1
ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าทีศ
่ ูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
ครัง้ ที่ 8/2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ณ อาคารบรรยาย 1

....................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรอื่ งทีป
่ ระธานแจ้งทีป
่ ระชุมทราบ

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

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

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

................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
มติ ทป
ี่ ระชุม......................................................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 7/2564 (งานอานวยการ)

งานอานวยการได้แจ้งเว ียนรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 7/2564 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2564 จานวน

48 หน้า (รวมเอกสารแนบ) ทางเว็บไซต์ https://training-chonburi.cdd.go.th

เรียบร้อยแล้ว

มติ ทป
ี่ ระชุม...................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรอื่ งสืบเนื่องจาการประชุมครัง้ ที่แล้ว
ไม่มี

มติทป
ี่ ระชุม......................................................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรอื่ งเพื่อทราบ

4.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ร ิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 (งานอานวยการ)

จังหวัดชลบุร ี แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2564 โดยกาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการดังนี้

1) จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ บร ิเวณอาคารสานักงาน ประดับธงชาติคู่กับธง

อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. (ดาเนินการเร ียบร้อยแล้ว)

2) ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บร ิเวณรัว้ อาคารสานักงานระหว่างวันที่ 1 - 31

สิงหาคม 2564 (ดาเนินการเร ียบร้อยแล้ว)

3) จัดทาคาถวายพระพรชัยมงคล และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ลงบน

หน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมเชิญชวนให้ลงนามทั้งเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์จงั หวัด
ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564

2

มติ ทป
ี่ ระชุม.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
4.2 การดาเนินงานโครงการสิ บสานและต่อยอด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าสิรวัิ ณณวร ี นาร ีรัตนราชกัญญา (งานอานวยการ)

ตามที่จงั หวัดชลบุร ี ได้ดาเนินโครงการสืบสานและต่อยอด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดาร ิ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรวัิ ณณวร ี นาร ีรัตนราชกัญญา โดยนาลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอ
เจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ีฯ” และอัตลักษณ์ของจังหวัดชลบุร ี

จังหวัดชลบุร ีเชิญชวนให้ข้าราชการร่วมกันสวมใส่เสื้อลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ี

นาร ีรัตนราชกัญญา ทุกวันพฤหัสบดีโดยพร้อมเพร ียงกัน ทั้งนีส
้ ามารถสอบถามรายละเอียดและสัง่ ซือ
้
ได้ที่กลุ่มเพ้นท์ผ้าพฤกษาบาติกตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี เบอร์โทร 081-

8647628ในราคาผ้าผืนอัดกาว 500 บาท /ผืน และเสื้อตัดสาเร็จ 750 บาท/ตัว (ตามเอกสารที่
แนบ)

มติ ทป
ี่ ระชุม........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

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

4.3 มาตรการประหยัดพลังงาน (งานอานวยการ)

ตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ

ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยกาหนดเป้าหมายมาตรการลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10%
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ได้ ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตามเอกสารที่แนบ)

มติ ทป
ี่ ระชุม........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
4.4 แนวทางการใช้ห้องประชุมของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี (งานอานวยการ)

ด้วยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน กาหนดแนวทางการใช้งานห้องประชุมให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด และสอดคล้องกับค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน จึงขอให้ผู้มีความประสงค์ใช้งานห้องประชุม
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี เขียนแบบฟอร์มการขอใช้หอ
้ งประชุมตามแบบที่กาหนดเสนอ
ผ่านหัวหน้างานอานวยการ เพื่อประสานงานและเสนอผู้อานวยการอนุญาตต่อไป

มติ ทป
ี่ ระชุม........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
4.5 การพิมพ์หนังสื อราชการภาษาไทย ด้ วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครอื่ งคอมพิวเตอร์ ชุดแบบ

อักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ ลิขิต” (งานอานวยการ)

ด้วยมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ชุดแบบอักษรพระราชทาน

“จุ ฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 เพื่อเป็นการอนุรก
ั ษ์และสืบทอด

ภาษาและตั วอักษรไทย รวมถึงเป็นการจาร ึกพระนามขององค์ประธานราชว ิทยาลัยจุ ฬาภรณ์แบบโลก

3
ดิ จิทัล กรมการพั ฒนาชุ ม ชนจึง ก าหนดให้ ชุ ด แบบอั ก ษรพระราชทาน “จุ ฬ าภรณื ลิ ขิ ต” เป็ น ชุ ด แบบ
อักษรหลักในการพิมพ์หนังสือราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

สถานบันการพัฒนาชุมชน จึงส่งคาอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการ

พิมพ์ในเครอื่ งคอมพิ วเตอร์ เพื่อให้หน่วยงานถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทาหนังสือราชการ และ
การพิมพ์หนังสือราชการที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติ ทป
ี่ ระชุม......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
4.6 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทาง

ราชการ กรณีผู้มีสิทธิห
ื คคลในครอบครัวเสี่ยงหร ือติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (งานอานวยการ)
์ รอบุ

กรมบัญชีกลางได้แจ้งเว ียนหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

สถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิห
้ ไวรัสโคโรนา 2019
์ ร ือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหร ือติดเชือ
ให้ทราบและถือปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติ ทป
ี่ ระชุม.....................................................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................................................................................................
4.7 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 (งานอานวยการ)

มติ ทป
ี่ ระชุม........................................................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................................................................................
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4.8 รายงานผลการใช้สถานที่ ประจาเดือน กรกฎาคม 2564 (งานอานวยการ)
ที่

วัน เดือน ปี

หน่วยงานทีข่ อใช้

เรอื่ ง

สถานที่

จานวน
คน

1.

6 ก.ค. 64

ศพช.ชลบุร ี

ประชุมประจาเดือน ศพช.ชลบุร ี

บรรยาย 1

22

2.

7 - 9 ก.ค. 64

สานักตรวจฯ

คัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีฯ

บรรยาย 1

3

3.

12 ก.ค. 64

ศพช.ชลบุร ี

ชีแ
้ จงแนวทาง พัฒนากรรุน
่ 117

บรรยาย 1

5

4.

19 - 23 ก.ค. 64

สานักตรวจฯ

คัดเลือกพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่นฯ

บรรยาย 1

3

5.

23 ก.ค. 64

ศพช.ชลบุร ี

กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

บรรยาย 1

5

6.

27 ก.ค. 64

ศพช.ชลบุร ี

ประชุมกรมฯ

บรรยาย 1

13

7.

29 ก.ค. 64

ศพช.ชลบุร ี

ประชุมเพื่อร่วมสังเกตการณ์ การ

บรรยาย 1

5

ดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

มติ ทป
ี่ ระชุม.....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
4.9 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ประจาเดือน กรกฎาคม 2564
4.9.1 งานว ิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4.9.2 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4.9.3 งานอานวยการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติ ทป
ี่ ระชุม........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
4.10 โครงการยกระดับคุณภาพการว ิจัยและพัฒนาชุมชน (งานว ิชาการ)

กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติให้สถาบันการพัฒนาชุมชนดาเนินโครงการยกระดับคุณภาพการว ิจัย
และพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการว ิเคราะห์ผลการจัดเก็บข้อมูลงานว ิจัยของหน่วยงาน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติ ทป
ี่ ระชุม......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
4.11 โครงการบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา (งานว ิชาการ)

จากนโยบายของนายสุทธิพงษ์ จุลเจร ิญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้มีดาร ิให้พัฒนาศูนย์ศึกษาและ

พัฒนาชุมชนชลบุร ีเป็นศูนย์เร ียนรูด
้ ้านเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ฝึกอาชีพประชาชนสาหรับคนที่อาศัยในเขต

เมือง ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ีจึงได้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน 3 โครงการ ดั งกล่าวข้างต้น
เพื่อขับเคลื่อนงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติ ทป
ี่ ระชุม........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

หมาย
เหตุ
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4.12 รายงานผลการดาเนินงานโครงการศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
(ว ิชาการ)

4.12.1 การดาเนินงานโครงการศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษา

และพัฒนาชมชนชลบุร ี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ

4.12.2 แบบรายงานฐานเร ียนรูป
้ ระจาเดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4.12.3 ภาพรวมโครงการศูนย์ปันสุข

มติ ทป
ี่ ระชุม........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

6
................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรอื่ งเพื่อพิจารณา

5.1 โครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง (งานว ิชาการ)

กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินงานโครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม

ย่อยที่ 6 เวทีสรุปผลการดาเนินงานโครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการประกวดผู้นาการ

เปลี่ยนแปลงดี เลิศ กิจกรรมย่อยที่ 3.4 กิจกรรมการมอบรางวัลผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ และถอดบทเร ียน 4 แห่ง
(4 ภาค)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีจานวนผู้ติดเชื้อ

รายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจาวนมาก ส่งผลให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และการเบิกจ่าย

งบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิ บัติ งานและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.2564

กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินโครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมย่อยที่ 6 เวทีสรุปผล
การดาเนินงานโครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการประกวดผู้นาการเปลี่ยนแปลงดี เลิ ศ

