รายงานการประชุมเจ้าหน้าทีศ
่ ูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
ครัง้ ที่ 9/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 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. นางศรีธารา
แหยมคง
10. นางชมภูนุช
กุลกะดี
11. นางสาวอำพา
ศรีรุ้ง
12. นายบัญญัติ
อาจหาญ
13. นางกนกวรรณ จันทร์ปุ่ม
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
23. นางลัดดา
จิตตนอม

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรอื่ งที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.1 การย้ายข้าราชการพลเร ือนสามัญผู้ได้ รบ
ั วุฒิเพิ่มขึ้น

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคาสั่งแต่งตั้งย้ายเปลี่ยนสายงานของข้าราชการ ราย นางศร ีธารา

แหยมคง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีชานาญงาน ให้ไปดารงตาแหน่ง นักว ิชาการเง ินและบัญชี
ปฏิบัติการ กลุม
่ งานบร ิหารงบประมาณ กองคลัง และมีคาสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดารงตาแหน่ง นักทรัพยากร

บุคคลปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี สถาบันการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วน
ั ที่ 2 กันยายน 2564
ทั้งนี้ ข้าราชการ รายดังกล่าวได้เดินมารายงานตัวเร ียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

2
1.2 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รบ
ั คัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดั บปฏิบัติงาน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รบ
ั การคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภท

ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชลบุร ี จานวน 1 ราย คือ นางกนกวรรณ จันทร์ปุ่ม ปฏิบัติงานวันที่ 20 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ข้าราชการ รายดังกล่าวได้เดินทางมารายงานตัวเร ียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการดี เด่ น กรมการพัฒนาชุมชน

ประจาปี พ.ศ. 2564

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ

ดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการส่งเสร ิมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการของกรมการ
พัฒนาชุมชน มีการประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณ ระเบียบว ินัย และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ

ดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 เสร็จเร ียบร้อยแล้ว โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน มีลก
ู จ้างประจา และพนักงาน

ราชการ สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ได้รบ
ั การคัดเลือกฯ ประเภทลูกจ้างประจาจานวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และประเภทพนักงานราชการ จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ นางสาวนุชจร ีย์ อุปสัย ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยกรมฯ ได้ส่งใบประกาศและเข็มที่ระลึก
มติที่ประชุม รับทราบ

1..4 โครงการ / กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ด้วยวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีการประชุมสถาบันการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

เกี่ยวกับโครงการ / กิจกรรม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ 1. งบลงทุนศพช. ชลบุร ี จะดาเนินการจัดทาหลังคาที่จอดรถบร ิเวณสนาม
2. โครงการ 108 อาชีพ มอบหมายผู้รบ
ั ผิดชอบทาแผนและรายงานผลการดาเนินงานทุกเดือน

3. การทาวารสารของกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายทุกคนช่วยคิดและทาข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้มข
ี ่าว
ประชาสัมพันธ์ในวารสารกรมการพัฒนาชุมชน

4. วันที่ 11 ตุลาคม 2564 มอบหมายผู้เกี่ยวข้องจัดทาโครงการเกี่ยวกับการเร ียนรูร้ ะบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ภายในห้องประชุมทุกห้องของ ศพช.ชลบุร ี
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 8/2564

งานอานวยการได้แจ้งเว ียนรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 8/2564 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 จานวน

70 หน้า (รวมเอกสารแนบ) ทางเว็บไซต์
มติที่ประชุม รับรอง

https://training-chonburi.cdd.go.th เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรอื่ งสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ว
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรอื่ งเพื่อทราบ

4.1 การสร้างการรับรูข้ ้อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564

ตามหนังสือ กรมการพัฒนาชุมชนที่ มท 0415/ว 2180 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้ขอรับฟังความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564 จากบุคลากร
ในสังกัด หน่วยงานในสังกัด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รบ
ั บร ิการ และประชาชนเพื่อใช้ประกอบในการจัดทา
ข้อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจร ิยธรรม พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ดาเนินการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อกาหนด

จร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564 และจัดทาข้อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการพลเร ือน

กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงาม
ความดีที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นคต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การ
สร้างการรับรูข้ ้อกาหนดจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเร ียบร้อย

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อกาหนด

จร ิยธรรมข้าราชการกรมฯ และอินโฟกราฟิกส์ (Infographic) ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับได้รบ
ั ทราบและถือ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งลงนามรับทราบข้อกาหนดจร ิยธรรมฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสถาบันการพัฒนาชุมชน (งานอานวยการ)

ตามที่ สถาบันการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสถาบันการพัฒนา

ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพือ
่ ส่งเสร ิมให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเพื่อส่งเสร ิมและ

พัฒนาบุคลากรให้สามารถนาความรูท
้ ี่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยกาหนดดาเนินการระหว่าง
วันที่ 24 กันยายน 2564 - มีนาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 7 เดือน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

โดย ศพช.ชลบุร ี มีผู้ได้รบ
ั คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวพรรณธิภา นักรบ ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ และนายณัฐพล อุดมเมฆ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
มติที่ประชุม รับทราบ
2564

4.3 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ประจาเดื อน สิงหาคม - กันยายน
4.3.1 งานว ิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4.3.2 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4.3.3 งานอานวยการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 รายงานการใช้สถานที่ ประจาเดื อน สิงหาคม – กันยายน 2564
ห้องประชุม

ห้องพัก

ที่จอดรถ

200

อานวยการ

บรรยาย 1

บรรยาย 2

พระยาสัจจา

(คน)

63

83

79

124

13

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

ข้อเสนอแนะผู้อานวย ควรเพิ่มจานวนครัง้ ของผู้มาใช้บร ิการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

(คัน)

หมายเหตุ

4
4.5 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ ปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 รายงานโครงการศูนย์ปันสุขชุมชน

4.6.1 แบ่งปันพืชผักสวนครัว มีผู้มาใช้บร ิการจานวน 18 ครัง้ น้าหนักรวม 18.5 กรัม

ประหยัดเง ินได้ 175 บาท

4.6.2 ตัดผมชาย มีผู้มาใช้บร ิการจานวน 15 ราย ประหยัดเง ินได้ 2,000 บาท

4.6.3 บร ิการพื้นที่ออกกาลังกาย จานวนผู้มาใช้บร ิการจานวน 12 ราย ออกกาลังกายรวม

18 ชัว่ โมง จานวนพลังงานที่เผาผลาญ 6,500 กิโลแคลอร ี่

4.6.4 จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปันสุข / วัสดุเหลือใช้ ยอดจาหน่าย ทั้งสิ้น 45,656 บาท
- ที่กดแอลกอฮอล์เจล เป็นเง ิน 26,800 บาท
- ร้านกาแฟ

เป็นเง ิน 15,275 บาท

- วัสดุเหลือใช้

เป็นเง ิน 1,321 บาท

- ผักไฮโดรโปรนิกส์
- ไม้ฟอกอากาศ
- น้ายาล้างจาน

เป็นเง ิน 1,180 บาท
เป็นเง ิน
เป็นเง ิน

700 บาท

380 บาท
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มติที่ประชุม รับทราบ

4.7 รายงานฐานเร ียนรูใ้ นบ้านพอเพียง 30 ตารางวา

- ฐานน้าหมักอินทร ีย์ชวี ภาพ สารวจปร ิมาณน้าหมักอินทร ีย์ชวี ภาพ นาน้าหมักอินทร ีย์ชวี ภาพรด

น้าต้นไม้ และมีแผนจัดทาน้าหมักอินทร ีย์ชวี ภาพรสจืดเพิม
่ และจาหน่ายน้าหมักฯ รสจืด

