
ในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จานวน 7 จังหวัด
งบประมาณ

การดาเนินงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

มิ.ย.-ก.ค. 64

ทางราชการ

5.
สถานที่
พื้นที่ให้บริการของศูนย์ศึกษา
และพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ รี จ านวน
7 จังหวัด

(อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การส ารวจ
ความคิ ด เห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่
พัฒนาชุมชนใน 7 จังหวัด โดย
การตอบแบบสอบถามออนไลน์)

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่
ให้บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุรี จานวน 7 จังหวัด

โครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบ “บ้านพอเพียง Model 30 ตารางวา”
สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
การดาเนินงาน

งบประมาณ

ก.ค. - ก.ย. 64

135,440 บาท

6.
สถานที่
พื้นที่ให้บริการของศูนย์ศึกษา
และพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ รี จ านวน
7 จังหวัดรี

(อยู่ระหว่างดาเนินการ
ขออนุมัติโครงการฯ)

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพืน้ ที่
ให้บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุรี จานวน 7 จังหวัด

จัดทาเอกสารประกอบการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2564
จานวน 2 ด้าน ประกอบด้วย
1. มาตรฐานการดาเนินการฝึกอบรม (Top Training) ประเมินในระดับหน่วยงาน
ได้จัดส่งให้งานวิชาการเรียบร้อยแล้ว
2. มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล (Talent Trainer) ประเมินรายบุคคล
งานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

การดาเนินงาน
พ.ค. 64

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

สถานที่

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผล

1) ติ ด ตามผลระหว่ า ง
การด าเนิ น งานโครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นาฯ
ลงพื้นที่ ติดตาม 7 จังหวั ด
จานวน 12 ตาบล

การดาเนินงาน
2 – 27 เม.ย. 64

2) จั ด ท าคลิ ป VDO
เ พื่ อ ส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้
ประชาสัมพันธ์ ความยาว
ไม่เกิน 3 นาที 7 จังหวัด
12 ตาบล รวมทั้งสิ้น
12 คลิป

3) บันทึกผลการ
ดาเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ
Budget and Program
Management : BPM
หลังจากเสร็จสิ้นการ
ดาเนินการงาน

4) สรุปแบบติดตาม 3 และ
Link ของคลิป VDO ที่ดาเนินงาน
ตามข้อ 2 ส่งสถาบันการพัฒนา
ชุมชน ภายในวันที่ 30 เม.ย.
2564 เพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานให้อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชนทราบ

งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย

43,200 บาท

พื้นที่ให้บริการของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุรี จานวน
7 จังหวัด รวม 14 ตาบล

สถานที่
พื้นที่ให้บริการของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุรี
จานวน 7 จังหวัด

ในพื้นที่บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี (บันทึกข้อมูลแบบสอบถาม
ในโปรแกรม SPSS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน 94 ชุด อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล
เพื่อจัดทาบทที่ 4 และ 5)

การดาเนินงาน

งบประมาณ

เม.ย.-ก.ย. 64

ไม่ใช้
งบประมาณ

สถานที่

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

โครงการ 108 อาชีพ แก้จนเชิงบูรณาการสู้ภัยโควิด 19
(ประมาณการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมโครงการ 108 อาชีพแก้จนเชิงบูรณาการ สู้ภัยโควิด 19)

การดาเนินงาน
พ.ค. 64

งบประมาณ

485,000 บาท

สถานที่
อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ ในเขตพื้นที่
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จัดทาหนังสือที่ระลึกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีและวีดีทัศน์

เนื่องในโอกาสสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี
- สืบค้น และเก็บข้อมูล รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทาหนังสือ (ทศวรรษที่ 1 – 5) ได้แก่
ผู้ บ ริ ห าร (ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนเขต 2
ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อทางวิ ช าการพั ฒ นาชุ มชน
เขตที่ 2) และเหตุการณ์สาคัญ ผลงานเด่นที่เป็น
รูปธรรม ประชาชนได้ประโยชน์ รางวัลที่ได้รับ

การดาเนินงาน

สถานที่

พ.ค. - ก.ย. 64 ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุรี

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร (สานักงานพัฒนา
ชุมชนเขต 2 ศูนย์ช่วยเหลือ
ทางวิชาการพัฒนาชุมชน
เขตที่ 2)