กิจกรรมย่อยที่ 3.4 กิจกรรมการมอบรางวัลผู้นาการเปลี่ยนแปลงดี เลิศ และถอดบทเร ียน 4 แห่ง (4 ภาค) จาก
เดิม กิจกรรมการมอบรางวัลผู้นาการเปลี่ยนแปลงดี เลิศ และถอดบทเร ียน 4 แห่ง (4 ภาค) งบประมาณ 115,740 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาเนินการโดยสถาบันการพัฒนาชุมชน ปรับเป็น กิจกรรมถอด
บทเร ียนความสาเร็จผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ จานวน 1 แห่ง ดาเนินการโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
งบประมาณ 25,280 บาท และ กิ จกรรมถอดบทเร ียนความสาเร็จผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเด่น จานวน 3 แห่งๆ ละ
25,280 บาท ดาเนินการโดย ศพช.ชลบุร ี ลาปาง และนครศร ีธรรมราช

สถาบันการพัฒนาชุมชน ให้ ศพช. 4 แห่ง ดาเนินการถอดบทเร ียนผลงานความสาเร็จในการขับเคลื่อน

กลไกผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่การบร ิหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง และจัดทาโมเดลต้นแบบ 4 ภาค ภายในเดือน

กรกฏาคม - กันยายน 2564 และรายงานผลการถอดบทเร ียน (รูปเล่ม) เป็นไฟล์ WORD ไฟล์ PDF และหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์

(E-book) คลิป VDO และ Infographic ให้กรมการพัฒนาชุมชน ทราบภายใน 7 วัน หลังดาเนินการแล้วเสร็จ

สาหรับ ศพช.ชลบุร ี รับผิดชอบถอดบทเร ียนความสาเร็จผู้นาการเปลี่ยนแปลงดี เด่น ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ

สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้จด
ั สรรงบประมาณโครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม

ย่อยที่ 3.4 กิจกรรมถอดบทเร ียนความสาเร็จ ให้ ศพช.ชลบุร ี เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าหน้าที่ จานวน 4 คน ลงพื้นที่

ถอดบทเร ียนผลงานความสาเร็จผู้นาการเปลี่ยนแปลงดี เด่น ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ รวมเป็น
เง ิน 25,280 บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

1) ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ 4 คน ๆ ละ 4,000 บาท (2 เที่ยว ๆ ละ 2,000)
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 4 คน ๆ ละ 720 บาท (3 วัน ๆ ละ 240)
3) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 4 คน ๆ ละ 1,600 บาท (2 คืน ๆ ละ 800)

รวมเป็นเง ิน 16,000 บาท

รวมเป็นเง ิน
รวมเป็นเง ิน

2,880 บาท

6,400 บาท

งานว ิชาการ ได้จด
ั ทาแผนปฏิบัติการโครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม

ย่อยที่ 3.4 กิ จกรรมการมอบรางวัลผู้นาการเปลี่ยนแปลงดี เลิศ และถอดบทเร ียน 4 แห่ง (4 ภาค) กิจกรรมถอด

บทเร ียนความสาเร็จผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเด่น โดยกาหนดดาเนินการจัดการความรู ้ ณ ตาบลคลองนิยมยาตรา

อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 (เอกสารแนบ 1) และจัดส่งรายงานผลการ
ถอดบทเร ียน (รูปเล่ม) เป็นไฟล์ WORD ไฟล์ PDF, หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) คลิป VDO และ Infographic
ให้สถาบันฯ ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
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พร้อ มทาหนั งสื อ ประสาน สพจ.สมุ ท รปราการ เพื่ อ ขอไฟล์ เอกสาร และคลิ ป ว ด
ี ี โ อโครงการเสร ิมสร้า ง

และพั ฒ นาผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ ต.นิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเขียน
สตอรบี่ อร์ด จัดทาสคร ิปถ่ายทา VDO และการถอดบทเร ียนผลงานความสาเร็จการขับเคลื่อนกลไกผู้นาการ

เปลี่ยนแปลงสู่การบร ิหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ ง และจัดทาโมเดลต้ นแบบ ขอชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
ของ นักว ิชาการ สพจ.สมุท รปราการ ที่ รบ
ั ผิดชอบงานผู้นา, พัฒนาการอาเภอบางบ่อ และ ผู้นาตาบลนิยม
ยาตรา เพื่อใช้ในการติดต่ อประสานงาน

เจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบการถอดบทเร ียนความสาเร็จผู้นาการเปลี่ยนแปลงดี เด่น และจัดทาโมเดล

ต้นแบบโครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง 4 คน ได้ แก่ นายว ิรัช เจร ิญดี นางสาวดวงพร เลิศลา
หวาน นางสาวเมทิณี วงค์สถิต และ นายบัญญัติ อาจหาญ

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ ศูนย์ว ิทยบร ิการ สถาบันฯ ได้โทร.ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างาน

อานวยการ เพื่อขอทราบยอดการใช้จา่ ยงบประมาณที่ได้รบ
ั จัดสรรจากสถาบันฯ (25,280 บาท) ซึ่งงานว ิชาการ ได้
คานวณค่าใช้จ่ายแล้ว

มีเง ินเหลือจ่ายและต้องส่งคืนเง ินให้กับสถาบันฯ ในการนี้เจ้าหน้าที่ ศูนย์ว ิทยบร ิการ สถาบันฯ ขอให้ ศพช.ชลบุร ี

ขยายพื้นที่ดาเนินกิจกรรมถอดบทเร ียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงดี เด่นเพิ่มเติ มจากเดิม โดยขออนุมัติ ผอ.ศพช.ชลบุร ี
ดาเนินงานโครงการฯ และขอขยายพื้นที่เพิ่มเติ ม แต่ ใช้เง ินงบประมาณเท่าเดิม

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ท่าน ผอ.ศพช.ชลบุร ี ได้ประชุมหัวหน้างานฯ เพื่อพิจารณา

ขยายพื้นที่ก ารถอดบทเร ียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเด่นเพิ่มเติม ผลการพิจารณาที่ประชุมมีมติ ให้ขยายพื้นที่
ดาเนินการถอดบทเร ียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเด่นเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเด่น
ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว และต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และให้จด
ั ทีมเจ้าหน้าที่

ผู้รบ
ั ผิดชอบดาเนินการถอดบทเร ียนผลงานความสาเร็จการขับเคลื่อนกลไกผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่การบร ิหาร

จัดการชุมชนที่เข้มแข็ง และจัดทาโมเดลต้นแบบ พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการถอดบทเร ียน (รูปเล่ม) เป็นไฟล์
WORD ไฟล์ PDF, หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) คลิป VDO และ Infographic ผู้นาการเปลี่ยนแปลงดี เด่น
จานวน 3 ทีม ดังนี้

- ทีมที่ 1 ประกอบด้วย นางสุภา พรหมชูแก้ว นางสาวอรชุมา พูนชัยภูมิ นางสาวนุชจร ีย์ อุปสัย

นายบัญญัติ อาจหาญ รับผิดชอบถอดบทเร ียนผลงานความสาเร็จการขับเคลื่อนกลไกผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่การ
บร ิหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง และจัดทาโมเดลต้นแบบ พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการถอดบทเร ียน (รูปเล่ม)
เป็นไฟล์ WORD ไฟล์ PDF, หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) คลิป VDO และ Infographic ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงดี เด่นตาบลคลองนิยมยาตรา อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

- ทีมที่ 2 ประกอบด้วย นายว ิรัช เจร ิญดี นางสาวพรรณธิภา นั กรบ นางสาวดวงพร เลิศลาหวาน

นางสาวเมทิณี วงค์สถิต และ ว่าที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ ทิพย์มณี รับผิดชอบถอดบทเร ียนผลงานความสาเร็จการขับเคลื่อน
กลไกผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่การบร ิหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง และจัดทาโมเดลต้นแบบ พร้อมทั้งจัดทารายงานผล
การถอดบทเร ียน (รูปเล่ม) เป็นไฟล์ WORD ไฟล์ PDF, หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) คลิป VDO และ
Infographic ผู้นาการเปลี่ยนแปลงดี เด่นตาบลเสม็ดใต้ อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ทีมที่ 3 ประกอบด้วย ท่าน ผอ.ศพช.ชลบุร ี นายว ิรัช เจร ิญดี นายณัฐพล อุดมเมฆ นายบัญญัติ อาจ

หาญ และ นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด รับผิดชอบถอดบทเร ียนผลงานความสาเร็จการขับเคลื่อนกลไกผู้นาการ

เปลี่ยนแปลงสู่การบร ิหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง และจัดทาโมเดลต้นแบบ พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการถอด
บทเร ียน (รูปเล่ม) เป็นไฟล์ WORD ไฟล์ PDF, หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) คลิป VDO และ Infographic ผู้นา
การเปลี่ยนแปลงดี เด่นตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

งานว ิชาการ ได้จด
ั ทาแผนการถอดบทเร ียนผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเด่น และกาหนดการส่งรายงานผล

การถอดบทเร ียน (รูปเล่ม) เป็นไฟล์ WORD ไฟล์ PDF, หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) คลิป VDO และ
Infographic
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เร ียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 2) โดยขอความร่วมมือจากแต่ละทีมช่วยพิจารณาวันที่และเดือนในการลงพื้นที่ถอด

บทเร ียน และถ่ายคลิป VDO (สามารถเปลี่ยนแปลงได้) เพื่อทาหนังสือประสาน สพจ. ในการเตร ียมความพร้อมและ
อานวยความสะดวก