- ฐานน้ายาล้างจาน ทาน้ายาล้างจาน 4 ชุด ได้จานวน 83 ขวด และทาน้ายาล้างมือ 1 ชุด
- ฐานมิสเตอร์มุดดิน จาหน่ายมูลไส้เดือนได้ 100 บาท
- ฐานคนเอาถ่าน เตร ียมวัสดุในการเผาถ่าน
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- ฐานผักคนเมือง ตัดแต่งกิ่งไม้ และมีผักที่สามารถเก็บบร ิโภคได้แล้ว เช่น ถั่วพู ชะพลู และ

กาลังดาเนินการปรับรูปแบบ และปลูกผักที่บร ิโภคในครัวเร ือน

- ฐานผักไฮโดรโปนิกส์ จาหน่ายผักกาดขาวได้เง ินจานวน 1,180 บาท

- ฐานไม้ดอกไม้ประดับ จาหน่ายไม้ฟอกอากาศได้เง ินจานวน 700 บาท
- ฐานอุโมงค์พันล้าน เก็บเมล็ดพันธุไ์ ว้ขยายพันธุ ์

- ฐานสมุนไพร เก็บเมล็ดพันธุฟ
์ ้าทะลายโจร ปรุงดินไว้เตร ียมปลูกต้นไม้
พันธ์กระชาย

- ฐานคนรักป่า ปลูกไผ่หลอดบร ิเวณบ้านพอเพียง 30 ตารางวา จัดทา QR Code และขยาย
- ฐานปลูกองุ่น ค้นหาชือ
่ พันธุอ
์ งุ่นซึง่ องุ่นพันธุท
์ ี่ปลูกมีชอ
ื่ แบล็คโอปอ พร้อมศึกษาว ิธีการ

ขยายพันธุ ์ และได้นาปุ๋ยหมักใบก้ามปูใส่บร ิเวณในกระถาง
- ฐานคนทาดิน เตร ียมทาดินปลูกต้นไม้

- ฐานอนุรก
ั ษ์สิ่งแวดล้อม มีการทาถังขยะเปียกไว้ในบ้านพอเพียง 30 ตารางวา และมียอดการ

จาหน่ายวัสดุเหลือใช้ได้จานวน 1,321 บาท

- ฐานสวนแนวตั้ง ปลูกต้นไม้บนชัน
้ วางสวนแนวตั้ง และปรับปรุงซ่อมแซมสวนแนวตั้งบร ิเวณ

ด้านหน้าอาคารพระยาสัจจา

- ฐานคนหัวเห็ด กาหนดอบรมการทาก้อนเห็ด วันที่ 14 ตุลาคม 2564

ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ มอบหมายผู้รบ
ั ผิดชอบฐานเร ียนรูท
้ ุกฐานจัดทา QR Code ประจาฐานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรอื่ งเพื่อพิจารณา

5.1 การจัดเวทีเสวนาทางว ิชาการ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 1

ตุลาคม 2564 - 1 ตุลาคม 2565 เพื่อแสดงพลังและศักยภาพของกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงาน
การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนในรอบ 60 ปี ที่ผ่านมา โดยกาหนดให้มีการจัดเวที
เสวนาทางว ิชาการ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด และ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
สาหรับประเด็นเสวนา เปิดกว้างไม่กาหนดประเด็น ผู้จด
ั เวทีเสวนาสามารถพิจารณาเรอื่ งที่สร้าง

กระแส สร้างชือ
่ เสียง/ภาพลักษณ์ของกรมฯ เป็นผลงานเด่น ความภาคภูมิใจ เป็นผลงานที่ผลกระทบต่อความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน เป็นทิศทางในงานอนาคต องค์ความรูส
้ าคัญของกรมฯ ที่ควรถ่ายทอดสู่สาธารณะ
ภายใต้องค์ประกอบ 3R (Rethink Reprocess Reactivate) โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
1) ชือ
่ เรอื่ ง

2) อดีตของเรอื่ งที่ผ่านมา (Rethink)

3) การดาเนินงานที่สาคัญ (Reprocess)

4) ทิศทางในอนาคต ระยะ 5 – 20 ปี ข้างหน้า (Reactivate)

งานว ิชาการ ได้พิจารณาเรอื่ งที่จะดาเนินการจัดเวทีเสวนาทางว ิชาการในโอกาสครบรอบ 60 ปี

กรมการพัฒนาชุมชน ซึง่ เป็นเรอื่ งที่สร้างกระแส สร้างชือ
่ เสียง/ภาพลักษณ์ของกรมฯ เป็นความภาคภูมิใจ โดยมี
ชือ
่ เรอื่ งและเค้าโครงที่จะจัดเวทีเสวนาทางว ิชาการ ดังนี้
นา โมเดล”

1. เรอื่ ง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง
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2. อดีตของเรอื่ งที่ผ่านมา (Rethink) ประกอบด้วย

2.1 การทาเกษตรที่ผ่านมา (เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้ว)
1) รูปแบบการทาเกษตร
2) ปัญหาอุปสรรค

3) องค์ความรูด
้ ้านการเกษตร
4) ภาคีเคร ือข่าย

5) การพัฒนาตนเอง/การฝึกอบรม/ดูงาน
6) แรงบันดาลใจ

2.2 เรอื่ งเล่าจากอดีต (เป็นผูท
้ ี่ไม่เคยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาก่อน)
1) ประวัติส่วนตัว

2) การประกอบอาชีพ
3) ปัญหาอุปสรรค
4) แรงบันดาลใจ

3. การดาเนินงานที่สาคัญ (Reprocess)

3.1 การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีว ิตประจาวัน
3.2 ทฤษฏีใหม่

3.3 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก

หนอง นา โมเดลตามภูมิสังคม

3.4 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

4.. ทิศทางในอนาคต ระยะ 5 – 20 ปี ข้างหน้า (Reactivate)

4.1 เป้าหมายการพัฒนาพื้นทีต
่ ้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่

"โคก หนอง นา โมเดล

4.2 แผนการดาเนินงาน

4.3 การสร้างความยั่งยืน
4.4 การขยายผล

งานว ิชาการ กาหนดแผนการจัดเวทีเสวนาทางว ิชาการ เรอื่ ง “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ

พัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล" แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
Cloud Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น.–12.00 น. เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีจานวนผูต
้ ิดเชือ
้ รายใหม่และมี

ผู้ป่วยสะสมจานวนมากกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการจัดเวทีเสวนา จานวน 5 จังหวัด รวม 629 คน ประกอบด้วย

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฏีใหม่

ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ

เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล รุน
่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563 ณ ศพช.ชลบุร ี

ได้แก่ ครัวเร ือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตระดับครัวเร ือน (HLM) และผู้รบ
ั จ้างงานในโครงการ (นักพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบ) ในพื้นที่ชลบุร ี จานวน 73 คน และรุน
่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2563 ณ ศพช.ชลบุร ี

ได้แก่ ครัวเร ือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตระดับครัวเร ือน (HLM) และผู้รบ
ั จ้างงานในโครงการ (นักพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบ) ในพื้นที่จงั หวัดสระแก้ว จานวน 70 คน

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฏีใหม่

ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ

เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting รุน
่ ที่ 1
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ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 ได้แก่ ครัวเร ือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตระดับครัวเร ือน (HLM)
และผู้รบ
ั จ้างงานในโครงการ (นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ) ในพื้นที่จงั หวัดชลบุร ี สระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา
จานวน 148 คน และรุน
่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 ได้แก่ ครัวเร ือนต้นแบบการพัฒนา