การสนับสนุนวิทยากรภายนอกหน่ วยงาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

สถานที่ดาเนินการ

1 โครงการเสริ ม สร้ า งและพัฒ นาผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง 25 ก.พ. 64 ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ รู ป แ บ บ " โ ค ก ห น อ ง น า โ ม เ ด ล "
ต.ศีรษะจระเข้ น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ประจ าปี งบประมาณ 2564 กิ จ กรรมที่ 2 ประชุ ม
เชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสร้ างและพัฒนาผู้นาการเปลีย่ นแปลง 11 มี.ค. 64 สวนป่ าสมุนไพร ม.7 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
12 - 13 มี.ค. 64 ที่ทาการกองทุนแม่ ของแผ่ นดิน ม. 7 บ้ านเนินแสนสุ ข ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
15 มี.ค. 64 ณ สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี ม. 1 ต.หนองชาก อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี
18 มี.ค. 64 ห้ องประชุ มเทศบาลเมืองปรกฟ้ า ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
16 - 18 มี.ค. 64 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด
1 เม.ย. 64 ห้ องประชุ มเทศบาลตาบลเขาชีจรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

สถานทีด่ าเนินการ

2

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ แก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

12 มี.ค. 64

โรงแรมโกลเด้ น ซิ ตี้ ระยอง
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

3

โครงการกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รีย น เรื่ อ ง ศาสตร์พ ระราชา
สู่ โคก หนอง นา โมเดล

28 มี.ค. 64

ณ ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
เขตดุสิต

ขอบคุณค่ะ
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สรุปผลการดาเนินงาน

งานอานวยการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ทัง้ หมด

ข้าราชการ

14 คน

พนักงานราชการ 2 คน

ลูกจ้างประจา 2 คน

27 คน

พนักงานจ้างเหมา
บริการ 6 คน
พนักงานจ้างเหมา
โครงการฯ 3 คน

การใช้ประโยชน์
อาคารสถานที่
สถานที่จอดรถ
443 คน
ห้องฝึ กอบรม
1,205 คน

1

เดือน ตุลาคม

2

เดือน พฤศจิกายน

3

เดือน ธันวาคม

ใช้สถานที่จอดรถ 123 คน

2563

ใช้ห้องฝึ กอบรม

150 คน

2563

ใช้ห้องฝึ กอบรม

234 คน

4

เดือน มกราคม 2564

ใช้ห้องฝึ กอบรม

112 คน

5

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ใช้ห้องฝึ กอบรม 221คน, สถานที่จอดรถ 90 คน

6

เดือน มีนาคม 2564

7

เดือน เมษายน 2564

8

เดือน พฤษภาคม 2564

2563

ใช้ห้องฝึ กอบรม 311คน, สถานที่จอดรถ 230 คน

ใช้ห้องฝึ กอบรม
ใช้ห้องฝึ กอบรม

117 คน
60 คน

งบลงทุน
(เบิกจ่ายที่กรมการพัฒนาชุมชน)
สระน้า

อาคารบรรยาย 1

อาคารบรรยาย 2

อาคารอานวยการ

ปรับปรุงอาคารบรรยาย 1

ปรับปรุงอาคารบรรยาย 2

ปรับปรุงอาคารอานวยการ

ปรับปรุงสระน้า

งบประมาณทัง้ สิน้
1,989,000 บาท
ดาเนินการแล้ว
เสร็จเมือ่ วันที่ 12
มกราคม 2564

งบประมาณทัง้ สิน้
2,012,500 บาท
ดาเนินการแล้ว
เสร็จเมือ่ วันที่ 17
ธันวาคม 2563

งบประมาณทัง้ สิน้
3,299,500 บาท
ดาเนินการไปแล้ว
คิดเป็ น ร้อยละ 87

งบประมาณทัง้ สิน้
2,999,900 บาท
ดาเนินการไปแล้ว
คิดเป็ น ร้อยละ 95

23,625,900 บาท

อาคารพักอาศัย
อาคารที่พกั อาศัย
ข้าราชการ 3 ชัน้ 12 ยูนิต

งบประมาณทัง้ สิน้
13,325,000 บาท
กาหนดการแล้วเสร็จ
วันที่ 26 ธันวาคม
2564 ดาเนินการไป
แล้วคิดเป็ น ร้อยละ 11