มติ ทป
ี่ ระชุม........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
5.2 โครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืช สืบสานงานแผ่นดิน (งานว ิชาการ)

กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินงานโครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืช สืบสานงานแผ่นดิน ในพื้นที่สนอง

พระราชดาร ิ 16 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง, ว ิทยาลัยการพัฒนาชุมชน, ศูนย์เร ียนรูท
้ ุนชุมชน
(ศูนย์สารภี) 3 แห่ง, ส่วนงานพัฒนาชุมชน ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อ
สนองพระราชดาร ิโครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเร ียนรูด
้ ้านการอนุรก
ั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น สร้าง
ความตระหนักและเห็นความสาคัญในการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืช

สถาบันการพัฒนาชุมชน ให้ ศพช.ชลบุร ี ดาเนินการดังนี้
1. สารวจพันธุไ์ ม้ที่ยังมิได้มีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจับพิกัด ทารหัสประจาพันธุไ์ ม้ บันทึกข้อมูลในระบบ

โปรแกรม GIS และจัดทาป้าย QR Code ในพื้นที่ ศพช.ชลบุร ี

2. จัดหาพันธุไ์ ม้พื้นถิ่น พันธุไ์ ม้ที่ใกล้สูญพันธุ ์ (สาหรับอนุรก
ั ษ์) สมุนไพรพื้นถิ่น พันธุไ์ ม้ให้สี สาหรับปลูก

ในพื้นที่ศพช.ชลบุร ี

3.บูรณาการกิจกรรมโครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) ภายในศูนย์ฯ ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสัมมาชีพ
ชุมชน ตลอดจนครัวเร ือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้ประชาชนมี ค วามรู ้เกี่ ย วกั บ การรักษาพันธุกรรมพืช ซึง่
เป็นทุนทางธรรมชาติเพื่อรองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ส่งเสร ิมให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ใน
ชุมชน เพื่อนาทุนที่มีอยู่ไปส่งเสร ิมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

4. ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2564)

5. ผลที่คาดว่าจะได้ รบ
ั พื้นที่สนองพระราชดาร ิ อพ.สธ. – พช. สามารถเป็นแหล่งเร ียนรูด
้ ้านการ

อนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นและพันธุไ์ ม้หายาก

6. ตั วชีว้ ัดกิจกรรม พื้นที่สนองพระราชดาร ิ อพ.สธ. – พช. มีการปลูกรักษาพันธุไ์ ม้ สมุนไพรพื้นถิ่น พันธุ ์

ไม้หายาก พันธุไ์ ม้ให้สี จานวนไม่น้อยกว่า 4,000 ต้น และมีการสารวจพันธุไ์ ม้ บันทึกข้อมูลในระบบ GIS และจัดทา
ป้าย QR Code ไม่น้อยกว่า 2,000 ต้ น

7. บันทึกผลการจัดกิจกรรมในระบบ Budget and Project Management (BPM) และรายงานผลการ

ดาเนินงานกิจกรรม พร้อมภาพถ่าย ส่งให้ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน หลังเสร็จสิ้นการดาเนินงาน 15 วัน

8. สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเง ินชุมชน ติ ดตามสนับสนุนการดาเนินงานโครงการฯ เพื่อส่งเสร ิมให้

เกิดการปฏิบัติอย่างจร ิงจัง ต่ อเนื่อง และสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมในภาพรวมรายงานผู้บร ิหาร โดยมอบหมายให้
นายธนพล ทองแตง นว.พช.ชานาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4522-2528 เป็นผู้ประสานงาน

กรมการพัฒนาชุมชน จะโอนจัดสรรงบประมาณให้ ศพช.ชลบุร ี เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอนุรก
ั ษ์

พันธุกรรมพืช สืบสานงานแผ่นดิน รวมเป็นเง ิน 29,700 บาท ประกอบด้วย
1) ค่าพันธุไ์ ม้

เป็นเง ิน 11,000 บาท

3) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

เป็นเง ิน

2) ค่าจัดทา QR Code เป็นเง ิน 12,200 บาท

6,500 บาท

เพื่อให้การดาเนินโครงการฯ มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

9
งานว ิชาการ ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากงานอานวยการ ที่มีความรู เ้ กี่ยวกับต้นไม้ ร่วมสารวจต้นไม้

ที่อยู่ใน ศพช.ชลบุร ี ร่วมกับงานว ิชาการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลชือ
่ พั น ธุ ์ไ ม้ ทารหัสประจาพันธุไ์ ม้ และการจัดทาป้าย
QR Code

งานว ิชาการ ขอความร่วมมือจากที่ประชุมช่วยให้คาแนะนาพันธุไ์ ม้พน
ื้ ถิ่น พันธุไ์ ม้ที่ใกล้สูญพันธุ ์

(สาหรับอนุรก
ั ษ์) สมุนไพรพื้นถิน
้ ต้ นอะไรบ้าง?
่ พันธุไ์ ม้ให้สี (ต้นไม้ที่ให้สีสาหรับนามาย้อมผ้าสีธรรมชาติ) ควรจะซือ

มติ ทป
ี่ ระชุม.......................................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................................................................
5.3 แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2564 (ว ิชาการ)

ตามที่สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจาปี 2564 เพื่อขั บเคลื่อนงานด้ านการบร ิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ จานวน 4 มาตรฐาน ประกอบด้ วย 1) มาตรฐานการดาเนินการฝึกอบรม (Top Training) ประเมินใน
ระดั บหน่วยงาน 2) มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล (Talent Trainer) ประเมินในระดับบุคคล 3) มาตรฐานการ
ให้บร ิการ (Better Touch Point) ประเมินในระดับหน่วยงาน 4) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

(SHA) ประเมินในระดับหน่วยงาน โดยให้ ศพช. จัดส่งรูปเล่มเอกสารให้สถาบันฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564
ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเอกสารจากรูปเล่มเอกสาร เป็นไฟล์ข้อมูล PDF นั้น

สถาบันฯ กาหนดดาเนินการประเมินผลมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดั บหน่วยงาน และระดั บ

บุคคล ศพช.ชลบุร ี จานวน 4 มาตรฐาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ระบบ ZOOM Meeting และจะทดสอบระบบ
ZOOM Meeting ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ 3) งานว ิชาการ ได้ประสานรูปแบบในการนาเสนอ

มาตรฐานฯกับเจ้าหน้าที่ สถาบันฯ แจ้งว่าให้อิสระในการนาเสนอฯ ระดับหน่วยงาน/ระดับบุคคล โดยจะนาเสนอเป็น
ppt หร ือ PDF หร ืออื่น ๆ ได้ตามความถนัด

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นางสาวดวงพร เลิศลาหวาน ได้ รบ
ั แจ้งจากเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสร ิม

มาตรฐานทรัพยากรบุคคล สถาบันฯ แจ้งว่าอาจจะมีการเลื่อนประเมินผลมาตรฐานฯ จากวันที่ 17 สิงหาคม 2564

มติ ทป
ี่ ระชุม........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
5.4 โครงการเฉลิ มพระเกี ย รติ เนื่ อ งในวั น เฉลิ มพระชนมพรรษา สมเด็ จพระนางเจ้า สิ ร ิกิ ติ์ พระบรมราชินีน าถ
พระบรมราชชนนี พัน ปี หลวง (วชิ าการ)

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินงานโครงการเฉลิ มพระเกี ยรติ เนื่อ งในวั นเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็ จพระนางเจ้า สิ ร ิกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พัน ปีหลวง ในรูปแบบกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้ านภัยโคว ิด-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ส มเด็ จพระนางเจ้า

สิ ร ิกิ ต์ิ พระบรมราชินีน าถ พระบรมราชชนนี พันปี หลวง เนื่อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12

สิงหาคม 2564 โดยมุ่งเน้นการขยายผลต่ อยอดการดาเนินงานโครงการสาคั ญของกรมการพัฒนาชุมชน และ
แสดงพลังความร่วมมือในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) และสร้างภูมิคุ้มกันในตั วที่ดีอย่างยั่ งยืน กาหนดดาเนินการภายในเดื อนสิงหาคม 2564 โดย
กิจกรรมดาเนินการประกอบด้ วย 4 ประเภท ดั งนี้
ประเภทที่ 1 กิ จกรรมสร้างอาชีพ
ประเภทที่ 2 กิ จกรรมปลูกป่า

ประเภทที่ 3 กิ จกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิ น
ประเภทที่ 4 กิ จกรรมองค์กรสตร ี

10
งานว ิชาการ ได้จด
ั ทาแผนแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1 - 31 สิงหาคม 2564)

โครงการเฉลิ มพระเกีย รติ เนื่อ งในวัน เฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็ จพระนางเจ้าสิ ร ิกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง เร ียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 4) จึงขอความร่วมมือจากที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

มติ ทป
ี่ ระชุม.......................................................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................................................................
5.4 โครงการศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุร ี (ว ิชาการ)

ตามที่ท่านอิรยศ เอนก ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี มีนโยบายส่งเสร ิมสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งศูนย์ปันสุขชุมชน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทางานขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ศพช.ชลบุร ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บร ิการเจ้าหน้าที่ ศพช.ชลบุร ี บุคคลภายนอกลด