คุณภาพชีว ิตระดับครัวเร ือน (HLM) และผู้รบ
ั จ้างงานในโครงการ (นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ) ในพื้นที่จงั หวัด
ยโสธร จานวน 338 คน

งานว ิชาการ ขอความร่วมมือที่ประชุมพิจารณาแผนการจัดเวทีเสวนาทางว ิชาการ เรอื่ ง “โครงการ

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล" รวมทั้งเค้า

โครง (องค์ประกอบ 3R) และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประสานจังหวัดในพื้นที่ให้บร ิการของศูนย์ฯ และดาเนินการจัด
เวทีเสวนาทางว ิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 โครงการจัดทาหนังสือที่ระลึก 50 ปี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี และว ีดี ทศ
ั น์ เนื่องใน

โอกาสสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

ตามที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทางานฯ จัดทาหนังสือที่

ระลึก 50 ปี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี และว ีดีทัศน์ เนื่องในโอกาสสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน

ครบรอบ 60 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพื่อรวบรวมประวัติ ผลงานที่ภาคภูมใิ จ และกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุร ี ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพือ
่ สร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้บุคลากรเกิดความ
รักและภาคภูมิใจองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเชิดชูเกียรติ บุคลากร 2) เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ประวัติ ผลงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี นั้น

งานว ิชาการ ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ และคณะทางานฯ ดาเนินการสืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูล

และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหนังสือ ส่วนที่ 1 – 3 บทนา และทศวรรษที่ 1 – 5 พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลฯให้
งานว ิชาการ ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เพื่อรวบรวมจัดทาเป็นรูปเล่มและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรอื่ งอื่น ๆ

6.1 โครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) และ โครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืช สืบสานงานแผ่นดิน

งานว ิชาการ ขอขอบคุณท่านผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ทีมงานอานวยการ

ทีมมดงาน ที่ส่งเสร ิมและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ ์ พิธเี ปิดธนาคารเมล็ด
พันธุ ์ เป็นอย่างดียงิ่ ทั้งนี้ มีผข
ู้ อรับสนับสนุนเมล็ดพันธุจ
์ านวน 46 ราย และขอขอบคุณบุคลากรศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุร ี ทุกท่านที่รว่ มปลูกต้นไม้โครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืช สืบสานงานแผ่นดิน ซึง่ เป็น
ต้นไม้ที่ใกล้สูญพันธุ ์ (ต้นเท้ายายม่อม) ต้นไม้พื้นถิ่น (ต้นไข่เน่า) ไม้ให้สีสาหรับนามาย้อมผ้าสีธรรมชาติ

(ต้นคาแสด ต้นคราม) และพืชสมุนไพร (ต้นขมิ้นชัน ต้นอบเชย ต้นมะนาว มะกรูด) ขอบคุณทีมมดงานทุกท่าน

ที่รว่ มกันจัดทาแปลงปลูกพืชสมุนไพรบร ิเวณสวนป่า และแปลงบร ิเวณด้านหลังอาคารอานวยการ เป็นระเบียบ
เร ียบร้อย และสวยงาม
มติที่ประชุม รับทราบ

6.2 บ้านพอเพียง ศูนย์เร ียนรู ้ ศพช.ชลบุร ี

ฐานน้าหมักอินทร ีย์ชวี ภาพ ทีอ
่ ยู่ในบ้านพอเพียง ศูนย์เร ียนรู ้ ศพช.ชลบุร ี มีแผนจะจาหน่ายน้าหมัก

อินทร ีย์ชวี ภาพรสจืด แบบออนไลน์ และออฟไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับทีมมดงาน
สาหรับน้าหมักอินทร ีย์ชวี ภาพ รสจืด บรรจุขวดขนาด 0.5 ลิตร จาหน่ายราคาขวดละ 30 บาท ขนาด 1 ลิตร

จาหน่ายราคาขวดละ 50 บาท และขนาด 1.5 ลิตร จาหน่ายราคาขวดละ 70 บาท (ประโยชน์น้าหมักอินทร ีย์

9
ชีวภาพรสจืด ช่วยบารุงดิน ทาให้ดินมีความร่วนซุย ดินไม่แข็ง และใช้บาบัดน้าเสีย) โดยขอมดงาน จานวน
2-3 ท่าน เข้าร่วมฐานน้าหมักอินทร ีย์ชวี ภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ

6.3 กฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีพุทธศักราช 2564 (งานอานวยการ)

ด้วยกรมการพัฒนา ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจาปีพุทธศักราช 2564 เพื่อนาไปถวาย

พระสงฆ์จาพรรษา ณ วัดธรรมามูลวรว ิหาร ตาบลธรรมามูล อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในวันอาทิตย์ที่
14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จด
ั ทาประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรอื่ ง กาหนดการจัดงานถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีพุทธศักราช 2564 เพื่อขอเชิญชวนผูม
้ ีจต
ิ ศรัทธาร่วมบร ิจาคปัจจัย
โดยเสด็จพระราชกุศลในครัง้ นี้
มติที่ประชุม รับทราบ

6.4 แผนการปฏิบัติการฝึกอบชีพ 108 อาชีพ

งานว ิชาการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัน ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 19 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชือ
่ )

อาพา ศร ีรุง้

(นางสาวอาพา ศร ีรุง้ )

ผู้จดรายงานการประชุม

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

(ลงชือ
่ )

พรรณธิภา นักรบ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวพรรณธิภา นักรบ)

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานอานวยการ

การประชุม
สถาบันการพัฒนาชุมชน
ผ่านระบบ
Zoom Cloud Meeting
6 ตุลาคม 2564

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

พัฒนาคือสร้างสรรค์

แผนพัฒนาสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

Change for Good

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานชัน้ นาในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระดับชาติในการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
Social Innovation

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน

สร้างนวัตกรรมทางสังคมด้วยการวิจัยและพัฒนา

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ISO 30401:2018
สร้างการเรียนรู้ด้วยมาตรฐานการจัดการความรู้

มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาบุคคลตามระดับสมรรถนะ
ยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมทั้งระบบ

สถาบัน
การพัฒนาชุมชน

Government Innovation Lab
เชื่อมโยง ศพช. 11 แห่ง สร้างพื้นที่พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

CDD Excellent Center

Smart Leader

ยกระดับ ศพช. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญงาน พช.

สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาคประชาชน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

ศูนย์กลางความร่วมมือระดับชาติ

Social Innovation สร้างนวัตกรรมทางสังคมด้วยการวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษา
สร้างและพัฒนางานวิจัยเฉพาะพื้นที่
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคม

ISO 30401:2018 สร้างการเรียนรู้ด้วยมาตรฐานการจัดการความรู้
พัฒนาภายใต้ระบบมาตราฐานคุณภาพด้านการจัดการความรู้ตาม ISO 30401:2018
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สร้างนักจัดการความรู้ภาคประชาชน
ส่งเสริมการเรียนรู้สาธารณะเชิงรุก พัฒนาคลังความรู้และสารสนเทศแหล่งเรียนรู้

มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมทั้งระบบ
พัฒนาบุคคลตามระดับสมรรถนะ
ยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมทั้งระบบ สร้างหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม มาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Smart Leader สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาคประชาชน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาคประชาชน
พัฒนาศักยภาพผู้นา

แผนพัฒนาสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

Change for Good

ศูนย์กลางความร่วมมือระดับชาติ

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. สร้าง
แบบอย่างการพัฒนาพื้นที่ รวบรวมองค์ความรู้ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่
เหมาะสม พัฒนาคน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้าง
ประโยชน์สุขในหลากมิติให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

Government Innovation Lab
ศพช. 11 แห่ง ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน
สร้างพื้นที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

CDD Excellent Center
ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ
จัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
จัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

Change for Good

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน

30 รายการ 83.7626 ล้านบาท

ศพช.นครนายก

1 รายการ

17.2360 ลบ.

