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ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าทีศ
่ ูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
ครัง้ ที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น.
ณ อาคารบรรยาย 1

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรอื่ งทีป
่ ระธานแจ้งทีป
่ ระชุมทราบ

1. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้ วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
ด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจร ิญ) ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน

งานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 แนวทางทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อเป็นแนวทางเชือ
่ มโยงในการ
ขับเคลื่อนงานกับพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 9/2564

งานอานวยการได้แจ้งเว ียนรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 10/2564 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

จานวน 79 หน้า (รวมเอกสารแนบ) ทางเว็บไซต์

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

มติที่ประชุม......................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3 เรอื่ งสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ทีแ
่ ล้ว
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ระเบียบวาระที่ 4 เรอื่ งเพื่อทราบ

4.1 โครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาร ิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งานว ิชาการ)

1.1 กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินงานโครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดาร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
การรับรูแ
้ ละเข้าใจการดาเนินโครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่
19 – 21 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชน 5 แห่ง ๆ ละ 4 คน รวม 20 คน

สถาบันการพัฒนาชุมชน ให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ดาเนินการดังนี้
1. แจ้งกลุ่มเป้ าหมายประกอบด้ วย นายว ิรัช เจร ิญดี นางสาวดวงพร เลิศลาหวาน นางสาวเมทิ ณี

วงค์สถิตย์ และ นายณัฐพล อุดมเมฆ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรูแ
้ ละเข้าใจการดาเนินงานโครงการ

อนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

2
2. ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ย งการ
แพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โคว ด
ิ -19) รวมทั้ งมาตรการอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งจากภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด

3. รายงานผลการดาเนินงานในระบบ Budget and Project Management : BPM หลังเสร็จสิ้น

การดาเนินงานฯ และขอให้รายงานผลเป็นเอกสารหลังดาเนินการแล้วเสร็จ 15 วัน กรมการพัฒนาชุมชน ได้โอน
จัดสรรงบประมาณให้ ศพช.ชลบุร ี เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เร ียบร้อยแล้ว
จานวน 10,900 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) จาแนกเป็นค่าใช้จา่ ยดังนี้
1) ค่าอาหารกลางวันกลุ่มเป้าหมาย 4 คน จานวน 3 มื้อ ๆ ละ 150 บาท เป็นเง ิน 1,800 บาท

2) ค่าอาหารว่างและเครอื่ งดื่มกลุ่มเป้าหมาย 4 คน จานวน 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเง ิน 840บาท
3) ค่าวัสดุประกอบการประชุม จานวน 4 รายการ เป็นเง ิน 760 บาท

4) ค่าจัดทาเอกสารสรุปบทเร ียน จานวน 50 เล่ม ๆ ละ 150 บาท เป็นเง ิน 7,500 บาท

1.2 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จด
ั สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ศูนย์

ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ดาเนินโครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์เร ียนรูภ
้ ูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น
งบประมาณ 100,000 บาท (ไตรมาส 2 มกราคม – มีนาคม 2565) เพื่อพัฒนาศูนย์เร ียนรูภ
้ ูมิปัญญาและ

ทรัพยากรท้องถิ่น ให้จด
ั ตั้งหร ือพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเร ียนรูโ้ ครงการ อพ.สธ. โดยการจัดทานิทรรศการเพื่อให้
ความรูค
้ วามเข้าใจโครงการ อพ.สธ. การจัดทาฐานการเร ียนรูโ้ ครงการ อพ.สธ. การจัดทาฐานการเร ียนรูพ
้ ื้นถิ่น
หายากและสมุนไพรพื้นถิ่น ปรับปรุงฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช ฯลฯ

มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................................................................
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4.2 หลักเกณฑ์ม าตรฐานการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล ประจาปี 2565 (งานว ชิ าการ)

สถาบันการพัฒนาชุมชน กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2565 เพื่อ

ชีแ
้ จงการขับเคลื่อนงานด้านการบร ิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ จานวน 3
มาตรฐาน ได้ แก่

1. มาตรฐานการฝึกอบรม (Top Training) ประเมินในระดั บหน่วยงาน

2. มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล (Talent Trainer) ประเมินในระดั บบุคคล

3. มาตรฐานการให้บร ิการ (Better Touch Point) ประเมินในระดั บหน่วยงาน
โดยให้ ศพช.ชลบุร ี จัดทามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2565 ในรูปแบบรูปเล่มเอกสาร ส่งกลุ่มงาน
ส่งเสร ิมมาตรฐานการพั ฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จานวน

1 ชุด และจัดเตร ียมไว้ที่หน่วยงานต้ นสังกัด จานวน 4 ชุด เพื่อให้เจ้า หน้าที่กลุ่มงานส่งเสร ิมมาตรฐานฯ ดาเนินการ
ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบเอกสารผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ

เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ศพช.ชลบุร ี เป็นไปตามแนวทางการ

ขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีรูปเล่มเอกสารพร้อมรับการติดตามตรวจสอบเอกสารผลการ

ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และจัดส่งรูปเล่มเอกสารให้สถาบันการพัฒนาชุมชน ตามกาหนด ศพช.ชลบุร ี ได้
มอบหมายงานให้งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานอานวยการ และงานว ชิ าการ ดาเนินการดั งนี้

1. มอบหมายให้งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทาเอกสาร “มาตรฐานการฝึกอบรม” (Top Training)

จานวน 5 เล่ม และมอบหมายให้ บุ ค ลากร งานพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลทุ ก คน จั ด ทาเอกสาร “มาตรฐาน นัก
ทรัพยากรบุคคล” (Talent Trainer) คนละ 5 เล่ม ส่งให้งานว ิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

3
เพื่อรวบรวมส่งสถาบันการพัฒนาชุมชน มาตรฐานละ 1 เล่ม และใช้เป็นเอกสารรับการติดตามและตรวจสอบฯ จาก
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสร ิมมาตรฐานฯ มาตรฐานละ 4 เล่ม

2. มอบหมายให้งานอานวยการ จัดทาเอกสาร “มาตรฐานการให้บร ิการ” (Better Touch Point) จานวน