รายจ่าย เพิ่มรายได้ และส่งเสร ิมการออมเง ินให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และบุคคลภายนอก ใน 6 ประเด็น ได้แก่
1) กองทุนศูนย์ปันสุขชุมชน (แหล่งเง ินทุนฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ)
2) ความมั่นคงทางอาหาร (เพื่อแบ่งปันพืชผักสวนครัว)
3) ลดค่าครองชีพ (บร ิการตัดผมชาย)

4) สร้างเสร ิมสุขภาพ (บร ิการพื้นที่ออกกาลังกาย)
5) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Zero Waste)

6) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ (ผลิตภัณฑ์ปันสุข)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ภาคการผลิต อุตสาหกรรม การบร ิการ การบิน การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข และ
คุณภาพชีว ิตของประชาชน เศรษฐกิจชะลอตัวและถดถอย การค้าขายประสบปัญหาอย่างกว้างขวาง

ผู้ประกอบการและประชาชนขาดสภาพคล่องทางการเง ิน มีหนี้สินเพิ่มขึ้น มีรายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

ศพช.ชลบุร ี ของเราปลูกต้นวอเตอร์เครสเจร ิญเติ บโตได้ดี ทั้งวอเตอร์เครสสีเขียว และ วอเตอร์เครส

สีแดง ทาอย่างไรจึงจะเพิ่มมูลค่าพืชผักสวนครัวที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ ศพช.ชลบุร ี เช่น แปรรูปวอเตอร์เครส เป็น

วอเตอร์เครสอบแห้ง เนื่องจากวอเตอร์เครส มีสรรพคุณช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ชรา ช่วย
เสร ิมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย บารุงสุขภาพ ช่วยบารุงและรักษาสายตา เพราะเป็นผักที่อุดมไปด้วยว ิตามินเอ
สารลูทีน และเบตาแคโรทีนในผักชนิดนี้ชว่ ยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับนัยน์ตา อย่างเช่น ต้อในตา
และจอประสาทตาเสื่อม

ทาอย่างไรจึงจะเพิ่มมูลค่ากระชาย/ขิง โดยทาเป็นน้ากระชาย หร ือน้าขิงจาหน่าย เพื่อการสร้างงาน สร้าง

อาชีพ และสร้างรายได้ให้กับมดงานของเรา หร ือเพิ่มมูลค่า ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูดที่ปลูกใน ศพช.ชลบุร ี โดยจัดทาเป็น
ชุดสมุนไพรป้องกันโคว ิด-19 (ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พร ิกขี้หนู กระเทียม) บรรจุใส่ถุงจาหน่ายในราคาชุดละ
50/60 บาท

ถ้าหากสุภาพสตร ี ไม่มีเง ินทุนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี โดยรวมกลุ่มกัน

ตั้งแต่ 3 คนก็สามารถกู้เง ินกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี (ประเภทเง ินทุนหมุนเว ียน) ได้ไม่เกินกลุ่มละ 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน) ชาระคืนภายใน 2 ปี (ส่งชาระทุก ๆ 6 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 บาทต่อปี (ถ้าสมัครไม่เป็น
งานว ิชาการจะสมัครให้)

มติ ทป
ี่ ระชุม........................................................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................................................................

11
ระเบียบวาระที่ 6 เรอื่ งอื่น ๆ

6.1 มารดาของข้าราชการเสียชีว ิต
ด้วย คุณแม่พรหมา บุญศร มารดาของ นายทองคูณ บุญศร ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนา

ชุมชนนครราชสีมา ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เจ้าภาพได้ตั้งศพบาเพ็ญกุศล ณ
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 5 อาเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

สถาบันการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมทาบุญ โดยสามารถโอนเง ินผ่านบัญชี

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 955-0-19306-3 ชือ
่ บัญชี นายชนะพล ศิร ิวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภายใน
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

มติ ทป
ี่ ระชุม........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
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ดำเนินกำรแจกต้นกล้ำและเมล็ดพันธ์ สมุนไพรต้ำนโคว ิด -19 ให้กับประชำชนที่
สนใจ ระหว่ำงวันที่ 30 กรกฎำคม 2564 – 9 สิงหำคม 2564
มีประชำชนสนใจเข้ำรับต้นกล้ำและเมล็ดพันธ์ จำนวน 22 รำย
ดังนี้
1.ต้นกล้ำฟ้ำทะลำยโจร
จำนวน 54 ต้น
2.ต้นกระชำยขำว
จำนวน 44 ต้น
3.ต้นข่ำ
จำนวน 4 ต้น
4.เมล็ดพันธุฟ
์ ้ำทะลำยโจร จำนวน 54 ซอง

ผลการดาเนินงานเดื อน กรกฎาคม 2564
นางสาวดวงพร เลิศลาหวาน ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วันที่

งาน/กิจกรรม

5

วันพัฒนา สวนแนวตั้ง สวนสมุนไพร

6

ประชุมประจาเดือน

7-8

ค่างานย้อนหลัง 3 ปี วัตถุประสงค์ เชิงปร ิมาณ
เชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์ นโยบายแผนพัฒนา

ปร ิมาณ
1 วัน
2 วัน

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว ิสัยทัศน์กรมฯ
9

ประสานสถาบันแก้ไขปัญหาการบันทึกคลิปว ีดีโอ
ขับร้องเพลงประสานเสียง "เพลงมาร์ชพัฒนา

1 วัน

ชุมชน" ช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโร
นา2019 จังหวัดระยอง

ศึกษาคู่มือการทา E-Book และจัดทาตู้ชน
ั้
หนังสือ Bookcase ด้วยโปรแกรม

online anyflip และคู่มือการจัดทาหน้าเว็บไซด์
รวบรวมตู้ชน
ั้ หนังสือ Bookcase
12

- ประชุมค่างานย้อนหลัง 3 ปี

- ประชุมชีแ
้ จงแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจ

1 วัน

หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการ
รุน
่ ที่ 117

- คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

การพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นาโมเดล"
ระดับภาค ครัง้ ที่ 2/2564
13

- กิจกรรมถวายพระพร

1 วัน

14

- ประสานงานเตร ียมประชุมโครงการเสร ิมสร้าง

1 วัน

- ครัวปันสุข รพ.มะเร็งชลบุร ี

อุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน

- ประสานผู้รบ
ั ผิดชอบงานโครงการเสร ิมสร้าง

อุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน

- ประสานผู้รบ
ั ผิดชอบงาน (OTOP) เข้าร่วม

ประชุมฯ
15

- ประชุมโครงการเสร ิมสร้างอุดมการณ์ในงาน
พัฒนาชุมชน

1 วัน

- ประชุมขยายผลเคร ือข่ายการตลาดสินค้า หนึ่ง

ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

จังหวัดในพื้นที่บร ิการของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุร ี
16

- ผลงานย้อนหลัง 3 ปี

1 วัน

หมายเหตุ

19

- ประชุมการขับเคลื่อนโคกหนองนา
- ติดตามคลิปจังหวัด

20

- ประชุมโคกหนองนาเปลี่ยนแปลงที่ดิน ยืนยัน

1 วัน
1 วัน

ยอดคืนและยอดใหม่

- ประชุดตัดสินคลิปประกวดร้องเพลง

”มาร์ชพัฒนาชุมชน”

โครงการเสร ิมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนา
ชุมชน

- จัดทาหนังสือพร้อมจัดส่ง คลิปประกวดร้อง

เพลง”มาร์ชพัฒนาชุมชน” 7 จัให้
- รายงานปลูก

21

- ประสานงานมาตรฐาน จัดทาหนังสือส่งเอกสาร

1 วัน

29

- ประชุม Zoom โคก หนอง นา ปัญหาแนวทาง

1 วัน

มาตรฐานปี 2564
แก้ไข

- ประสานเจ้าหน้าที่รบ
ั ผิดชอบโครงการโคก

หนอง นา จังหวัดจันทบุร ีเข้าร่วมประชุม
30

- ประสานงานมาตรฐาน จัดทาหนังสือส่งเอกสาร

1 วัน

-

3 วัน

มาตรฐานปี 2564

3-5 ส.ค.

ประชุมเสร ิมสร้างและพัฒนาผูน
้ าการ

เปลี่ยนแปลง ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง
ผนึกกาลังร่วมกัน สร้างความมั่นคงทาง
อาหาร ผ่านระบบ ZOOM Cloud

6 ส.ค.

-

Meetings

ประสานติดตาม พก.117
รวมรวมเอกสารมาตรฐานส่วนบุคคล/
หน่วยงาน เตร ียมส่ง

สรุปผลการติดตาม พก.117 จ.จันทบุร ี

จัดทาผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในเดือน
ก.ค. 2564

- ประชุมโครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง
ผนึกกาลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

1 วัน

ภาพกิจกรรม
เดือน กรกฎาคม 2564
5 ก.ค. 2564 วันพัฒนา สวนแนวตั้ ง สวนสมุนไพร.
6 ก.ค. 2564 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ครัง้ ที่ 7/2564

12 ก.ค. 2564 ประชุม Zoom Could Meeting ชีแ
้ จงแนวทางและชักซ้อมความเข้าใจ หลักสูตรพัฒนากรก่อน
ประจาการ รุน
่ ที่ 117

13 ก.ค. 2564 ประชุมขยายผลเคร ือข่ายการตลาด สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดในพื้นที่
บร ิการของศูนย์ศก
ึ ษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ในประเด็นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า "OTOP
ออนไลน์" ผ่านระบบ Zoom cloud meeting

13 กรกฎาคม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร ีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช 2564

มอบอาหารกล่องและน้าดื่ม ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธธิ รรมรัศมีมณีร ีตน์ ที่ได้ทาหน้าที่ ชว่ ยเหลือรับส่งผู้ป่วย
โคว ิด-19 ที่บร ิเวณหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ต.บ้านสวน อ.เมืองฯ จ.ชลบุร ี

16 ก.ค. 2564 นาที่กดแอลกอฮอล์เจลชนิดเท้าเหยียบ ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฯ ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุร ี
มอบให้กับโรงพยาบาลชลบุร ี เพื่อเป็นกาลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2564

20 ก.ค. 2564

1.