ศพช.สระบุร ี

3 รายการ

0.8350 ลบ.

ศพช.นครราชสีมา

3 รายการ

15.3008 ลบ.

ศพช.อุบลราชธานี

5 รายการ

3.2340 ลบ.

ศพช.อุดรธานี

4 รายการ

11.2909 ลบ.

ศพช.ลาปาง

5 รายการ

1.0510 ลบ.

ศพช.พิษณุโลก

2 รายการ

4.9012 ลบ.

ศพช.เพชรบุร ี

2 รายการ

8.9930 ลบ.

ศพช.นครศร ีธรรมราช

2 รายการ

0.4797 ลบ.

ศพช.ยะลา

1 รายการ

4.2410 ลบ.

เกิน 1 ล้านบาท 12 รายการ
ไม่เกิน 1 ล้านบาท 28 รายการ

วพช. 2 รายการ 16.2000 ลบ.

อบรมแกนนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง 33 รุ่น /3 วัน / 3,308 คน

ต.1

ฝึกอบรมข้าราชการ
6,204,800 บาท

โครงการหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
14,696,600 บาท

จัดการความรูฯ้ 3 กิจกรรม
4,052,300 บาท ต.1-4
การศึกษาวิจยั ฯ 6 กิจกรรม
605,200 บาท ต.2-4
ยกระดับงานวิจยั ฯ 3 กิจกรรม
516,000 บาท ต.2-4
วารสารฯ 2 กิจกรรม 144,000 บาท ต.1 , 4
นักทรัพยากรฯ 2 กิจกรรม
1,773,100 บาท ต.2-4
ทีมนวัตกรฯ 5 กิจกรรม
1,592,700 บาท ต.1-3
ฝึกอาชีพประชาชนฯ 110/3}300/1
583,000 บาท ต.1-3

งบที่ได้รบ
ั

31,574,900
บาท

ต.1

พัฒนาการอาเภอ
1 รุ่น 3 วัน 878 คน
1,204,800 บาท
พก.บริหารการเปลี่ยนแปลง
22 รุ่น 3 วัน 1,760 คน
5,000,000 บาท

เสริมสร้างและพัฒนาผูน
้ าการเปลีย่ นแปลง
1,407,200 บาท
ต.1-3
1,900 คน 76 จังหวัด

พัฒนาองค์กรเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นภารกิจ 25,370,100 บาท

๑ สำรวจ ออกแบบผังบริเวณและฐำนเรียนรู้ ปรับปรุงพืน้ ที่ตน้ แบบ

ฝึกอบรมแกนนาหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน / 5 วัน

ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรเพิม่ ทักษะระยะสัน
้ การพัฒนากสิกรรม
สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา

• หลักสูตรออนไลน์ (5 วัน)
• หลักสูตรปกติ (5 วัน 4 คืน)

3,308 คน
ศพช./
จังหวัด

แบบออนไลน์ *
- เพิ่มกลุม่ เป้าหมาย
(ผู้นาหรือแกนนาหมูบ
่ า้ น+พก.)

Change for Good

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ศูนย์เรียนรู/้
ศูนย์ฝก
ึ อบรม

ใช้เป็นคูม
่ อ
ื และ
สื่อในการฝึกอบรม

สร้างสื่อ/คูม
่ อ
ื /
องค์ความรู้
(ออนไลน์/ออฟไลน์)

สร้างเครือข่าย

สร้างครู
“พาทา”

่ น
สร้างพื้ นทีต
้ แบบ
(ครัวเรือน/ชุมชน)

อบรม “สร้างคน”

หลักสูตรพื้ นฐาน
4 คืน 5 วัน
“เรียนรู้ ปฏิบัตจ
ิ ริง”
ผ่านระบบออนไลน์
“เรียนรู้ปฏิบต
ั จ
ิ ริง”

ภูมิปญ
ั ญา + ทฤษฎีใหม่ + นวัตกรรมทีเ่ หมาะสม

สร้างความสามัคคี
้ สามัคคี”
“เอามือ

“พอมี พอกิน”
สู่ความอยูเ่ ย็นเป็นสุข
“มีความสุข”

ศูนย์ศก
ึ ษาและพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
อาคาร/สถานที/่ วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
การบริการ/วิชาการ/หลักสูตร
บุคลากร/เครือข่าย

สถาบันการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
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รายการค่ าก่ อสร้าง และปรับปรุงสิ่งก่ อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ผ่านการพิจ ารณาของคณะอนุ กรรมาธิการฯ)
ที่

รายการ
รวมทั้ง สิ้ น/ รวม ศพช.
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2.1 ปรับปรุงอาคารอานวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตาบลสาร ิกา อาเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง
1.1 ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชัน
้ 12 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตาบลแหลมทอง อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง
3.1 ก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาด 250 ที่นั่ง ว ิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ว ิทยาลัยการพัฒนา
ชุมชน ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 1 หลัง
2.2 ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุร ี ตาบลเขาใหญ่ อาเภอ
ชะอา จังหวัดเพชรบุร ี 1 แห่ง
2.3 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตาบลบ้านธาตุ
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
2.1 ปรับปรุงอาคารอานวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ตาบลวังทอง อาเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
6.2 ก่อสร้างรัว้ คอนกร ีตบล็อคทึบ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ตาบลสะเตง อาเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง
6.5 ก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาด 120 ที่นั่ง ว ิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ตาบลบางละมุง
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 1 หลัง
6.12 ก่อสร้างรัว้ คอนกร ีตบล็อคทึบ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตาบลบ้านธาตุ
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
2.4 ปรับปรุงรัว้ คอนกร ีตเสร ิมเหล็กภายใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุร ี ตาบลเขา
ใหญ่ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุร ี 1 แห่ง
6.11 ก่อสร้างถนนคอนกร ีตเสร ิมเหล็กภายใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตาบล
บ้านธาตุ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