5 เล่ม ส่งให้งานว ิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อรวบรวมส่งสถาบันการพัฒนาชุมชน จานวน 1 เล่ม
และใช้เป็นเอกสารรับการติดตามและตรวจสอบฯ จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสร ิมมาตรฐานฯ จานวน 4 เล่ม

3. มอบหมายให้บุคลากรงานว ิชาการทุกคน จัดทาเอกสาร “มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล” (Talent

Trainer) คนละ 5 เล่ม ส่งภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อรวบรวมส่งสถาบันการพัฒนาชุมชน จานวน
1 เล่ม และใช้เป็นเอกสารรับการติดตามและตรวจสอบฯ จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสร ิมมาตรฐานฯ จานวน 4 เล่ม
มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................................................................
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4.3 โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพั ฒนาคุณภาพชีว ิตประชาชน (Government

Innovation Lab) (งานว ิชาการ)

ด้วยสถาบันการพัฒนาชุมชน จะดาเนินโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพ

ชีว ิตของประชาชน (Government Innovation Lab) งบประมาณ 1,592,700 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่น
สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

ชีว ิตประชาชน และเพื่อพัฒนารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน กลุ่มเป้าหมายทีมนวัตกรรมภาครัฐ
11 ทีม ๆ ละ 15 คน รวมจานวน 165 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่ 3 คน
ผู้อานวยการกลุ่มงานฯ/นักว ิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด 2 คน พัฒนาการอาเภอ/พัฒนากร 2 คน ผู้นา/ปราชญ์
ชุมชน 6 คน และผู้เชีย
่ วชาญเฉพาะเรอื่ ง 2 คน ดาเนินการในไตรมาส 2 – 3 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11

แห่ง และพื้นที่เป้าหมาย โดยให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ดาเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ประเด็นงาน
พัฒนาชุมชน และพิจารณาคัดเลือกทีมนวัตกรรมภาครัฐ จานวน 1 ทีม ๆ ละ 15 คน ส่งให้สถาบันการพัฒนาชุมชน
ภายในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565

งานว ิชาการ ได้รบ
ั ความอนุเคราะห์จากท่านผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ติดต่อ

ประสานงานกับ ท่านอาจณรงค์ สัตยพานิช ท่านสุรพล ศรจิตต์ ผู้เชีย
่ วชาญเฉพาะเรอื่ ง ศพช.ชลบุร ี ผอ.กลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ชลบุร ี และ พอ.ศร ีราชา เพื่อขอรายชือ
่ ทีมนวัตกรรมภาครัฐ โดยคัดเลือกบ้าน
โค้งดารา หมู่ที่ 6 ต.หนองขาม อ.ศร ีราชา จ.ชลบุร ี เป็นพื้นที่เป้าหมายการดาเนินโครงการ ประเด็นงานพัฒนา

ชุมชน “การแก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเชิงบูรณาการ” พร้อมสร้างทีมนวัตกร จานวน
15 คน เร ียบร้อยแล้ว ดั งมีรายนามและตาแหน่ง ดังนี้
ลาดั บ ที่

ชื่อ – สกุ ล

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

1

นายอิ รยศ เอนก

ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ที มนวั ต กร จานวน 15 คน
หน.งานพั ฒนาทรัพ ยากรบุ ค คล

ประกอบด้ วย

3

นายวริ ชั เจร ิญดี

หน.งานว ิชาการ

ผอ.ศพช./จนท. 3 คน

5

นายธนภั ท ร เป้ งทอง

นว.พช. กลุ่ม งานสารสนเทศฯ สพจ.ชลบุ ร ี

พอ./พก. 2 คน

2
4

นางสุ ภา พรหมชู แก้ ว
นางกั ญญา ประเสร ิฐวบ
ิ ู ลย์

ผอ.กลุ่ม งานสารสนเทศฯ สพจ.ชลบุ ร ี

6

นายปร ีชา ภู มิกอง

พั ฒนาการอาเภอศร ีราชา

7

น.ส.ทองใบ พรมศร ี

นว.พช.ปฏิ บัติก าร สพอ.ศร ีราชา

9

นางนงค์นาถ ชื่น บุ บผา

ปราชญ์ ชุมชน

8
10

นางเพีย งจัน ทร์ เจียมศิ ร ิ
นางวรรณศา ประสาทสงค์

ปราชญ์ ชุมชน

ผู้ ช่วยผู้ใหญ่ บ้า น หมู่ 3 ต.บ่ อ วน
ิ

ผอ.กลุ่ม งาน/นวก.จว. 2 คน

ผู้ นา/ปราชญ์ ชุมชน 6 คน
ผู้ เชี่ย วชาญเฉพาะเรอื่ ง
2 คน

4
11

นายมนตร ี เหงยี ศิ ร ิ

ผู้ นา อช.

13

นางเพ็ ญพัก ตร์ ทองคา

ผู้ ช่วยผู้ใหญ่ บ้า น หมู่ 6 ต.เขาคัน ทรง

12

14

15

นางประไพ แก้ ว ปาน

นายอาจณรงค์ สั ตยพานิ ช
นายสุ รพล ศรจิต ต์

ผู้ ช่วยผู้ใหญ่ บ้า น หมู่ 2 ต.บึ ง

ผู้ เชี่ย วชาญเฉพาะเรอื่ ง ศพช.ชลบุ ร ี
ผู้ เชี่ย วชาญเฉพาะเรอื่ ง ศพช.ชลบุ ร ี

มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
4.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเร ือนสามัญ สั งกัด กรมการพัฒนาชุมชน

(งานอานวยการ)

สถาบันการพัฒนาชุมชน แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และว ิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการพลเร ือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565) เพื่อดาเนินการแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ

มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................................................................