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ของศูนย์ปันสุขชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร ีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 สนับสนุนเครอื่ งบร ิโภค ให้แก่ KOB Academy Chonburi

2.

คัดเลือกคลิปชนะเลิศการประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับ ศพช.

23 ก.ค. 2564 โครงการต้นแบบ เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ีเป็นศูนย์การเร ียนรูแ
้ บบครบวงจร
สาหรับคนที่อาศัยในเขตเมือง ได้แก่ "โครงการบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา รูปแบบคนเมือง" , "โครงการ
แปลงพอเพียง Smart Farm - Clean Energy" และ"โครงการ ศูนย์สาธิตการตลาด Online"

25 ก.ค. 2564 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร ีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครัง้ ที่ 7/2564

2 ส.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาค

3 ส.ค. 2564 ประชุมเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกาลังร่วมกัน
สร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

4-5 ส.ค. 2564 ติดตาม พก. 117 จ.ตราด จ.จันทบุร ี

6 ส.ค. 2564 ประชุมโครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกาลัง
สร้างความมั่นคงทางอาหาร

รายงานสรุปผลการดาเนินงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่
๑

กิ จกรรม/โครงการ
โครงการสร้า งอาชีพ สร้า งความมั่ น คง
ทางอาหาร สร้า งภู มิ คุ้ ม กั น โควด
ิ ๑๙

ผลการดาเนินงาน
มีรายละเอียด และกระบวนงาน ดังนี้

๑. เขี ย นโครงการสร้า งอาชี พ สร้า งความมั ่ น คงทางอาหาร

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

หมายเหตุ

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สร้า งภู มิ คุ้ ม กั น โคว ด
ิ ๑๙

๒. จั ด ทาหนั ง สื อ ขออนุ มั ติ ดาเนิ น งานโครงการฯ
๓. จัด ทาคาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะทางานโครงการสร้า งอาชีพ สร้า ง
ความมั่ น คงทางอาหาร สร้า งภู มิ คุ้ ม กั น โควด
ิ ๑๙

๔. จั ด ท าหนั ง สื อ ถึ ง ๗ จั ง หวั ด เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ด และ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
๔.๑ แนวทางการดาเนินงานโครงการฯ
๔.๒ ใบรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ

๔.๓ แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ

๔.๔ แบบลงทะเบียนรับเมล็ดพันธ์พืช ผักสวนครัว และพันธ์

กล้าไม้

๔.๕ แบบประเมินผลโครงการ/แบบประเมินผลรายว ิชา
๔.๖ ตารางการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์

๕. จัด ทาตารางอบรมโครงการสร้า งอาชี พ สร้า งความมั่ น คง
ทางอาหาร สร้า งภู มิ คุ้ ม กั น โคว ด
ิ ๑๙

๖ . ข อ บ เ ข ต เ นื้ อ ห า / แ ผ น ก า ร ส อ น โ ค ร ง ก า ร ส ร ้า ง อ า ช ีพ
สร้า งความมั่ น คงทางอาหาร สร้า งภู มิ คุ้ ม กั น โคว ด
ิ ๑๙

๗. จัดทาสคร ิปให้สอดคล้องกับขอบเขตเนื้อหา/แผนการสอน

โ ค ร ง ก า ร ส ร ้า ง อ า ช ี พ ส ร ้า ง ค ว า ม มั ่ น ค ง ท า ง อ า ห า ร
สร้า งภู มิ คุ้ ม กั น โคว ด
ิ ๑๙

๘.จั ด พิ ธีเ ปิ ด /ฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์/ประเมินผลโครงการ
ประเมินผลรายว ิชา

อยู่ระหว่าง
เตร ียมการ

อยู่ระหว่าง
เตร ียมการ

ที่

กิ จกรรม/โครงการ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

๙ .ร ว บ ร ว ม ห ล ั ก ฐ า น ก า ร เ บ ิ ก จ ่ า ย ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย

หมายเหตุ
อยู่ระหว่าง

๑) แบบลงทะเบี ย นผู้ เ ข้ า อบรมโครงการ ๒)แบบลงทะเบีย น

เตร ียมการ

รั บ เ ม ล็ ด พั น ธุ ์ พื ช ผั ก ส ว น ค รั ว แ ล ะ พั น ธุ ์ ก ล้ า ไ ม้

๓) แบบประเมิ น ผลโครงการและแบบประเมิ น ผลรายว ชิ า
จั ด ส่ ง ฝ่ า ยอานวยการเพื่ อ เบิ ก จ่ า ยต่ อ ไป

๑๐) จัดทาหนังสือบันทึกเสนอผลการดาเนินงานโครงการฯต่อ

อยู่ระหว่าง

ผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
๒

จัดทาเอกสาร/หลักฐานมาตรฐานการฝึกอบรม

รายละเอียด และกระบวนงาน ดังนี้

การประเมินประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม

และมาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล เพื่อเข้ารับ
จานวน ๓ ด้าน

มาตรฐานการฝึกอบรม

๑.๑ การจัดทาหลักสูตร

๑.๒ การพัฒนาหลักสูตร

๑.๓ การจัดรูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับผู้รบ
ั บร ิการ
๒. ด้านว ิทยากร

๒.๑ การคัดเลือกว ิทยากรที่มีความรู ้ ความสามารถ

ตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรที่อบรม

๒.๒ แผนการสอนที่ชด
ั เจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของว ิชา
และมีการใช้สื่อการสอน

๒.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อว ิทยากร

๓. ด้านบร ิหารจัดการ

๓.๑ ขั้นเตร ียมการ

๓.๒ ขั้นดาเนินการ
๓.๓ ขั้นหลังดาเนินการ

มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล
๑. ด้านปฏิบัติการ

๒. ด้านการวางแผน

๓. ด้านการประสานงาน
๔. ด้านการบร ิการ

เตร ียมการ
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่
๓

กิ จกรรม/โครงการ

ผลการดาเนินงาน

โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง รายละเอียด และกระบวนงาน ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร พัฒนากรก่อน

๑. จัดทาหนังสือขออนุมัติดาเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการที่

ประจาการ รุน
่ ที่ ๑๑๗

อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร พัฒนากรก่อน

ผู้รบ
ั ผิดชอบ
งานทรัพยากรบุคคลและ
ทีมประสานงานจังหวัด

ประจาการ รุน
่ ที่ ๑๑๗

๒. จัดทาคาสั่งคณะติดตามนิเทศการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
๓. จัดทาแผนปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อติดตามพัฒนากร

๔. จัดทาหลักฐานเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาข้าราชการ
ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ หลั ก สู ต รพั ฒ นากร
ก่อนประจาการ รุน
่ ที่ ๑๑๗

๕. ประสานงานจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ จานวน ๕ จังหวัด
๔

การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

มีรายละเอียด และกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาค

ดาเนินงานในพื้นที่รบ
ั ผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

การพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี

๑. เตร ียมจัดประชุมเพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค ผลการ

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชลบุร ีทุกวันจันทร์ และสรุปรายงานผลตามแบบฯ ส่งให้กรม

ภายในวันอังคาร ผ่านกลุ่มไลน์ ศพช.งานโคกหนองนาโมเดล

๒. จัดทารายงานการประชุมประจาสัปดาห์ พร้อมระเบียบวาระ
การประชุม

๓. จัดทาหนังสือบันทึกเสนอผลการดาเนินงานโครงการฯต่อ
ผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

๔. จัดส่งข้อมูล ข่าวสารต่างๆให้จงั หวัดในพื้นที่รบ
ั ผิดชอบของ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
๕

รายงานผลการดาเนินงาน ๓ ปี ย้อนหลัง
เพื่อทาค่างานระดับชานาญการพิเศษ

๑. สืบค้นข้อมูลผลงานว ิชาการ ๓ ปีย้อนหลัง
ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๒.สืบค้นข้อมูลผลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๔
๓. ก าหนดแผนการด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
การกาหนดตาแหน่ง

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ

ที่

กิจกรรม

๖

งานว จิ ั ย เร อื่ ง แรงจู ง ใจและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ

ความสาเร็จตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้ น แบบ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด และกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้

๑. จัดทาเอกสารส่วนที่ ๑ ดาเนินการเร ียบร้อยแล้ว

รับผิดชอบ
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ต
ิ ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ๒ จัดทาเอกสารส่วนที่ ๒ ดาเนินการเร ียบร้อยแล้ว
ประยุ ก ต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้ น ที่
บร ิการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
๗