1 แห่ง

2.5 ปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตาบลขามใหญ่ อาเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
6.8) ก่อสร้างโรงจอดรถ หอพักดอกบัวงาม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชชธานี ตาบล
แจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
2.7 ปรับปรุงรัว้ ด้านหลัง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตาบลขามใหญ่ อาเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
2.14 ปรับปรุงอาคารเร ือนรับรอง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตาบลแหลมทอง
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
2.8 ปรับปรุงโรงจอดรถพร้อสร้างรางระบายน้าคอนกร ีตเสร ิมเหล็กฝาตะแกรงเหล็ก ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
4.8 ปรับปรุงบ้านพักผู้อานวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชชธานี ตาบลแจระแม
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง
2.10 ปรับปรุงห้องน้าอาคารอานวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตาบลบ้านธาตุ
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
2.9 ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศร ีธรรมราช ตาบลหนอง
หงส์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศร ีธรรมราช 1 แห่ง
5.3 ปรับปรุงระบบกรองน้าประปาบาดาล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุร ี ตาบลทับกวาง
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี 1 แห่ง
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2.16 ต่อเติมหลังคาทางขึ้น หอประชุมทิพย์ชา้ ง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง ตาบล
แสนทอง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
5.4 ปรับปรุงระบบประปา (ระบบออโตเมชัน
่ ) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุร ี ตาบลทับ
กวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี 1 แห่ง
2.13 ปรับปรุงพืน
้ ที่คอนกร ีตพิมพ์ลาย อาคารลีลาวดี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
ตาบลแสนทอง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
4.9 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุร ี ตาบลทับกวาง
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี 1 หลัง
2.11 ปรับปรุงพืน
้ ที่คอนกร ีตพิมพ์ลาย อาคารอานวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
ตาบลแสนทอง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
2.12 ปรับปรุงพืน
้ ที่คอนกร ีตพิมพ์ลาย อาคารอาลัมภางค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
ตาบลแสนทอง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
6.7 ก่อสร้างถนนคอนกร ีตเสร ิมเหล็กเชือ
่ มโรงอาหาร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครราชสีมา ตาบลแหลมทอง อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
2.15 ปรับปรุงหลังคาส่วนต่อเติมด้านข้างโรงอาหารก๋าสลอง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ลาปาง ตาบลแสนทอง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง
5.2 ปรับปรุงระบบท่อประปาภายในหอพักศร ีว ิชัย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศร ีธรรมราช
ตาบลหนองหงส์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศร ีธรรมราช 1 แห่ง
5.1 ปรับปรุงระบบท่อประปาภายในหอพักดอกบัวงาม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
อุบลราชชธานี ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
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หมายเหตุ

งบหน้ารายการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานกิจกรรมตามผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน..สถาบันการพัฒนาชุมชน..
ลาดับ
รายละเอียดคาขอของหน่วยงาน
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ที่
หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยดาเนินการ
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
9,266,300
1 โครงการจัดการความรูง้ านพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4,052,300
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเพิ่มทักษะการจัดการความรู้
1,881,600
กิจกรรมที่ 1.1 การเพิ่มทักษะการจัดการความรู้
รุ่น/คน/วัน 1/268/1
255,200
สพช.
กิจกรรมที่ 1.2 เวทีสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชน
รุ่น/คน/วัน 76/1,520/1
1,626,400
สพจ.
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ระดับพื้นที่
1,736,200
กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรม KM สัญจร การจัดการความรู้ชุมชน
รุ่น/คน/วัน 22/220/1
244,200
ศพช.
กิจกรรมที่ 2.2 เวทีชุมชนนักปฏิบัติ (cop)
รุ่น/คน/วัน 11/220/2
572,000
ศพช.
กิจกรรมที่ 2.3 CD FORUM เสวนางาน พช.
ครั้ง
12
378,000
สพช.
กิจกรรมที่ 2.4 กิจกรรมตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน
รุ่น/คน/วัน 1/100/2
542,000
สพช.
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
434,500
กิจกรรมที่ 3.1 การประชุมกาหนดหลักสูตรสาหรับบุคลกรที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน และ
รุ่น/คน/วัน 1/30/1
22,500
สพช.
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์
กิจกรรมที่ 3.2 สร้างสื่อการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
กิจกรรม
1
372,000
สพช.
กิจกรรมที่ 3.3 กิจกรรมจัดทาองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เล่ม
200
40,000
สพช.
2 โครงการศึกษาวิจัยงานพัฒนาชุมชน
605,200
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดทาโครงร่างงานวิจัย และประชุมชีแ้ จงสร้างความเข้าใจโครงการฯ
กิจกรรม
1
19,600
สพช.
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย
กิจกรรม
1
466,000
สพช.
ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
กิจกรรม
1
สพช.
กิจกรรมที่ 4 นาเสนอ (ร่าง) ผลการวิจัย
กิจกรรม
1
19,600
สพช.
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
กิจกรรม
1
90,000
สพช.

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 3
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 3

ลาดับ
ที่
3

4

5

6

7
8
9

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเผยแพร่ผลการวิจัย
โครงการพัฒนาและยกระดับงานวิจัยของหน่วยงานฝึกอบรมในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดทาโครงร่างงานวิจัย และประชุมชีแ้ จงสร้างความเข้าใจโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
โครงการจัดทาวารสารกรมการพัฒนาชุมชนและวารสารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 การจัดทาวารสารกรมการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ 2 การจัดทาวารสารวิชาการกรมการพัฒนาชุมชน
โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะผูป้ ฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สูค่ วามเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 1 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สู่ความเป็นเลิศ”
กิจกรรมที่ 2 การประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government
Innovation Lab: Gov Lab) (ผ่านระบบออนไลน์และเชิงปฏิบัติการในพืน้ ที)่
กิจกรรมที่ 1 การสร้างความเข้าใจทีมงาน
กิจกรรมที่ 2 การจัดเวทีเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
กิจกรรมที่ 3 การวางแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของทีมนวัตกร
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และนาเสนอ prototype
กิจกรรมที่ 5 นาเสนอผลงานจากการขับเคลื่อนการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมแกนนาขับเคลือ่ นหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยนับ
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
เล่ม
เล่ม
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
รุน่

รายละเอียดคาขอของหน่วยงาน
เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยดาเนินการ
1
10,000
สพช.
516,000
24,000 ศพช.และ วพช.
1
1
408,000 ศพช.และ วพช.
1
84,000 ศพช.และ วพช.
144,000
11
82,500
สพช.
1
61,500
สพช.
1,773,100
65
555,100
สพช.
120

1,218,000

สพช.

655

1,592,700

สพช.

169
107
118
118
143
110

169,500
133,000
477,600
587,600
225,000
583,000

สพช.
สพช.
สพช.
สพช.
สพช.
สพช.

14,696,600
1,407,200

สพช. /ศพช.
สพช.

รุ่น/คน/วัน 33/3308/5
1,900
คน

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาส 4
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 4
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3-4

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 3
ไตรมาส 1-3
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2564
ที

วันที เดือน พ.ศ.

สถานที

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

1 กันยายน 2564

ห้องประชุม 2 (ชัน 2)

ณัฐพลฯ + วรัช

จัดฝกอาชีพตัดผมชาย

4 กันยายน 2564

บ้านพอเพียงฯ

ณัฐพลฯ + เมทิณี +วรัช

3

นําเสนอหลักสูตรการฝกอบรมอาชีพออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

6 กันยายน 2564

ห้องประชุม 2 (ชัน 2)

เมทิณี + วรัช + ณัฐพลฯ

4

โครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืช สืบสานงานแผ่นดิ น

7 กันยายน 2564

ศพช.ชลบุร

เมทิณี + วรัช

1
2

กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและอภิปรายผลการจัดเก็บข้อมูลการวจัยของหน่วยงาน
โครงการยกระดั บคุณภาพการวจัยและพัฒนาชุ มชนฯจํานวน 2 เรอง

ตามโครงการเพิมประสิ ทธิภาพศู นย์ฝกอบรมประชาชน

5

ร่วมเปนเจ้าหน้าทีโครงการพัฒนาพืนทีต้นแบบฯ รุน
่ ที 1 – 2

13 – 24 กันยายน 2564

ห้องบรรยาย 1

ณัฐพลฯ + เมทิณี + วรัช

7

ร่วมเปนวทยากรโครงการพัฒนาพืนทีต้นแบบฯ รุน
่ ที 1 – 2

13 – 24 กันยายน 2564

ห้องบรรยาย 1

ณัฐพลฯ + เมทิณี + วรัช

9

ร่วมดําเนินการถ่ายทําวดีโอ โครงการสร้างภาพลักษณ์ฯ

26 – 28 กันยายน 2564

จ.สระแก้ว

ณัฐพลฯ + วรัช

29 กันยายน 2564

อ.ศรราชา

เมทิณี + วรัช

6
8

จัดทํางานวจัย บทที 4 ตามโครงการยกระดั บคุณภาพการวจัยและพัฒนาชุ มชน
ร่วมเตรยมความพร้อมการถ่ายทําวดีโอ โครงการสร้างภาพลักษณ์ฯ