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบบริหาร
งบประมาณ 1,087,821.17 บาท เบิกจ่าย 996,661.1 บาท
คงเหลือ 91,160.07 บาท คิดเป็ นร้อยละ 91.62

กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
งบประมาณ 919,889.04 บาท เบิกจ่าย 725,787.61
คงเหลือ 194,101.43 บาท คิดเป็ นร้อยละ 78.90

งบประมาณจากแหล่งอื่น (งบเงินกู้)
งบประมาณ

924,012 บาท เบิกจ่ายได้

924,012 บาท คิดเป็ น 100%

การให้บริการที่พัก

หอพักธาราชล

หอพักเรื อนพลับพลา

หอพักสีฟ้า

หอพักสีชมพู

หอพัก 3 ชั้น จำนวน 34 ห้อง

หอพัก 3 ชั้น จำนวน 34 ห้อง

หอพัก 2 ชั้น จำนวน 11 ห้อง

หอพัก 2 ชั้น จำนวน 8 ห้อง

ห้องพักสำมำรถรองรับผู้
เข้ำพักได้ทั้งหมดจำนวน
102 ท่ำน

ห้องพักสำมำรถรองรับผู้
เข้ำพักได้ทั้งหมดจำนวน
92 ท่ำน

ห้องพักสำมำรถรองรับผู้
เข้ำพักได้ทั้งหมดจำนวน
33 ท่ำน

ห้องพักสำมำรถรองรับผู้เข้ำพักได้
ทั้งหมดจำนวน
30 ท่ำน

การให้บริการห้องฝึกอบรม
ห้องประชุมอำคำรบรรยำย 1 สำมำรถ
รองรับผู้เข้ำอบรมได้ จำนวน 100 ท่ำน
ห้องประชุมอำคำรบรรยำย 2
สำมำรถรองรับผู้เข้ำอบรมได้
จำนวน 100 ท่ำน
ห้องประชุม หอประชุมพระยำสัจจำ สำมำรถ
รองรับผู้เข้ำอบรมได้ จำนวน 250 ท่ำน

การให้บริการถยนต์
รถตู้
รถยนต์นัง่ ส่วนบุคคล

1 คัน

รถกระบะบรรทุก 4 คัน

รถบรรทุกน้า

2 คัน

1 คัน

สื่อประชาสัมพันธ์
website
https://training-chonburi.cdd.go.th

Facebook
https://www.facebook.com/Cddchonburi

YouTube
CDD family love you

Line group

สนับสนุนในการปรับปรุ งภูมทิ ัศน์
วิทยาลัยการพัฒนาชุ มชน
ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2564 ในการปรับปรุง
ภูมิทศั น์ รอบๆ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

Modern Portfolio
Designed

เอกสารแนบ 1

แบบแจงชื่อและเคาโครงที่จะจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
หนวยงาน ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
1. ชื่อเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม ประยุกตสู "โคก หนอง นา โมเดล”
2. อดีตของเรื่องที่ผานมา (Rethink) ประกอบดวย
2.1 การทําเกษตรที่ผานมา (เปนผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูแลว)
1) รูปแบบการทําเกษตร
2) ปญหาอุปสรรค
3) องคความรูดานการเกษตร
4) ภาคีเครือขาย
5) การพัฒนาตนเอง/การฝกอบรม/ดูงาน
6) แรงบันดาลใจ
2.2 เรื่องเลาจากอดีต (เปนผูที่ไมเคยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากอน)
1) ประวัติสวนตัว
2) การประกอบอาชีพ
3) ปญหาอุปสรรค
4) แรงบันดาลใจ
3. การดําเนินงานที่สําคัญ (Reprocess)
3.1 การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
3.2 ทฤษฏีใหม
3.3 การพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม ประยุกตสู "โคก หนอง นา โมเดล
ตามภูมิสังคม
3.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ
4.. ทิศทางในอนาคต ระยะ 5 – 20 ป ขางหนา (Reactivate)
4.1 เปาหมายการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม ประยุกตสู "โคก หนอง นา
โมเดล
4.2 แผนการดําเนินงาน
4.3 การสรางความยั่งยืน
4.4 การขยายผล
ผูติดตอประสานงาน
ชื่อ นายวิรัช เจริญดี ตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ หมายเลขโทรศัพท 099-3837378
หมายเหตุ ผูเขารวมการจัดเวทีเสวนา จํานวน 4 คน ไดแก ผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูแลว จํานวน 2 คน
ผูที่ไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากอน จํานวน 1 คน และ พิธีกร จํานวน 1 คน