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

4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สั งกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมิน

ที่ 1 (งานอานวยการ)

สถาบันการพัฒนาชุมชนแจ้งกรอบระยะเวลาดาเนินการ และตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อให้พนักงานราชการในสังกัดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
4.6 การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจาปี และพนักงานราชการดี เด่น กรมการพัฒนาชุมชน

ประจาปี พ.ศ. 2565 (งานอานวยการ)

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน จะด าเนิ น การคั ด เลื อกข้ า ราชการ ลู ก จ้า งประจา และพนั ก งานราชการดี เด่ น

ประจาปี พ.ศ. 2565 เพื่อประกาศเกียรติ คุณยกย่องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการดีเด่นโดย

ก าหนดให้ มี ก ารคั ด เลื อ ก รวม 9 ประเภท ประกอบด้ วย ประเภทผู้ อ านวยการกลุ่ มงาน ประเภทพั ฒนาการอ าเภอ
ประเภทว ิชาการ ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ประเภทสนับสนุน ประเภทซื่อสัตย์สุจร ิต ประเภทลูกจ้างประจา

และประเภทพนักงานราชการ (รายละเอียดตามแนวทางที่ แนบ) โดยกาหนดส่งเอกสารผลงานภายในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564

ในการนี้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ขอแจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการใน

สังกัดทราบและเตร ียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกตามแนวทางดังกล่าว

มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
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4.7 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี จึงได้มี
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้

1.1 ตรวจคัดกรองหลังจากกลับจากเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ ห้องโถงอาคาร

อานวยการ กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี รวมจานวน 25 คน ผลปรากฏว่าไม่พบผู้ติด
เชือ
้

1.2 สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เจ้าหน้าที่ทุกคนที่สมัครใจ จานวน 21 คน ๆ ละ

2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ซึ่งมีระยะเวลาเกิน 3 เดือน ซึง่ ครบกาหนดฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3

ในการนี้งานอานวยการจะดาเนินการประสานขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์

ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี จึงขอให้ผู้ที่สนใจได้แจ้งความประสงค์ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ภายในวันที่
11 มกราคม 2565

4.8 ประกาศผลโครงการประกวดหน้าบ้านสวย รอบบ้านสุข ประจาปี 2565

ประกาศผลโครงการประกวดหน้าบ้านสวย รอบบ้านสุข ประจาปี 2565 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
ตามที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ได้อนุมัติให้งานอานวยการดาเนินโครงการประกวดหน้าบ้านสวย รอบ

บ้านสุข ประจาปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ ติที่ 5 ด้าน
การรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน พัฒนาสภาพแวดล้อมบ้านพักให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณ์

และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการส่งเสร ิมการ มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในศพช. โดย
มีรายละเอียดดังนี้

กาหนดดาเนินการ 3 ครัง้ (พ.ย. 2564, เม.ย. 2565 และ ก.ย. 2565)
ผู้ได้รบ
ั การคัดเลือกจะได้รบ
ั ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รบ
ั ใบประกาศฯพร้อมของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รบ
ั ใบประกาศฯ พร้อมของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 200 บาท
ในการนี้ ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนชลบุ ร ี ได้ ด าเนิ น การประกวดบ้ า นพั ก ครัง้ ที่ 1 เร ียบร้อ ยแล้ ว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผลปรากฏดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่..............
ผู้อ่านการคัดเลือก รางวัลชมเชย ได้แก่................

มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
4.9 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ประจาเดือน ตุลาคม 2564
4.3.1 งานว ิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4.3.2 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4.3.3 งานอานวยการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
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4.10 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 (งานอานวยการ)
ที่

รายการ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

521,645.21

281,905.45

54.04

239,739.76

386,140.00

135,359.36

35.05

250,780.64

รวม

907,785.21

417,264.81

45.97

490,520.40

งบแหล่งอื่น (งบเง ินกู้)

58,400.00

58,400.00

100.00

1

งบบร ิหาร

2

งบยุทธศาสตร์

3

งบประมาณ

0.00

งบบรหาร
ิ

ที่

รายละเอียดโครงการ

1

ค่าจ้างเอกชนดาเนินงาน

2

งบบร ิหาร

3

ค่าประกันภัยรถยนต์

4

ค่าสาธารณูปโภค
รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณรวม

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ BPM

ร้อยละการเบิกจ่าย

คงเหลือ

BPM

324,000.00

151,538.72

172,461.28

46.77

67,000.00

66,685.73

314.27

99.53

645.21

645.21

0.00

100.00

130,000.00

63,035.79

66,964.21

48.49

521,645.21

281,905.45

239,739.76

54.04

งบยุทธศาสตร์
ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละการเบิกจ่าย

ที่

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณรวม

1

พัฒนาศูนย์เร ียนรูภ
้ ูมิปัญญาฯ

100,000.00

-

100,000.00

0.00

2

รอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ)

10,900.00

-

10,900.00

0.00

3

โครงการฝึกอบรมประชาชน

33,000.00

-

33,000.00

0.00

4

ค่าจ้างโคก หนอง นา

135,000.00

41,719.36

93,280.64

30.90

5

โครงการจัดการความรูง้ านพัฒนา

13,600.00

-

13,600.00

0.00

2,640.00

2,640.00

-

100.00

91,000.00

91,000.00

-

100.00

386,140.00

135,359.36

250,780.64

(อพสธ)

งบประมาณ
BPM

คงเหลือ

BPM

ชุมชน
6

อบรมการเง ินการคลัง การบัญชีและ
พัสดุ

7

โครงการอบรมแกนนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจฯ
รวมทัง้ สิ้น

35.05

7
งบแหล่งอื่น (งบเง ินกู้)
ที่

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณรวม

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละการเบิกจ่าย

คงเหลือ

งบประมาณ

BPM

BPM

1

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นโคก
หนองนา

รวมทัง้ สิ้น

58,400.00

58,400.00

-

100.00

58,400.00

58,400.00

-

100.00

มติที่ประชุม.........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
4.11 รายงานการใช้สถานที่ ประจาเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2564 (งานอานวยการ)
ห้องประชุม

ห้องพัก

บ้านพอเพียง)
(คน/ครัง้ )

(คัน/ครัง้ )

200 / 10

903/9

อานวยการ

บรรยาย 1

บรรยาย 2

พระยาสัจจา

(คน/ครัง้ )