10 ร่วมดําเนินการถ่ายทําวดีโอ โครงการสร้างภาพลักษณ์ฯ
11 ร่วมดําเนินการถ่ายทําวดีโอ โครงการสร้างภาพลักษณ์ฯ

20 - 30 กันยายน 2564
25 กันยายน 2564

30 กันยายน 2564

ศพช.ชลบุร
อ.ศรราชา

จ.ฉะเชิงเทรา

ณัฐพลฯ + วรัช
เมทิณี + วรัช

เมทิณี + วรัช

รายงานการบริหารงบประมาณ
ภายใน..ศพช.ชลบุรี

รายงานงบบริหาร ประจาเดือน ส.ค. – ก.ย. 2564
รายการรับ (บาท)

รายการจ่ าย (บาท)
11,890

วัสดุสานักงาน/คอม

2,465

ฐานบริหารขยะ

278

งานช่ าง/ซ่ อมบารุ ง

5,455

ฐานอาหารว่าง

1000

งานฐาน

4,135

ฐานไม้ดอกไม้ประดับ

200

กิจกรรม/พิธี/โครงการ

11,930

จาหน่ายผักข่า

300

รับรองแขก

19,585

1000

อาหารเจ้ าหน้ าที่

23,395

คืนเงินยืม

21,055

ซื้อนา้ ดื่ม

1,858

ผู้ใหญ่สมทบ

55,200

งานครัว

2,980

ค่าบริการสถานที่

5,200

งานเกษตร/ตัดหญ้ า

เงินเหลือโครงการ

31,250

อื่นๆ

596
20,565

รวม

92,964

ฐานคนช่างคิด

ขายของเก่า

รวม

127,373

สรุปงบบริหารสานักงาน ปั จจุบนั

เงินคงเหลือตามบัญชี
คืนเงินจองพระให้ ผอ.
กันเงินค่ าเสื้ อ

47,700 บาท
16,000 บาท
6,900 บาท

เงินคงเหลือใช้ ได้

24,800 บาท

ผลการดาเนินงาน
งานอานวยการ

สนับสนุน : โครงการสร้างและพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมถอด
บทเรี ยนความสาเร็ จ
•
•
•
•

พืน้ ที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา
สนับสนุนการถ่ายทาคลิปวิดีโอ (ระหว่างดาเนินการ)
สัมภาษณ์ผนู้ าและสมาชิก
ถอดบทเรียน (ระหว่างดาเนินการ)

สนับสนุน : โครงการสร้างอาชีพ สร้างความมัน่ คงทางอาหารสร้างภูมิคุม้ กันโควิด-19
• จัดซือ้ ต้นกล้า 15,360 ต้น เป็ นเงิน 280,000 บาท
• จัดซือ้ เมล็ดพันธุพ์ ืช จานวน 32,000 ซอง เป็ นเงิน
160,000 บาท
• จัดระบบและส่งมอบต้นกล้า และเมล็ดพันธุพ์ ืชให้พืน้ ที่
• คงเหลือต้นกล้าไว้พฒ
ั นาฐานแปลงผักในศพช. 27 ชุด
• คงเหลือเมล็ดพันธ์ ประมาณ 800 ซอง

สนับสนุน : กิจกรรม ฝึ กอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิ กรรมสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรู ปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แบบออนไลน์
13-17 , 20-24 ก.ย. 2564
•
•
•
•
•
•

การจัดเตรียมอาคาร/สถานที่
การควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจัดหาอาหารและอาหารว่าง
การดูแลวิทยากร
ร่วมเป็ นวิทยากร
สรุปผลรายวิชา (ยังไม่ได้ดาเนินการ)

ดาเนินงาน : โครงการสร้ างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้ วยการประชาสั มพันธ์ ออนไลน์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 30,000 บาท ออกพืน้ ทีร่ ะหว่ าง วันที่ 27 ก.ย. 2564 - 1 ต.ค. 2564
จานวน 5 พืน้ ที่ 3 จังหวัด ประกอบด้ วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา
งาน
บริหารโครงการ

สถานะ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ผู้ดาเนินการ
อานวยการ

สารวจพืน้ ที่
ทาสคิป/บท
ถ่ายทา
ตัดต่อ

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
ระหว่างดาเนินการ

อานวยการ/วิชาการ
อานวยการ/วิชาการ
อานวยการ/วิชาการ/พัฒนาทรัพยากรบุคคล
อานวยการ

เผยแพร่

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ศพช./กรมฯ

เบิกจ่ายงบประมาณ 100 %

ดำเนินงำน : โครงกำรศูนย์เร ียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรพัฒนำชุมชน
อย่ำงยั่งยืน โคก หนอง นำ พัฒนำชุมชน

โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาพื้นที่ตน้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลัก ทฤษฎี ใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้มีความพร้ อมรองรั บการเรี ยนรู ้
การฝึ กอบรมประชาชน และเป็ นศูนย์ประสานความร่ วมมือสร้างเครื อข่ายต้นแบบ
งบประมาณ 200,000 บาท (ดาเนินการจัดซื้อเรี ยบร้อยแล้ว)

รายบุคคล

-

-

-

ตรวจสอบเอกสาร
บันทึกรายการในระบบ

-

GFMIS

-

บันทึกรายการจ่ายเงิน
ผ่านระบบ KTB
Corporate Online

-

จัดทาหนังสือรับรองภาษี
หัก ณ ทีจ่ า่ ย
การเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานงบทดลอง ส่ง
สตง.
รายงานมาตรการเงิน
กองคลัง
จัดทารายงานผลการ
เบิกจ่ายส่ง คลังจังหวัด
การจัดทารายงาน

1. ร่วมกิจกรรมฐานผักไฮโดร

ฯ2. ร่วมกิจกรรมตัดผมชาย
3. ร่วมกิจกรรมฐานไม้ดอกฯ
4. ร่วมกิจกรรมบ้านพอเพียง
ร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้

ร่วมปลูกผักทีบ่ า้ นพอเพียง
2. ร่วมกิจกรรมทาบุญวัน
ครบรอบกรมการพัฒนา
ชุมชน
3. พัฒนา ศพช.ชลบุร ี
4. ฝึ กอบรมเพิม
่ ทักษะฯ 2 รุน่
1.

งานอื่นๆ

-

-

ลงทะเบียนหนังสือรบ จานวน 90
เรื่อง
ลงทะเบียนหนังสือส่ง จานวน 85
เรื่อง
จัดทาคาสังเวรประจ
่
าวัน 2 เรื่อง
จัดทาคาสังแบ่
่ งหน้าทีค่ วบคุม
จานวน 2 เรื่อง
ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ 20 ฉบับ
ตรวจสอบวันลา 5 ครัง้
งานธุรการ

พัฒนาฐานไม้ดอกไม้ประดับ
2. ร่วมกิจกรรมหลักสูตรระยะ สัน
้
108 อาชีพ ตัดผมชาย
3.ร่วมกิจกรรมบ้านพอเพียง
1.