เอกสารแนบ 2

แผนปฏิบัติการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ “การพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม ประยุกตสู "โคก หนอง นา โมเดล"

ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ที่

รายการ

1 ศึกษาหลักเกณฑการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ และเคาโครงการจัดเวทีเสวนาฯ
2 ประชุมทีมงานวิชาการ เพื่อพิจารณาเรื่องและเคาโครงทีจ่ ะจัดเวทีเสวนาฯ (เปนเรื่องทีส่ รางกระแส สรางชื่อเสียง/ภาพลักษณ
ของกรมฯ เปนผลงานเดน ความภาคภูมิใจ เปนผลงานที่ผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของประชาชน เปนทิศทางในงาน
อนาคต องคความรูสําคัญของกรมฯ ที่ควรถายทอดสูสาธารณะ ภายใตองคประกอบ 3R (Rethink Reprocess Reactivate)
จัดทําเคาโครงที่จะจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ สงสถาบันฯ
3 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
4 สรางการรับรู และความเขาใจการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ และกําหนดวันจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
5 ประชุมทีมงานวิชาการ เพื่อจัดเตรียมความพรอมหัวขอเคาโครงการการจัดเวทีเสวนาฯ และมอบหมายผูรับผิดชอบ
6 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ประชุมเตรียมความพรอมการจัดเวทีเสวนาฯ และมอบหมายผูรับผิดชอบ

วันที่ เดือน พ.ศ.

ผูรับผิดชอบ

20 พฤษภาคม 2564
21 พฤษภาคม 2564

งานวิชาการ
งานวิชาการ

21 พฤษภาคม 2564
วันประชุมประจําเดือน

งานวิชาการ
ทาน ผอ.ศพช.ชลบุรี+งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ

7 ติดตอประสานผูเขารวมการจัดเวทีเสวนาฯ

งานวิชาการ

8 จัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง และอุปกรณ

งานอํานวยการ+งานวิชาการ

9 ดําเนินการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ บันทึกวีดีโอ พรอมจดบันทึกการเสวนาทางวิชาการ
10 สรุปการเสวนาทางวิชาการ และสงไฟลคลิบวีดีโอ หรือลิ้งไฟลคลิปวีดีโอ ที่ไดลงไวในโซเชียลมีเดียแลว ใหคณะทํางาน
ดานวิชาการจัดกิจกรรม ครบรอบ 60 ป กรมการพัฒนาชุมชน หลังจากจัดเวทีเสวนาเสร็จสิ้นแลว (ภายใน 7 วัน)

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

งานอํานวยการ+งานวิชาการ+
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานวิชาการ

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี
ประจาเดือน พฤษภาคม 2564
รายรับจากการดาเนินงาน
สมทบกองทุนปันสุข - ที่กดเจล
สมทบกองทุนปันสุข - จัดสถานที่
สมทบกองทุนปันสุข - จาหน่ายขยะ
สมทบกองทุนปันสุข - จัดเบรค
สมทบกองทุนปันสุข - ยืมอุปกรณ์
สมทบกองทุนปันสุข - ผักไฮโดรโปรนิกส์

110.00
380.00
175.00
110.00
200.00
-

975.00 บาท

รายจ่ายจากการดาเนินงาน
- บาท
กาไรจากการดาเนินงาน
975.00 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
ศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี
ประจาเดือน พฤษภาคม 2564
สินทรัพย์
เงินสด
รวมสินทรัพย์

3,415.00 บาท
3,415.00 บาท

หนี้สินและเงินกองทุน
เงินรับฝากจากสมาชิก
1,440.00 บาท
ทุน
1,000.00 บาท
กาไรจากการดาเนินงาน
975.00 บาท
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
3,415.00 บาท
***************************************************************************
เงินรับฝากจากสมาชิก
1. นายแสนศักดิ์ สุทธิวิเศษ
840.00 บาท
2. นายจาเรียง ศรีษะใบ
300.00 บาท
3. นส.ศรีสุดา อุทาโพธิ์
300.00 บาท
รวมเงินรับฝากจากสมาชิก
1,440.00 บาท