๓. ส่วนที่ ๓ อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาเอกสาร

จั ด ท าหนั งสื อ ที่ ร ะลึ ก ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒนา มีรายละเอียด และกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
ชุมชนชลบุร ีและว ีดี ทัศน์ เนื่องในโอกาสสถาปนา - อยู่ระหว่างดาเนินการ
กรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
งานอานวยการ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี

กิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/จิตอาสา

รายละเอียด

หมายเหตุ

1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
•

จัดพิธถ
ี วายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมลงนามถวาย

13 ก.ค. 2564

พระพรชัยมงคล ประดับเครอื่ งราชอิสร ิยาภรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่
ของ ศพช.ชลบุร ี
•

จัดกิจกรรมจิตอาสา "ครัวปันสุข" ร่วมทาผัดซีอี๊วจานวน 122

13 ก.ค. 2564

กล่อง พร้อมด้วยขนมและน้าดื่มมอบให้บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุร ี
•

มอบอาหารกล่องและน้าดื่มแก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธธิ รรมรัศมี
มณีรต
ั น์ที่ทาหน้าที่รบ
ั -ส่งผู้ป่วยโคว ิด-19 จ.ชลบุร ี

•
•
•

การจัดทาเอกสาร

•

ทางว ิชาการ

ปลูกต้นไม้สีเหลือง (ต้นทองอุไร) บร ิเวณบ้านพักผู้อานวยการ

13 ก.ค. 2564

จานวน 3 อัน

16 ก.ค. 2564

ถั่วเหลือง บะหมี่สาเร็จรูป ให้แก่ KOB Academy Chonburi

20 ก.ค. 2564

มาตรฐานการให้บร ิการ (Better Touch Point) พร้อมทาไฟล์

แล้วเสร็จ

มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล (Talent Trainer) พร้อมทาไฟล์

แล้วเสร็จ

สรุป/รายงานผลการแสดงความคิดเห็น ประเด็นการยกเลิก นบพ.

แล้วเสร็จ

มอบที่กลเจลล้างมือ/แอลกอฮอล์ชนิดเท้าเหยียบ รพ.ชลบุร ี

สนับสนุนเครอื่ งบร ิโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารกระป๋อง นม

อิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ศพช.ชลบุร ี
•

อิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ศพช.ชลบุร ี
•

และหลักสูตร
•

ร่วมสรุปผลการดาเนินงานย้อยหลัง 3 ปี การทาค่างานชานาญ

รอการตรวจสอบ

ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ ศพช.ชลบุร ี ทุกคนทราบ

ทุกคนในองค์กร

การพิเศษ
ปฏิบัติการ 90 วัน
ปลูกผักสวนครัว

•
•

13 ก.ค. 2564

ถ่ายทอดความรูก
้ ารทา infographic และการรายงาน

ทุกคนในฝ่าย
ทุกคนในฝ่าย

เมื่อความมั่นคง

เจ้าหน้าที่งานอานวยการและทีมมดงานทุกคน ดาเนินงานและ

•

ทางอาหาร

รายงานผลเร ียบร้อยทุกคน

ติดตามการ

•

ดาเนินงาน

จานวน 2 ราย อ.หนองใหญ่ อ.บ้านบึงจังหวัดชลบุร ี
•

สนับสนุนโครงการ

ออกพื้นที่ติดตามนิเทศ พัฒนากรก่อนประจาการรุน
่ ที่ 117
รายงานผลการติดตามนิเทศ เร ียบร้อยแล้ว

5 ส.ค.2564

แล้วเสร็จ

1. โครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโคว ิด 19

•

ประสานงานและจัดซือ
้ เมล็ดพันธุ ์ และต้นกล้า

จัดทา PO

•

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม Online

มีผู้สมัคร 50 คน

•

เป็นว ิทยากร เรอื่ งการทาปุ๋ยหมักสูตรไม่พลิกกลับกอง และการ
ปรุงดิน

จานวน 2 ว ิชา

(ดาเนินการแล้ว
เสร็จ)

ให้บร ิการอาคาร

-

คัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีฯ

7-9 ก.ค. 64

สถานที่หน่วยงาน

-

คัดเลือกพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่นฯ

19-23 ก.ค. 64

ภายนอกพร้อม
รับรองแขก

-

สนับสนุนห้องพัก จานวน 4 คน

สนับสนุนพืน
้ ที่กักตัวผู้มีความเสี่ยง จานวน 2 คน

(เอกสารแนบ 1)
แผนปฏิ บัติการโครงการเสรมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลียนแปลง

กิจกรรมย่อยที 6 เวทีสรุปผลการดําเนินงานโครงการเสรมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลียนแปลงและการประกวดผู้นําการเปลียนแปลงดี เ ลิ ศ
กิ จ กรรมย่ อ ยที 3.4 กิ จกรรมการมอบรางวัลผู้นําการเปลียนแปลงดีเลิศ และถอดบทเรยน 4 แห่ง (4 ภาค)
กิจกรรมถอดบทเรยนความสําเร็จผู้นําการเปลียนแปลงดีเด่น โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร

ที
1

กิจกรรม
จัดทําหนังสือส่ง สพจ.สมุทราปราการ เพือขอไฟล์เอกสาร และคลิปวดีโอ โครงการเสรมสร้างและ

พัฒนาผู้นําการเปลียนแปลงตําบลนิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รวมทัง

วันที เดื อน พ.ศ.

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

30 กรกฏาคม 2564

งานวชาการ

16 สิงหาคม 2564

งานวชาการ

18 สิงหาคม 2564

งานวชาการ + กู๊ดไก่

19 สิงหาคม 2564

งานวชาการ

20 สิงหาคม 2564

งานวชาการ

หมายเหตุ

ชือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของ นักวชาการ สพจ.สมุทรปราการ ทีรับผิดชอบ, พอ.บางบ่อ,
ผู้นําตําบลนิยมยาตรา ส่ง ศพช.ชลบุร ภายในวันที 16 ส.ค. 2564 เพือใช้เปนข้อมูลในการ

เขียนสตอรบอร์ดจัดทําคลิป VDO การถอดบทเรยนผลงานความสําเร็จการขับเคลือนกลไกผู้นํา

การเปลียนแปลงสู่การบรหารจัดการชุมชนทีเข้มแข็ง และจัดทําโมเดลต้นแบบ ถอดบทเรยนเปนรูปเล่ม
และหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) คลิป VDO และ Infographic
2

ติ ดตาม/รวบรวมข้อมูลไฟล์เอกสาร และคลิปวดีโอผลงานของผู้นําการเปลียนแปลง ตําบล

นิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รวมทังชือ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของ

นักวชาการ สพจ.สมุทรปราการ ทีรับผิดชอบ, พอ.บางบ่อ, ผู้นําตําบลนิยมยาตรา เพือใช้ติดต่อ
ประสานงาน
3

ประชุมทีมงานวชาการ และเจ้าพนักงานโสตฯ เพือเตรยมความพร้อมและกําหนดเนือหา

การถอดบทเรยน สร้างสรรค์คลิป VDO ให้มีความน่าสนใจ และเปนไปตามแนวทางทีสถาบันฯกําหนด
โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร และดูคลิปวดีโอผลงานความสําเร็จการขับเคลือนกลไกผู้นําการเปลียนแปลง
ของตําบลนิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การบรหารจัดการชุมชนทีเข้มแข็งฯ
และจัดทําโมเดลต้นแบบ เพือออกแบบการถอดบทเรยนเปนรูปเล่ม การจัดทําสตอรบอร์ด และ
สครปสําหรับการถ่ายทํา VDO

4

ทีมงานวชาการ จัดทําสตอรบอร์ดการถอดบทเรยนตามทีได้รบ
ั มอบหมาย เพือถ่ายทําคลิป VDO

ผลงานความสําเร็จการขับเคลือนกลไกผู้นําการเปลียนแปลงสู่การบรหารจัดการชุมชนทีเข้มแข็ง และ
จัดทําโมเดลต้นแบบ

5

ติ ดตามความก้าวหน้าการถอดบทเรยนผลงานความสําเร็จการขับเคลือนกลไกผู้นํา

การเปลียนแปลงสู่การบรหารจัดการชุมชนทีเข้มแข็งฯ การจัดทําโมเดลต้นแบบ และติดต่อประสานงาน
เพือยืนยันการลงพืนทีถอดบทเรยนฯกับ พอ.บางบ่อ

ท่าน ผอ.ศพช.

ชลบุร เปนประธาน

-2-

(เอกสารแนบ 1)

แผนปฏิ บัติการโครงการเสรมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลียนแปลง

กิจกรรมย่อยที 6 เวทีสรุปผลการดําเนินงานโครงการเสรมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลียนแปลงและการประกวดผู้นําการเปลียนแปลงดี เ ลิ ศ
กิ จ กรรมย่ อ ยที 3.4 กิ จกรรมการมอบรางวัลผู้นําการเปลียนแปลงดีเลิศ และถอดบทเรยน 4 แห่ง (4 ภาค)
กิจกรรมถอดบทเรยนความสําเร็จผู้นําการเปลียนแปลงดีเด่น โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร

ที
6

กิจกรรม

วันที เดื อน พ.ศ.