ร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้

ร่วมปลูกผักทีบ่ า้ นพอเพียง
2. ร่วมกิจกรรมทาบุญวันและ
บริจาคสิง่ ของเนื่องวันคล้าย
วันก่อตัง้ กรมการพัฒนา
ชุมชน
3. พัฒนา ศพช.ชลบุร ี
4. ร่วมกิจกรรมโครงการ
ฝึกอบรมเพิม่ ทักษะระยะสัน้
การพัฒนากสิกรรมสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ
จานวน2 รุน่
1.

งานอื่นๆ

แผนการดาเนินงาน งานอานวยการ ในเดือน ต.ค. 2564
แผนการดาเนินงาน
1. ตรวจสอบพัสดุประจาปี
2. เขียนเลขครุภณ
ั ฑ์ อาคารอานวยการ
3. จัดทาคลิปวิดีโอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5. ประชุมวิเคราะห์การทางานที่ผ่านมา เพื่อกาหนดแผนการพัฒนางานในปี ตอ่ ไป

6. จัดทาผังขัน้ ตอนการติดตัง้ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม

มาตรการ : การให้บริการอาคารสถานทีห่ น่วยงานภายนอก
ข้อห้าม และข้อปฏิบัตใิ นการใช้หอ้ งประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ห้ามติดกระดาษ/สติก๊ เกอร์/กระดาษกาว บริเวณผนังห้องประชุม
ห้ามตอกตะปูเพื่อแขวนป้ายหรือสิ่งอื่นใดทัง้ สิน้
ห้ามนาทรัพย์สินของศูนย์ออกนอกสถานที่
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการด้วยความระมัดระวัง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ ผูข้ อใช้
จะเป็ นผูด้ าเนินการแก้ไข ซ่อมแซมหรือซือ้ มาเปลี่ยนด้วยเงินของผูใ้ ช้เอง โดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ ทัง้ สิน้
ผูข้ อใช้ตอ้ งแสดงความจานงค์ในการขอใช้เป็ นหนังสืออย่างชัดเจน
หากผูข้ อใช้ตอ้ งการใช้วสั ดุอปุ กรณ์ หรือต้องการรับบริการอื่นๆ ให้ประสานหน่วยงานและกรอกแบบคาขอ
ผูข้ อใช้ตอ้ งช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ เมื่อใช้งานเสร็จเสมือนก่อนใช้งาน
ผูข้ อใช้จะต้องเตรียมวัสดุสนิ ้ เปลืองใช้แล้วหมดไป เช่น กระดาษทิชชู่ ถ่าน แอลกอฮอล์ลา้ งมือ และอื่นที่จาเป็ น

สรุปผล
การดาเนินงานประจาเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

๑. โครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั ่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุม้ กันโควิด ๑๙
มีรายละเอียด และกระบวนงาน ดังนี้

เขี ย นโครงการสร้ างอาชี พ สร้ างความมั่ นคง
ทางอาหารสร้ างภูมิค้ ุมกันโควิด ๑๙

จัดทาหนังสือแจ้ ง ๗ จังหวัดเพื่อชีแ้ จงรายละเอียดและกลุ่มเป้ าหมาย
ของโครงการฯ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี ้
๔.๑ แนวทางการดาเนินงานโครงการฯ
๔.๒ ใบรั บสมัครผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ

๔.๓ แบบลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ

จัดทาหนั งสือขออนุ มัติดาเนิ นงานโครงการฯ

๔.๔ แบบลงทะเบียนรั บเมล็ดพันธ์ พืช ผักสวนครั ว และพันธ์ กล้ าไม้
๔.๕ แบบประเมินผลโครงการ/แบบประเมินผลรายวิชา
๔.๖ ตารางการฝึ กอบรมรู ปแบบออนไลน์

จัดทาคาสั่งแต่ งตัง้ คณะทางานโครงการสร้ างอาชีพ
สร้ างความมั่นคงทางอาหารสร้ างภูมิค้ ุมกันโควิด ๑๙

จัดทาตารางอบรมโครงการสร้ างอาชีพ สร้ างความมั่นคงทางอาหาร
สร้ างภูมิค้ ุมกันโควิด ๑๙

โครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั ่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุม้ กันโควิด ๑๙ (ต่อ)
ขอบเขตเนือ้ หา/แผนการสอนโครงการสร้ างอาชีพสร้ างความมั่นคง
ทางอาหาร สร้ างภูมิค้ ุมกันโควิด ๑๙

จัดทาหนังสือบันทึกเสนอผลการดาเนินงานโครงการฯ
ต่ อผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

จัดทาสคริปให้ สอดคล้ องกับขอบเขตเนือ้ หา/แผนการสอน
โครงการสร้ างอาชีพ สร้ างความมั่ น คงทางอาหารสร้ าง
ภูมิค้ ุมกันโควิด ๑๙

รวบรวมแบบประเมินผลโครงการ และประมวลผลรวม
เพื่อจัดทารู ปเล่ มเอกสารสรุ ปผลการดาเนินโครงการฯ

จัดพิธีเปิ ด/ฝึ กอบรมรู ปแบบออนไลน์ ประเมินผลโครงการ/
ประเมินผลรายวิชา
รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ ายประกอบด้ วย ๑) แบบลงทะเบียน
ผู้เข้ าอบรมโครงการ ๒)แบบลงทะเบียนรั บเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว
และพันธุ์กล้ าไม้ จัดส่ งฝ่ ายอานวยการเพื่อเบิกจ่ ายต่ อไป

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
ระดับภาค ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
มีรายละเอียด และกระบวนงาน ดังนี้

เตรี ยมจัดประชุมเพื่อรั บทราบปั ญหา/อุปสรรค ผลการดาเนินงานในพืน้ ที่ รับผิดชอบ
ของศูนย์ ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีทุกวันจันทร์ และสรุ ปรายงานผลตามแบบฯ
ส่ งให้ กรมภายในวันอังคาร ผ่ านกลุ่มไลน์ ศพช.งานโคกหนองนาโมเดล
จัดทารายงานการประชุมประจาสัปดาห์ พร้ อมระเบียบวาระการประชุม

จัดทาหนังสือบันทึกเสนอผลการดาเนินงานโครงการฯต่ อผู้อานวยการ
สถาบันการพัฒนาชุมชน

จัดส่ งข้ อมูล ข่ าวสารต่ าง ๆให้ จังหวัดในพืน้ ที่รับผิดชอบของศูนย์ ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุรี

๓. โครงการพัฒนาพื้นที่ตน้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมที่ ๑
ฝึ กอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสูร่ ะบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในรูปแบบออนไลน์
มีรายละเอียด และกระบวนงาน ดังนี้

เขี ย นโครงการพั ฒ นาพื น้ ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ”
กิจกรรมที่ 1 ฝึ กอบรมระยะสัน้ การพัฒนากสิกรรมฯ
จัด ท าคาสั่ ง แต่ ง ตั ง้ คณะท างานโครงการพัฒ นาพื น้ ที่ ต้ น แบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ ส่ ู “โคก หนอง
นา โมเดล กิจกรรมที่ ๑ ฝึ กอบรมระยะสัน้ การพัฒนากสิกรรมฯ

จัดทาตารางฝึ กอบรมฯ/ขอบเขตเนือ้ หาแผนการสอนโครงการ
พัฒนาพืน้ ที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์ ส่ ู “โคก หนอง นา โมเดลกิจกรรมที่ 1 ฝึ กอบรม
ระยะสัน้ การพัฒนากสิกรรมฯ

จัดทาหนั งสือขออนุ มัติดาเนิ นงานโครงการฯ

จัดทาหนั งสือแจ้ ง ๗ จังหวัดเพื่อชีแ้ จงรายละเอียดและ
กลุ่มเป้ าหมายของโครงการฯ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี ้
๔.๑ แนวทางการดาเนินงานโครงการฯ
๔.๒ แบบลงทะเบียนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม
๔.๓ ตารางการฝึ กอบรมฯ (ออนไลน์ )