150 / 4

55 / 1

110/1

1,432 / 4

589 / 31

(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

ที่จอดรด

(คน/ครัง้ )

มติที่ประชุม.......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
4.12 รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุมชน (งานอานวยการ)

ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี
ประจำเดือน ธันวาคม 2564
รายรับจากการดำเนินงาน
สมทบกองทุนปันสุข - ที่กดเจล
สมทบกองทุนปันสุข - การบริการงานอำนวยการ
สมทบกองทุนปันสุข - จำหน่ายขยะ
สมทบกองทุนปันสุข - คนเอาถ่าน
สมทบกองทุนปันสุข - ยืมอุปกรณ์
สมทบกองทุนปันสุข - ไม้ดอกไม้ประดับ
สมทบกองทุนปันสุข - มีสเตอร์มุดดิน
สมทบกองทุนปันสุข - ฐานคนหัวเห็ด
สมทบกองทุนปันสุข - ฐานตัดผมชาย
สมทบกองทุนปันสุข - ผักไฮโดรโปรนิกส์
รายจ่ายจากการดำเนินงาน
กำไรจากการดำเนินงาน

พ.ค. - ธ.ค.
6,315.00
3,102.00
448.00
1.00
200.00
226.00
40.00
94.00
112.00
354.00

10,892.00
10,892.00

8

รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
ศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี
ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ก.ย.
สินทรัพย์
เงินสด

36,295.00
36,295.00

รวมสินทรัพย์
หนี้สินและเงินกองทุน
เงินรับฝากจากสมาชิก 30%
ทุน
กำไรจากการดำเนินงาน 10%
รวมหนี้สินและเงินกองทุน

24,403.00
1,000.00
10,892.00
36,295.00

เง ินรับฝากจากสมาชิก
1. นายจาเร ียง ศร ีษะใบ

5,802.00

บาท

2. นายชาตร ี พลอยศร ีธรรมชาติ

3,139.00

บาท

3. นายณฐพัชร ปะนัดโส

500.00

บาท

4. นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด

1,288.00

บาท

5. นางลัดดา จิตตนอม

2,732.00

บาท

6. นส.อุไรวรรณ ช่างทา

2,821.00

บาท

7. นายแสนศักดิ์ สุทธิว ิเศษ

8,121.00

บาท

รวมเง ินรับฝากจากสมาชิก

24,403.00

บาท

มติที่ประชุม.......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
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4.13 รายงานฐานเร ียนรู ้
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มติที่ประชุม.......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5 เรอื่ งเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการฝึกอาชีพ ประชาชนพั ฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จด
ั สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ศูนย์ศึกษา

และพัฒนาชุมชนชลบุร ี ดาเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการนี้สถาบันการพัฒนาชุมชน ให้ ศพช.ชลบุร ี ดาเนินการดั งนี้

1. ตรวจสอบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและความต้ องการฝึกอาชีพของกลุ่มเป้าหมายจากสานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดในพื้นที่รบ
ั ผิดชอบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

2. จัดเตร ียมว ิทยากรและเคร ือข่ายปราชญ์ โดยประสานงานกับพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบฯ ระดับ

ตาบล (CLM) ศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประธานตาบลต้นแบบด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร ภาคีเคร ือข่าย
ภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ นโยบายผู้บร ิหารกรมการพัฒนาชุมชน ขอให้เคร ือข่ายปราชญ์ดังกล่าวเป็นว ิทยากรทั้งหมด
โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เป็นผู้อานวยความสะดวกในการฝึกอาชีพประชาชน จัดทาคู่มือว ิทยากร ปฏิทิน
การสอน ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายในวันพฤหัสบดีที่
20 มกราคม 2565

3. รูปแบบการฝึกอบรม ให้เป็นดุลยพินิจของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ตามความเหมาะสม

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ประชาชน

4. ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ตามบัญชีจด
ั สรรงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (เดือน

มกราคม – มีนาคม 2565) จานวน 10 รุน
่ ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเง ิน 33,000 บาท ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน
2565) จานวน 6 รุน
่ ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเง ิน 19,800 บาท รวมเป็นเง ินทั้งสิ้น 52,800 บาท (เอกสาร 3)
5. รายงานผลและติดตาม ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดทักษะอาชีพ ลดรายจ่าย

เพิ่มรายได้ ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน หลังจากฝึกอาชีพเสร็จสิ้น

การดาเนินโครงการดั งกล่าวเป็นการบูรณาการทางานของ ศพช.ชลบุร ี ท่านผู้อานวยการศูนย์ศึกษา

และพัฒนาชุมชนชลบุร ี ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) มอบหมายให้ งานว ิชาการ ตรวจสอบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โดยประสานกับสานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดในพื้นที่ให้บร ิการ 7 จังหวัด และจัดทาหลักสูตร คู่มือว ิทยากร ปฏิทินการสอน ส่งให้กรมการพัฒนา

ชุมชน และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 รายงานและติดตามร้อยละ
10 ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดทักษะอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กรมการพัฒนาชุมชนหลังจากฝึกอาชีพ
เสร็จสิน
้

2) มอบหมายให้ งานอานวยการดาเนินการจัดซือ
้ จัดจ้าง เบิกจ่ายงบประมาณ บันทึกผลการ

ดาเนินงานในระบบรายงานผลการบร ิหารงบประมาณและการบร ิหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) และจัดเตร ียม
สถานที่สาหรับการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting สร้างห้องประชุม Zoom Cloud
Meeting

3) มอบหมายให้ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดเตร ียมว ิทยากร กระบวนการขั้นตอนการฝึกอบรม

โดยประสานงานกับพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบฯระดับตาบล (CLM) ศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประธานตาบล
ต้นแบบด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร ภาคีเคร ือข่ายภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ เป็นว ิทยากร

มติที่ประชุม.......................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
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5.2 โครงการพั ฒนาและยกระดั บงานว ิจัยของหน่ วยงานฝึกอบรมในสั งกั ดสถาบันการพั ฒนาชุ มชน
สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดแผนพัฒนาสถาบันการพัฒนาชุมชน ระยะ 4

ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) ในการพัฒนาหน่วยงาน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การยกระดับคุณภาพการว ิจัย

และพัฒนาชุมชน 2) สร้างมาตรฐานการเร ียนรูส
้ าธารณะ 3) สนับสนุนการให้บร ิการทางว ิชาการ 4) พัฒนาสถาบัน
การพัฒนาชุมชนให้เป็นสถาบันที่มีความเชีย
่ วชาญ โดยให้บุคลากร สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี จัดทา

รายงานว ิจัยคนละ 1 เรอื่ ง และมอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี จัดหสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อ
เตร ียมจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน โดยให้พิจารณาจากสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน หร ือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน พร้อมจัดทา "แผนการจัดทา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ" (MOU) ระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ีกับสถาบันการศึกษา และจัดส่ง

รายชือ
่ ข้อมูลนักว ิจัย ประเด็นหัวข้อที่จะดาเนินการว ิจัย ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 งานว ิชาการ พิจารณาแล้ว
เห็นว่ามหาว ิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางว ิชาการ และการว ิจัย มีคณาจารย์ที่มีความ

เชีย
่ วชาญการว ิจัย มีบทบาทภารกิจในการพัฒนาชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสัมพันธ์อันดีกับศูนย์ศึกษา

และพัฒนาชุมชนชลบุร ี ปัจจุบันมีบุคลากรศึกษาต่อระดับปร ิญญาโท ณ มหาว ิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา 2563
จานวน 2 คน ปีการศึกษา 2564 จานวน 1 คน และวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะสหเวชศาสตร์

มหาว ิทยาลัยบูรพา นาโดย ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะสหเวชศาสตร์ ได้นา

เจ้าหน้าที่จากคณะสหเวชศาสตร์ รวมทั้งเกษตรกรจากจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดระยอง ตามโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ รวม 29 คน เข้ารับการฝึกอบรมการทาดินปลูกการทาปุ๋ยหมักไม่
กลับกอง การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ และ โซล่าเซลล์ ศพช.ชลบุร ี มีบุคลากรที่จด
ั ทางานว ิจัย ประจาปี 2565
จานวน 8 คน ตามประเด็นหัวข้องานว ิจัยดังนี้
ลาดับที่

ชือ
่ – สกุล

หัวข้องานว ิจัย

1

นางสุภา พรหมชูแก้ว

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสร ิมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน

2

นายว ิรัช เจร ิญดี

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา

ของบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ให้บร ิการศูนย์ศึกษาและพัฒนา

3

น.ส.อรชุมา พูนชัยภูมิ

5

น.ส.เมทิณี วงค์สถิตย์

บทบาทของผู้นาชุมชนในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

6

นายณัฐพล อุดมเมฆ

การพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี สู่ศูนย์การเร ียนรูแ
้ ห่งการ

4

7

8

น.ส.ดวงพร เลิศลาหวาน

ว่าที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ ทิพย์มณี
น.ส.นุชจร ีย์ อุปสัย

ชุมชนชลบุร ีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นา
ชุมชนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเขตพื้นที่ EEC

พอเพียงกรณีศึกษา ตาบลหนองร ี อาเภอเมืองชลบุร ี จังชลบุร ี

แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาหลักสูตรเสร ิมสร้างครัวเร ือนต้นแบบ

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ีเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรม

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ท่ า นผู้อานวยการศูน ย์ ศึก ษาและพั ฒนาชุม ชนชลบุ ร ี ได้ ประชุมหาร ือ
แนวทางการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางว ิชาการ การบูรณาการความร่วมมือในการยกระดั บ คุณภาพ
การว ิจัยและพัฒนาชุมชน กับ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาว ิทยาลัยบูรพา โดยท่าน ผศ.ดร.สกฤติ อิสรยานนท์
หัวหน้าภาคว ิชารัฐศาสตร์ และทีมงาน พร้อมส่งร่างบันทึกความร่วมมือทางว ิชาการฯ ให้กับหัวหน้าภาคว ิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาว ิทยาลัยบูรพา เร ียบร้อยแล้ว ทั้ งนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิ ติศาสตร์
จะจัดส่งร่างบันทึกความร่วมมือดั งกล่าว ให้กับกองกฎหมาย มหาว ิทยาลัยบูรพา ดาเนินการตรวจสอบ และส่งให้
ศพช.ชลบุร ี เพื่อส่งให้กองนิติการ กรมการพั ฒ นาชุ มชน ตรวจสอบเป็นลาดั บต่ อไป

11
กลุ่มงานว ิจัยฯ กาหนดประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนเร ียนรูห
้ ัวข้อและประเด็นการว ิจัย กับบุคลากร ศพช.
ชลบุร ี ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. แบบออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting จึง

ขอเชิญนักว ิจัยทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดั งกล่าว ในการประชุมดังกล่าว กลุ่มงานว ิจัยฯ ขอความร่วมมือ
จากนักว ิจัยทุกท่าน จัดเตร ียมข้อมูลงานว ิจัย ดั งต่ อไปนี้
- ประเด็นหัวข้อว ิจัยล่าสุด

- กาหนดวัตถุประสงค์ในการว ิจัย (ไม่ควรเกิน 3 ข้อ)

- ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการว ิจัย ประกอบด้วย พื้นที่ว ิจัย จานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่
และหากมีการคานวณจานวนกลุ่มตั วอย่างแล้วสามารถระบุเพิ่มเติมได้

- แนวคิดทฤษฏีเบื้องต้นที่จะใช้ในการศึกษา (ระบุคร่าว ๆ ตามตั วแปรที่ใช้ในการว ิจัย)

- ว ิธีดาเนินการว ิจัย ประกอบด้วย ประเภทการว ิจัย (เชิงปร ิมาณ/คุณภาพ/ผสมผสาน) ว ิธีการหร ือ

รูปแบบสถิติที่ใช้ในการว ิเคราะห์ข้อมูล ว ิธีการเก็บข้อมูลหร ือเครอื่ งมือในการว ิจัย

มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
5.3 การควบคุมภายในและการบร ิหารจัดการความเสี่ยง ประจางบประมาณ พ.ศ. 2565

5.3.1 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บร ิหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึง่ ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 79
แห่งพระราชบัญญัติว ินัยการเง ินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

โดยหน่วยงานราชการจะต้องจัดทาแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(ปค.4) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) สาหรับรอบระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด 30
กันยายน 2564

เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามห้วงระยะเวลา งานอานวยการขอเสนอ

ให้ที่ประชุมได้พิจารณาดาเนินการดังนี้

1) พิจารณาแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) และแบบรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) สาหรับรอบระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุร ี

2) ดาเนินการว ิเคราะห์และจัดทาแผนบร ิหารความเสี่ยงของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้การพัฒนาคุณภาพการบร ิหารงานภาครัฐ (PMQA) หมวด2 การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ กาหนดให้ส่วนราชการต้อมีการว ิเคราะห์และจัดทาแผนบร ิการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 7 ขั้นตอน
3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับกลุ่มงาน และระดับกิจกรรมโครงการ

มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรอื่ งอื่น ๆ

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

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

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

สรุปผล
การดาเนินงานประจาเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

๑. โครงการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิ จพอเพี ยง กิ จกรรมที่ ๑ สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่ อนในระดับพื้ นที่
กิจกรรมที่ ๑.๑ อบรมแกนนาขับเคลื่อนหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบออนไลน์
๑.๑ วัตถุประสงค์
เพื่ อให้เกิดผูน้ ำพัฒนำ (Change Leader) ที่อยูใ่ นชุมชน และนำกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับบริ บทชุมชน และนำไปสูส่ ่ ิ งที่ชุมชนต้องกำร
๑.๒ กลุ่มเป้ าหมาย
จำนวน ๒ รุ ่น ประกอบด้วย รุ ่นที่ ๑ ดำเนิ นกำรระหว่ำงวันที่ ๒๒ -๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ กลุม่ เป้ำหมำย ได้แก่ ๑) จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๑ คน
๒) ฉะเชิงเทรำ จำนวน ๔๔ คน ๓) ตรำด จำนวน ๓๓ คน ๔) สระแก้ว จำนวน ๔๐ คน และ ๕) จังหวัดระยอง จำนวน ๔๑ คน มำอบรมจริ ง จำนวน ๒๖ คน รวม
ทัง้ สิ้ น จำนวน ๑๕๔ คน และ รุ ่นที่ ๒ ดำเนิ นกำรระหว่ำงวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน - ๓ ธันวำคม ๒๕๖๔ กลุม่ เป้ำหมำย ได้แก่ ๑) จังหวัดสกลนคร จำนวน ๓๘๐ คน
๒) สมุทรปรำกำร จำนวน ๑๐ คน และ ๓) จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๔๕ คน รวมทัง้ สิ้ นจำนวน ๕๓๕ คน กลุม่ เป้ำหมำยทัง้ ๒ รุ ่น รวมทัง้ สิ้ น จำนวน ๖๘๙ คน
๑.๓ ผลการดาเนิ นงาน ก่อน/ระหว่าง/หลังการดาเนิ นงาน
๑.๓.๑ ก่อนดำเนิ นงำน งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้ดำเนิ นกำร ดังนี้
- ประชุมทีมงำนทรัพยำกรบุคคล เพื่ อวำงแผนกำรดำเนิ นงำนและแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ จำนวน ๒ ครัง้
- ประชุมทีมเจ้ำหน้ำที่ ศพช.ชลบุรี จำนวน ๒ ครัง้ วำงแผนกำรดำเนิ นงำน และติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรขับเคลื่ อนโครงกำร
- จัดทำแผนปฏิ บตั ิ กำรในกำรขับเคลื่ อนโครงกำร/เสนอผู อ้ ำนวกำรศู นย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุ รี เพื่ อเห็ นชอบและขับเคลื่ อน
โครงกำรต่อไป
- ผูร้ บั ผิดชอบดำเนิ นกำรตำมภำรกิจที่ได้รบั มอบหมำยตำมแผนปฏิบตั ิกำร

แผนปฏิบตั ิการ ในการขับเคลื่ อนโครงการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๑
สร้า งและพัฒ นากลไกขับ เคลื่ อ นในระดับ พื้ นที่ ด าเนิ นการรุ่ น ที่ ๑ ระหว่ า งวัน ที่ ๒ ๒ -๒๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔
และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ที่

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
ดำเนินกำรแล้ ว

๑.

จัดประชุมเจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ศกึ ษำและพัฒนำชุมชนชลบุรี
เพื่อวำงแผนขับเคลือ่ นกำรดำเนินงำน
๒. ขออนุมตั ิโครงกำรต่อผู้บงั คับบัญชำ
๓. ขออนุมตั ิดำเนินกำรโครงกำรต่อผู้บงั คับบัญชำ
๔. จัดทำหนังสือถึงจังหวัดแจ้ งกลุม่ เป้ำหมำยเข้ ำอบรม
๕. จัดทำหลักฐำนกำรยืมเงินทดรองรำชกำร
๖. ประสำนงำนอำนวยกำรเพื่อจัดซื ้อวัสดุ
๗. ประสำนวิทยำกรทำงระบบสือ่ สำร และจัดทำหนังสือเชิญวิทยำกรภำคเอกชน
ประสำนวิทยำกรให้ จดั ส่งสือ่ กำรสอน
๘. จัดทำคำสัง่ คณะทำงำนขับเคลือ่ นโครงกำร
๙. ประสำนงำนกับฝ่ ำยอำนวยกำรเพื่อเตรี ยมพร้ อมด้ ำนสถำนที่/วัสดุอปุ กรณ์อำหำร/อำหำร
ว่ำงและเครื่ องดื่ม
๑๐. ประสำนจังหวัด เกี่ยวกับกำรแจ้ งกลุม่ เป้ำหมำยเข้ ำประชุมฯ
๑๑. ประชุมเจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ศกึ ษำและพัฒนำชุมชนชลบุรีเพื่อติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำกำรขับเคลือ่ น
โครงกำร
๑๒. จัดทำ/รวบรวมแบบประเมินผลโครงกำรและจัดทำรูปเล่มเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำร
๑๓. รวบรวมสือ่ กำรสอนรำยวิชำ