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

23 สิงหาคม 2564

งานวชาการ + กู๊ดไก่

24 สิงหาคม 2564

งานวชาการ + กู๊ดไก่

25- 27 สิงหาคม 2564

งานวชาการ + กู๊ดไก่

30 ส.ค. - 3 ก.ย.64

งานวชาการ + กู๊ดไก่

ประชุ มทีมงานเพือนําเสนอ/แก้ไขปรับสตอรบอร์ดให้ มีความสมบูรณ์และน่าสนใจ เพือให้

การถอดบทเรยนผลงานความสําเร็จการขับเคลือนกลไกผู้นําการเปลียนแปลงสู่การบรหารจัดการชุมชน

หมายเหตุ

ทีเข้มแข็งฯ และจัดทําโมเดลต้นแบบ
7
8

จัดเตรยมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเปนต้ องใช้ เช่น กล้อง ขาตังกล้อง ไมค์ไวเลส สครป

ฯลฯ และนัดหมายการเดิ นทาง

ลงพืนทีดําเนินการถอดบทเรยนผลงานความสําเร็จการขับเคลือนกลไกผู้นําการเปลียนแปลง

สู่การบรหารจัดการชุมชนทีเข้มแข็ง และจัดทําโมเดลต้นแบบ ณ ตําบลนิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 3 วัน

9

ดําเนินการจัดทําเอกสารการถอดบทเรยนเปนรูปเล่ม และหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ตัดต่อ

คลิป VDO และจัดทํา Infographic การถอดบทเรยนผลงานความสําเร็จการขับเคลือนกลไกผู้นํา

พักค้างคืนวันที

25 – 26 ส.ค.64

การเปลียนแปลงสู่การบรหารจัดการชุมชนทีเข้มแข็ง และจัดทําโมเดลต้นแบบ
10

นําเสนอเอกสารรูปเล่มการถอดบทเรยน และคลิป VDO ให้ ผอ.ศพช.ชลบุร รับทราบและให้คําแนะนํา

3 กันยายน 2564

งานวชาการ

11

จัดส่งเอกสารการถอดบทเรยนเปนรูปเล่ม และหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) คลิป VDO และ

6 กันยายน 2564

งานวชาการ

ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง (หากมีการแก้ไขปรับปรุง ตามที ผอ.ศพช.ชลบุร ได้ให้คําแนะนํา)
Infographic ให้ สถาบันฯ

หมายเหตุ ช่วงวันที 29 ก.ค. – 17 ส.ค.64 งานวชาการ มีภารกิจทีต้ องดําเนินการดั งต่ อไปนี
- วั น ที 29 - 30 ก.ค.64 จัด ทําแผนการสอน และสั ง เขปรายวชา โครงการสร้า งอาชีพ สร้า งความมันคงทางอาหาร ส่งให้งานทรัพฯ
- วั น ที 2 - 5 ส.ค.64 จัดทําเอกสารมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 ระดั บหน่วยงาน และระดับบุคคล (นักทรัพฯ คนละ 1 มาตรฐาน)
- วั น ที 6 ส.ค.64 ตรวจสอบความถูกต้ อง และจัดส่งเอกสารมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 4 มาตรฐาน ให้สถาบันฯ
- วั น ที 9 ส.ค.64 ประชุมนักทรัพยากรบุคคล นักวชาการ และนักจัดการฯ เพือเตรยมความพร้อมในการนําเสนอมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- วั น ที 10 - 15 ส.ค.64 นักทรัพฯ นักวชาการ นักจัดการฯ ทุกคน และ งานทรัพฯ งานวชาการ งานอํานวยการ เตรยมความพร้อมในการนําเสนอมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จํานวน 4 มาตรฐาน
- วั น ที 16 ส.ค.64 ทดสอบความพร้อมระบบ ZOOM
- วั น ที 17 ส.ค.64 นักทรัพฯ นักวชาการ นักจัดการฯ และ งานทรัพฯ งานวชาการ งานอํานวยการ นําเสนอมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 จํานวน 4 มาตรฐาน ระบบ ZOOM

แผนการถอดบทเรยนผู้นําการเปลียนแปลงดีเด่น และกําหนดการส่งรายงานผลการถอดบทเรยนฯ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร

(เอกสารแนบ 2)

โครงการเสรมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลียนแปลง

กิจกรรมย่อยที 6 เวทีสรุปผลการดําเนินงานโครงการเสรมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลียนแปลงและการประกวดผู้นําการเปลียนแปลงดี เ ลิ ศ
กิจกรรมถอดบทเรยนความสําเร็จผู้นําการเปลียนแปลงดีเลิศ และ กิจกรรมถอดบทเรยนความสําเร็จผู้นําการเปลียนแปลงดีเด่ น

(ตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ, ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา, ตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว)
ที

วันที เดื อน พ.ศ.

กิจกรรม

1

26-27 สิงหาคม 2564

-ถอดบทเรยนผลงานความสําเร็จผู้นําการเปลียนแปลงดีเด่น

9 กันยายน 2564

-จัดส่งรายงานผลการถอดบทเรยน (รูปเล่ม) เปนไฟล์ WORD

ตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ไฟล์ PDF, หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) คลิป VDO

และ Infographic ให้งานวชาการ เพือรวบรวมและส่งให้
ศูนย์วทยบรการ สถาบันฯ
2

ค่าใช้จา่ ย

หมายเหตุ

ทีมที 1 ประกอบด้วย

-ค่านามันรถยนต์ราชการ

รถยนต์ ราชการ (ปคอัพ)

- นางสาวอรชุมา พูนชัยภูมิ

-ค่าเบียเลียงคนละ 2 วัน

งค 7375 ชลบุร

- นางสุภา พรหมชูแก้ว
- นายณัฐพล อุดมเมฆ

- นางสาวนุชจรย์ อุปสัย
- นายบัญญัติ อาจหาญ

รวมเปนเงน 1,800 บาท

รวมเปนเงน 2,400 บาท

หมายเลขทะเบียน

-ค่าทีพักคนละ 1 คืน

(ระยะทางประมาณ

รวมเปนเงน 4,000 บาท

40-50 กม.)

26-27 สิงหาคม 2564

-ถอดบทเรยนผลงานความสําเร็จผู้นําการเปลียนแปลงดี เด่ น

ทีมที 2 ประกอบด้วย

-ค่านามันรถยนต์ราชการ

รถยนต์ ราชการ (ปคอัพ)

9 กันยายน 2564

-จัดส่งรายงานผลการถอดบทเรยน (รูปเล่ม) เปนไฟล์ WORD

- นางสาวพรรณธิภา นักรบ

-ค่าเบียเลียงคนละ 2 วัน

6กฮ 3126 กทม.

ตําบลเสม็ดใต้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไฟล์ PDF, หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) คลิป VDO

และ Infographic ให้งานวชาการ เพือรวบรวมและส่งให้
ศูนย์วทยบรการ สถาบันฯ
3

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

- นายวรัช เจรญดี

- นางสาวดวงพร เลิศลําหวาน
- นางสาวเมทิณี วงค์สถิต

- ว่าที ร.ต.ปยะวุฒิ ทิพย์มณี

รวมเปนเงน 1,800 บาท

รวมเปนเงน 2,400 บาท

หมายเลขทะเบียน

-ค่าทีพักคนละ 1 คืน

(ระยะทางประมาณ

รวมเปนเงน 4,000 บาท

60-70 กม.)

30-31 สิงหาคม 2564

-ถอดบทเรยนผลงานความสําเร็จผู้นําการเปลียนแปลงดี เด่ น

ทีมที 3 ประกอบด้วย

-ค่านามันรถยนต์ราชการ

รถยนต์ ราชการ (รถตู้)

9 กันยายน 2564

-จัดส่งรายงานผลการถอดบทเรยน (รูปเล่ม) เปนไฟล์ WORD

- นายวรัช เจรญดี

-ค่าเบียเลียงคนละ 2 วัน

นง 5679 ชลบุร

ตําบลเขาสามสิ บ อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ไฟล์ PDF, หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) คลิป VDO

และ Infographic ให้งานวชาการ เพือรวบรวมและส่งให้
ศูนย์วทยบรการ สถาบันฯ

- ท่าน ผอ.ศพช.ชลบุร
- นายณัฐพล อุดมเมฆ

- นายบัญญัติ อาจหาญ
- นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด

รวมเปนเงน 2,480 บาท
รวมเปนเงน 2,400 บาท
-ค่าทีพักคนละ 1 คืน

รวมเปนเงน 4,000 บาท

หมายเลขทะเบียน

(ระยะทางประมาณ
170-180 กม.)