จัดทาคากล่ าวรายงานและคากล่ าวพิธีเปิ ดการฝึ กอบรม

โครงการพัฒนาพื้นที่ตน้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ ๑
ฝึ กอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสูร่ ะบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในรูปแบบออนไลน์ (ต่อ)
มีรายละเอียด และกระบวนงาน ดังนี้

จัดพิธีเปิ ดการฝึ กอบรม/ฝึ กอบรม
รู ปแบบออนไลน์

รวบรวมหลัก ฐานการเบิก จ่ า ยจัด ส่ ง ฝ่ ายอานวยการ
เพื่ อ เบิก จ่ า ยต่ อ ไป ประกอบด้ ว ย ๑) แบบลงทะเบี ย น
ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ กอบรม ๒) แบบค่ า ตอบแทนวิท ยากร
๓)ค่ า พาหนะวิท ยากร ๔)แบบเบิก ค่ า อาหารและ
อาหารว่ า งและเครื่ องดื่ ม รายชื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
โครงการและวิทยากร
รวบรวมแบบประเมินผลโครงการประมวลผล
รวมทัง้ จัดทารูปเล่ มเอกสารสรุ ปผลการดาเนิน
โครงการฯ

จัดทามอบภารกิจ

ประเมินผลโครงการ

จัดทาหนังสือบันทึกเสนอผลการดาเนินงานโครงการฯ
ต่ อผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

๔. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมถอดบทเรียนความสาเร็จ
มีรายละเอียด และกระบวนงาน ดังนี้

ประชุมสร้ างความเข้ าใจทีมขับเคลื่อนกิจกรรม
ถอดบทเรี ยนความสาเร็จ

แบ่ งหน้ าที่ความรั บผิดชอบมอบหมายภารกิจ

เตรี ยมประเด็นถอดบทเรี ยนความสาเร็จ

ลงพืน้ ที่ถอดบทเรี ยนความสาเร็จ ณ ตาบลคลองนิยมยาตรา
อาเภอบางบ่ อ จังหวัดสมุทรปราการ

รวบรวมองค์ ความรู้ และจัดทาเอกสารถอดบทเรี ยน
ความสาเร็จเป็ นรู ปเล่ ม

๕. โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ หลักสูตร พัฒนากรก่อนประจาการ รุ่นที่ ๑๑๘
มีรายละเอียด และกระบวนงาน ดังนี้

บริหารจัดการโครงการ กิจกรรมการเรี ยน
ประจาวันให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย

อานวยความสะดวกในการฝึ กอบรมให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ

เป็ นแบบอย่ างที่ดีในด้ านพฤติกรรม ระเบียบ
วินัย เสียสละ และมนุษยสัมพันธ์

สร้ างองค์ ความรู้ สอนแนะ ฝึ กฝน ให้ พัฒนากรสามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่การเป็ นนักพัฒนาที่ดี

สร้ างทัศนคติท่ ีดีให้ เกิดความเชื่อมั่น
ในการทางาน

พัฒนาทักษะ และดูแลสนับสนุนให้
พั ฒนากรสามารถเรี ยนรู้ และ
มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมนันทนาการ
ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

๖. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลงสูศ่ ูนย์ผนู ้ าจิตอาสาพัฒนาชุมชน
มีรายละเอียด และกระบวนงาน ดังนี้

แจ้ งจังหวัดให้ ดาเนินการดังนี ้
๑) จัดส่ งแผนการจัดกิจกรรม แบบ ศจอ.พช. ๑ ๒) ทะเบียนรายชื่อ
ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามแบบ ศจอ.พช. ๒
๒) รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมแบบ ศจอ.พช. ๑ ๒) ทะเบียนรายชื่อ
ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามแบบ ศจอ.พช. ๒
วางแผนสนับสนุนจังหวัดในพืน้ ที่บริการ
ศูนย์ ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ในการสร้ างเครื อข่ ายขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้ างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่ศูนย์ ผ้ ูนาจิตอาสาพัฒนาชุมชน

- อยู่ระหว่างดาเนินการ

แผนปฏิบตั กิ ารเดือนตุลาคม 2564
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่

กิจกรรม/โครงการ

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

1.

ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

8 ต.ค.2564

ทีมงานพัฒนาทรั พยากรบุคคล

2

ประชุมวางแผนขับเคลื่อนงานตามนโยบายอธิบดี กรมการ
พัฒนาชุมชน/งานตามยุทธศาสตร์
สถาบันการพัฒนาชุมชน/งานภารกิจของ
ศูนย์ ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี/งานที่ได้ รับมอบหมายอื่นๆ

8 ต.ค.2564

ทีมงานพัฒนาทรั พยากรบุคคล

3

18-20ต.ค.2564
งานวิจัยเรื่ อง แรงจูงใจและปั จจัยที่มีผลต่ อความสาเร็จตาม
โครงการพัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ ส่ ู “โคก หนอง
นา โมเดล”
ในพืน้ ที่บริการของศูนย์ ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุรี

ทีมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4

จัดทาผลงานหนังสือที่ระลึกศูนย์ ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีและวี
ดีทศั น์
เนื่องในโอกาสสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ ๖๐ ปี

ทีมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26-29 ต.ค.2564

หมายเหตุ

ขอบคุณค่ะ
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติก ารฝกอาชีพ โครงการ 108 อาชีพ แก้จนพั ฒนาคนทุ กช่วงวัย ปงบประมาณ 2564
ศูนย์ศึก ษาและพัฒนาชุ มชนชลบุร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
อาชีพ

วัน เดื อน ป ดําเนิ นการฝกอาชีพ
ต.ค.64

1. รโนเวทโต๊ะไม้ เก่า

22

2. เฟอร์นิเจอร์ไม้

22

3. นาหมัก อินทร ย์ชีวภาพรสจืด

28

4. ทําปุยมูลไส้ เดือน

พ.ย.64

12

6. ตัดผมชาย
7. ขนมปงปง

22

8. ทีกดเจลแอลกอฮอล์ ชนิดเท้ าเหยียบ

ก.พ.65

26

เม.ย.65

พ.ค.65

7, 17

8

17

23

7

ก.ค.65

ส.ค.65

ก.ย.65

7, 21

5, 19

8, 22

9, 23

8
8

9, 22

10, 22

6, 20

12, 24

22

24
24

12. ผสมดิ นปลูก ต้นไม้ เสร มเพิมรายได้

20

13. ออกแบบระบบนาหยด

20

14. ปุยหมั กในกระสอบ

21

15. นาพร กปลาทู

21

10

16. วุ้นแฟนซี

10

17. สลัดโรลและนาสลั ดคร มซีฟูต

10

18. คอนเฟล็ คคาราเมล
19. มะขามแช่อิ ม

มิ.ย.65

8
8, 23

23

9. เพาะถัวงอกคอนโด

มี.ค.65

9, 22

12
22

11. สมุนไพรแช่เท้ า

ม.ค.65

12

5. ปุยหมั กสูตรไม่กลั บกอง

10. การถ่ ายภาพเบืองต้ น

ธ.ค.64

21

หมายเหตุ แผนปฏิบั ติการฝกอาชีพในแต่ละเดื อน สามารถปรับเปลียน และเพิ มเติมอาชีพได้ตามความต้อ งการของผู้เข้ ารับการฝกอาชีพ /ตามความเหมาะสม

งบประมาณ (บาท)