๑๔. จัดทำแบบรำยงำนตัว
๑๕. จัดทำหลักฐำนกำรเงินค่ำตอบแทนวิทยำกร

/
/
/
/
/
/
/

/
/

ผล
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร ยังไม่ได้ ดำเนินกำร

๑๑ พ.ย ๖๔

งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

๑๑ พ.ย ๖๔
๑๑ พ.ย ๖๔
๑๑ พ.ย ๖๔
๑๒ พ.ย ๖๔
๑๒ พ.ย ๖๔
๑๒ พ.ย ๖๔

งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
นุชจรี ย์
อรชุมำ
ศรี ธำรำ
ศรี ธำรำ
หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ และอรชุมำ

๑๒ พ.ย ๖๔
อรชุมำ
๑๒ - ๑๙ พ.ย. ๖๔ หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ

/

๑๒ พ.ย. ๖๔

/

๑๑ พ.ย ๖๔

/

๑๑ พ.ย. ๖๔ ๑๑ ธ.ค. ๖๔
๑๒ พ.ย. ๖๔

/

/
/

ผู้รับผิดชอบ

วันเดือนปี
ที่ดำเนินกำร

หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ อรชุมำ นุชจรี ย์
ปิ ยะวุฒิ
ทีมศูนย์ศกึ ษำและพัฒนำชุมชนชลบุรี
งำนวิชำกำร
นุชจรี ย์ อรชุมำ บัญญัติ ปิ ยะวุฒิ

๑๒ พ.ย. ๖๔
ศรี ธำรำ
๑๒ - ๒๖ พ.ย. ๖๔ ศรี ธำรำ

ต่อ
ที่

กิจกรรมที่ดำเนินกำร

ผล
ดำเนินกำรแล้ ว อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร ยังไม่ได้ ดำเนินกำร

๑๖. จัดทำป้ำยชื่อวิทยำกร
๑๗. ประสำนงำนจังหวัด เตรี ยมควำมพร้ อมก่อน ระหว่ำงหลังเข้ ำรับกำรฝึ กอบรม
๑๘. ซักซ้ อมในกำรทำหน้ ำที่พิธีกร

/
/

ผู้รับผิดชอบ

๑๒ พ.ย.๖๔
๑๑ - ๓๐ พ.ย.. ๖๔

อำพำ นุชจรี ย์
หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯอรชุมำ นุชจรี ย์ ปิ ยะวุฒิ

๑๒ พ.ย. ๖๔

/

๑๙. ทำหน้ ำที่พิธีกร

/

๒๐. ทดสอบระบบ

/

๒๑. นำเรี ยนควำมคืบหน้ ำกำรขับเคลือ่ นโครงกำร
๒๒. ประสำนงำนกรมกำรพัฒนำชุมชนเกี่ยวกับพิธีเปิ ดโครงกำร

/
/

๒๓. ดำเนินกำรจัดอบรม

/

๒๔. ประสำนครูพำทำจังหวัด ก่อน ระหว่ำง หลัง กำรอบรม

วันเดือนปี
ที่ดำเนินกำร

/

อรชุมำ นุชจรี ย์ ศรี ธำรำ ปิ ยะวุฒิ

๑๕ - ๑๙ พ.ย.๖๔ และ ๒๒ - ๒๖ พ.ย. ๖๔ อรชุมำ นุชจรี ย์ ศรี ธำรำ ปิ ยะวุฒิ
๑๒ พย. ๖๔ , ๑๔ พย. ๖๔
๑๖ พย. ๖๔ , ๒๐ พย. ๖๔

ณัฐพล บัญญัติ ปิ ยะวุฒิ
หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ
หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ

๑๕ -๑๙ พ.ย และ ๒๒ - ๒๖ พ.ย. ๖๔

ทีมเจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ศกึ ษำและพัฒนำชุมชนชลบุรี

๑๕ - ๑๙ พ.ย. และ ๒๒ - ๒๖ พ.ย.. ๖๔

ทีมวิทยำกรศูนย์ศกึ ษำและพัฒนำชุมชนชลบุรี

๒๕. ต้ อนรับวิทยำกร

/

๑๕ -๑๙ พ.ย. และ ๒๒ - ๒๖ พ.ย. ๖๔

หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ และเจ้ ำหน้ ำที่งำนพัฒนำฯ

๒๖. บริ กำรอำหำร/อำหำรว่ำงและเครื่ องดื่มวิทยำกร

/

๑๕ - ๑๙ พ.ย. และ ๒๒ - ๒๖ พ.ย. ๖๔

งำนอำนวยกำร

๒๗. เตรี ยมแผนฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้ำเกิดขัดข้ อง