เอกสารแนบ ๓
กำหนดกำร

โครงกำรยกระดับมำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กิจกรรมที่ ๑ ประเมินผลมำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔

-------------------------------------

เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. - ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. – คณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔
ร่วมชีแ
้ จงหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔

เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. – คณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔

ตรวจหลักฐำนและเอกสำรมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของว ิทยำลัยกำรพัฒนำชุมชนและกลุ่มงำน/ฝ่ำยในสถำบันกำรพัฒนำชุมชน

เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. – พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. – คณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔
ตรวจหลักฐำนและเอกสำรมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)

วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๔

ของบุคลำกรศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชน จำนวน ๑๑ ศูนย์

เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. – ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรให้บร ิกำร (Better Touch Point)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุร ี

เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (SHA)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุร ี

เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรฝึกอบรม (Top Training)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุร ี

เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุร ี

เวลำ ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. – ตอบข้อซักถำมของคณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำน

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุร ี

เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. – พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๐ น. – ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรให้บร ิกำร (Better Touch Point)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนสระบุร ี

เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (SHA)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนสระบุร ี

เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรฝึกอบรม (Top Training)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนสระบุร ี

เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนสระบุร ี

เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. – ตอบข้อซักถำมของคณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำน

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนสระบุร ี

เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. – คณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔

ดำเนินกำรรวบรวมผลคะแนนของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุรและสระบุ
ี
รี

วันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๔

เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. – ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรให้บร ิกำร (Better Touch Point)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนอุบลรำชธำนี

เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (SHA)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนอุบลรำชธำนี

เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรฝึกอบรม (Top Training)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนอุบลรำชธำนี

เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนอุบลรำชธำนี

เวลำ ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. – ตอบข้อซักถำมของคณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำน

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนอุบลรำชธำนี

เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. – พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๐ น. – ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรให้บร ิกำร (Better Touch Point)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนอุดรธำนี

เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (SHA)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนอุดรธำนี

เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรฝึกอบรม (Top Training)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนอุดรธำนี

เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนอุดรธำนี

เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. – ตอบข้อซักถำมของคณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำน

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนอุดรธำนี

เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. – คณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔
ดำเนินกำรรวบรวมผลคะแนนของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนอุบลรำชธำนี
และอุดรธำนี

วันที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๔

เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. – ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรให้บร ิกำร (Better Touch Point)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนลำปำง

เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (SHA)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนลำปำง

เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรฝึกอบรม (Top Training)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนลำปำง

เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนลำปำง

เวลำ ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. – ตอบข้อซักถำมของคณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำน

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนลำปำง

เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. – พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๐ น. – ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรให้บร ิกำร (Better Touch Point)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนพิษณุโลก

เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (SHA)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนพิษณุโลก

เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรฝึกอบรม (Top Training)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนพิษณุโลก

เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนพิษณุโลก

เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. – ตอบข้อซักถำมของคณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำน

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนพิษณุโลก

เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. – คณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔
ดำเนินกำรรวบรวมผลคะแนนของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนลำปำง
และพิษณุโลก

วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๔

เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. – ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรให้บร ิกำร (Better Touch Point)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครศร ีธรรมรำช

เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (SHA)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครศร ีธรรมรำช

เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรฝึกอบรม (Top Training)

ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครศร ีธรรมรำช

เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครศร ีธรรมรำช

เวลำ ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. – ตอบข้อซักถำมของคณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำน

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครศร ีธรรมรำช

เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. – พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๐ น. – ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรให้บร ิกำร (Better Touch Point)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนยะลำ

เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (SHA)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนยะลำ

เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรฝึกอบรม (Top Training)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนยะลำ

เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนยะลำ

เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. – ตอบข้อซักถำมของคณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำน

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนยะลำ

เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. – คณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔

ดำเนินกำรรวบรวมผลคะแนนของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครศร ีธรรมรำช
และยะลำ

วันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๔

เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. – ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรให้บร ิกำร (Better Touch Point)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนเพชรบุร ี

เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (SHA)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนเพชรบุร ี

เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรฝึกอบรม (Top Training)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนเพชรบุร ี

เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนเพชรบุร ี

เวลำ ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. – ตอบข้อซักถำมของคณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำน

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนเพชรบุร ี

เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. – พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๐ น. – ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรให้บร ิกำร (Better Touch Point)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครรำชสีมำ

เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (SHA)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครรำชสีมำ

เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรฝึกอบรม (Top Training)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครรำชสีมำ

เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครรำชสีมำ

เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. – ตอบข้อซักถำมของคณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำน

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครรำชสีมำ

เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. – คณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔
ดำเนินกำรรวบรวมผลคะแนนของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนเพชรบุร ี
และนครรำชสีมำ

วันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๔

เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. – ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรให้บร ิกำร (Better Touch Point)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครนำยก

เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (SHA)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครนำยก

เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรฝึกอบรม (Top Training)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครนำยก

เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครนำยก

เวลำ ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. – ตอบข้อซักถำมของคณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำน

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครนำยก

เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. – พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๐ น. – ทดสอบระบบ ZOOM Meeting

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรให้บร ิกำร (Better Touch Point)
ของว ิทยำลัยกำรพัฒนำชุมชน

เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (SHA)
ของว ิทยำลัยกำรพัฒนำชุมชน

เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนกำรฝึกอบรม (Top Training)
ของว ิทยำลัยกำรพัฒนำชุมชน

เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของว ิทยำลัยกำรพัฒนำชุมชน

เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. – ตอบข้อซักถำมของคณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำน

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลฯ ของของว ิทยำลัยกำรพัฒนำชุมชน

เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. – นำเสนอมำตรฐำนนักทรัพยำกรบุคคล (Talent Trainer)
ของกลุ่มงำน/ฝ่ำย สถำบันกำรพัฒนำชุมชน

เวลำ ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. – คณะทำงำนประเมินผลมำตรฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔
ดำเนินกำรรวบรวมผลคะแนนของศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชน
และว ิทยำลัยกำรพัฒนำชุมชน

เอกสารแนบ 4
แผนปฏิ บัติการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1 - 31 สิงหาคม 2564)

โครงการเฉลิ ม พระเกี ยรติ เ นื องในวันเฉลิ มพระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้า สิ รกิ ติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร

ที

กิจกรรม

1

ประเภทที 1 กิจกรรมสร้างอาชีพ

1.1 ฝกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสัน (ไม่เกิน 5 คน/รุน
่ )
- นากระชายสมุนไพรต้านโควด-19 จําหน่าย

(เปนการจัดกิจกรรมนําร่อง/เปดตั ว Kick Off)

วันที เดื อน พ.ศ.

สิงหาคม 2564

สถานทีดําเนินการ

- บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา

กลุ่มเปาหมาย

- ผู้ทีได้รบ
ั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติ ดเชือไวรัสโคโรนา 2019

(โควด-19)/ผู้ว่างงาน/ประชาชนทัวไป/

บุคลากร ศพช.ชลบุร (ไม่เกิน 5 คน/รุน่ )

โดยมีท่าน ผอ.ศพช.ชลบุร เปนประธาน

2

ประเภทที 2 กิจกรรมปลูกปา

2.1 ปลูกไม้ผล และสมุนไพร

สิงหาคม 2564

- บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา,

- บุคลากร ศพช.ชลบุร ทุกท่าน

2.2 จัดตั งธนาคารเมล็ดพันธุพ
์ ืชสมุนไพร (เพือเปน

สิงหาคม 2564

- ห้ องวชาการ ตึกอํานวยการ

- บุคลากร ศพช.ชลบุร โดยมีท่าน ผอ.

แหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุแ
์ ละแบ่งปนเมล็ดพันธุ ์

์ ล้าไม้สมุนไพร
2.3 แบ่งปนเมล็ดพันธุพ
์ ืชสมุนไพร/พันธุก

3

ประเภทที 3 กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิ น

3.1 ปลูกต้ นไม้พืนถิน ไม้ผล ต้ นไม้ให้ สี และสมุนไพร

2.1 พช.ปนสุขสู่ ชุมชน แบ่งปนอาหารกล่องปรุงสด
(ประสาน สพจ.ชลบุร เพือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก กพสจ./กพสอ./คณะทํางานขับเคลือน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรตําบล/จังหวัด และประสาน
เครอข่ายกสิกรรมธรรมชาติโคก หนอง นา โมเดล เพือ
ขอรับการสนับสนุนพืชผักสวนครัว/ข้าวสาร/อืนๆ)

และ
งาน

อํานวยการ

งานวชาการ
งานวชาการ
และ
งานอํานวยการ

- ห้ องวชาการ ตึกอํานวยการ

- บุคลากร ศพช.ชลบุร โดยมีท่าน ผอ.

งานวชาการ

สิงหาคม 2564

- บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา,

- บุคลากร สพจ.ชลบุร, เครอข่ายกองทุนแม่

งานวชาการ

ของแผ่นดิน จังหวัด/อําเภอ เข้าร่วมกิจกรรมเอามือสามัคคี

ประเภทที 4 กิจกรรมองค์กรสตร

ศพช.ชลบุร เปนประธาน

งานวชาการ

สิงหาคม 2564

(ประสาน สพจ.ชลบุร เพือเชิญชวนเครอข่ายกองทุนแม่

4

สวนปา และบรเวณถนนกิ นได้

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

สิงหาคม 2564

สวนปา และบรเวณถนนกิ นได้

- บรเวณห้ องครัวด้ านหลังโรงอาหาร

ศพช.ชลบุร เปนประธาน

ของแผ่นดินจังหวัด/อําเภอ และ บุคลากร
ศพช.ชลบุร ทุกท่าน

- บุคลากรทางการแพทย์/ผู้ปวยโควด-19/
ผู้ทีต้ องกักตั วอยู่ทีบ้าน/ผู้ทีต้ องกักตั ว
ในชุมชน

งาน

อํานวยการ
และ

งานทรัพฯ