/

๑๕ - ๑๙ พ.ย. และ ๒๒ - ๒๖ พ.ย. ๖๔

หัวหน้ ำงำนอำนวยกำร

๒๘. รวบรวม/จัดทำหลักฐำนส่งใช้ คืนเงินยืมโครงกำรอบรมฯ

/

๑ - ๓ ธ.ค. ๖๔

๒๙. สรุปและรำยงำนผลกำรอบรมเสนอผู้บงั คับบัญชำ

/

๓ ธ.ค ๖๔

ศรี ธำรำ
นุชจรี ย์ ปิ ยะวุฒิ

๑.๓.๒ ดำเนิ นกำรจัดฝึกอบรม/ตำมตำรำงกำรฝึกอบรมรุ ่นละ ๕ วัน จำนวน ๒ รุ ่น
รุ ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔
รุ ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน - ๓ ธันวำคม ๒๕๖๔
๑.๔ หลังการฝึ กอบรม ได้ดาเนิ นการดังนี้
๑.๔.๑ บันทึกรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนเสนอผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุรีทรำบ
๑.๔.๒ บันทึกรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนเสนอผูอ้ ำนวยกำรสถำบันกำรพัฒนำชุมชนทรำบ
๑.๕ สรุปบทเรียนการดาเนิ นโครงการ
๑.๕.๑ กำรบริ หำรโครงกำร ก่อนดำเนิ นงำนใช้เวลำเตรี ยมระหว่ำงวันที่ ๙ - ๒๖ พฤศจิ กำยน ๒๕๖๔ เตรี ยมกำรแล้วเสร็ จตำมเป้ ำหมำย เพรำะแบ่งควำม
รับผิ ดชอบชัดเจน/ทีมงำนมีควำมตัง้ ใจ เข้ำใจกระบวนงำนและทุกคนดำเนิ นงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยรวมทัง้ มีกำรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ผูร้ ับผิ ดชอบโครงกำรของกรมฯ
อย่ำงต่อเนื่ อง/ส่งผลให้กำรดำเนิ นงำนโครงกำรแล้วเสร็ จตำมเป้ำหมำย
๑.๕.๒ กำรบริ หำรโครงกำร ดำเนิ นกำรจัดฝึกอบรม รุ ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ กลุม่ เป้ำหมำย รุ ่นที่ ๑ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๔๕ คน
( ๗ จุดดำเนิ นกำร) และจังหวัดสมุทรปรำกำร จำนวน ๑๐ คน ( ๑ จุดดำเนิ นกำร) ไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรฝึ กอบรมได้ตำมห้วงระยะเวลำที่กรมฯ กำหนด เนื่ องจำก
ระยะเวลำในกำรประสำนงำนเพื่ อแจ้งให้กลุม่ เป้ ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวกระชัน้ ชิ ดไป และมีกำรเปลี่ยนแปลงกลุม่ เป้ำหมำยบำงจุดดำเนิ นกำร ด้วยเหตุผลดังกล่ำว
ทัง้ ๒ จังหวัดจึ งขอเลื่ อนไปอบรมพร้อมกับรุ ่นที่ ๒ (ในห้วงระหว่ำงวันที่ ๒๙ พฤศจิ กำยน - ๓ ธันวำคม ๒๕๖๔) กลุม่ เป้ ำหมำยที่เข้ำรับกำรฝึ กอบรมมำกกว่ำที่กรมกำหนด
กลุม่ เป้ำหมำยจำกจังหวัดสกลนคร จำนวน ๓๘๐ คน ( ๑๙ จุดดำเนิ นกำร) จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๔๕ คน ( ๗ จุดดำเนิ นกำร) และจังหวัดสมุทรปรำกำร จำนวน ๑๐ คน
( ๑ จุดดำเนิ นกำร) แต่สำมำรถดำเนิ นกำรให้แล้วเสร็ จตำมเป้ำหมำยได้ เนื่ องจำกปรับวิธีกำรดำเนิ นงำนให้เหมำะสมในวิ ชำฝึ กปฏิ บตั ิกิจกรรมเอำมื้ อสำมัคคี โดยแบ่งทีมตรวจ
แปลงคัดเลื อกแปลง จำนวน ๒ ทีม

๑.๕.๓ กำรบริ หำรโครงกำรหลังกำรฝึกอบรม
- มีผลกำรเบิกจ่ำย ๑๐๐ % เสร็ จทันตำมเป้ำหมำยที่กรมฯกำหนด
- บันทึกรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุรี ตำมห้วงระยะเวลำที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด
- บันทึกรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนต่อผูอ้ ำนวยกำรสถำบันกำรพัฒนำชุมชน
๑.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ครัวเรื อนพัฒนำพื้ นที่เรี ยนรู ้ “โคก หนอง นำ ” มีควำมรู ค้ วำมเข้ำใจหลักกำรแนวทำงกำรพัฒนำหมูบ่ ำ้ นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง และสำมำรถเป็ น
แกนนำในกำรขับเคลื่ อนกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูก่ ำรปฏิบตั ิในรู ปแบบ “โคก หนอง นำ ” ในพื้ นที่เป้ำหมำยได้

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

เตรี ยมจัดประชุมเพื่อรั บทรำบปั ญหำ/อุปสรรค ผลกำรดำเนินงำนในพืน้ ที่ รับผิดชอบ
ของศูนย์ ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุรีทุกวันจันทร์ และสรุ ปรำยงำนผลตำมแบบฯ
ส่ งให้ กรมภำยในวันอังคำร ผ่ ำนกลุ่มไลน์ ศพช.งำนโคกหนองนำโมเดล
จัดทำรำยงำนกำรประชุมประจำสัปดำห์ พร้ อมระเบียบวำระกำรประชุม

จัดทำหนังสือบันทึกเสนอผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯต่ อผู้อำนวยกำร
สถำบันกำรพัฒนำชุมชน

จัดส่ งข้ อมูล ข่ ำวสำรต่ ำง ๆให้ จังหวัดในพืน้ ที่รับผิดชอบของศูนย์ ศึกษำ
และพัฒนำชุมชนชลบุรี

๓. โครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ ๓๓
๓.๑ วัตถุประสงค์
๓.๑.๑ มีควำมรู ค้ วำมเข้ำใจและทักษะกำรเป็ นวิทยำกรกระบวนกำรสำมำรถใช้เครื่ องมื อส่งเสริ มกำรเรี ยนรู แ้ ละกำรมีสว่ นร่วมของชุมชนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
๓.๑.๒ ฝึกปฏิบตั ิกำรใช้เทคนิ คและเครื่ องมื อส่งเสริ มในพื้ นที่เป้ำหมำย เพื่ อเพิ่มพูนทักษะและประสบกำรณ์กำรปฏิบตั ิงำนในบทบำทของผูเ้ อื้ ออำนวยกำรพัฒนำ
๓.๒ กลุ่มเป้ าหมาย
นักพัฒนำชุมชน ประเภทวิ ชำกำร ระดับปฏิ บตั ิ กำร / ระดับชำนำญกำร จำกเทศบำลและองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล จำนวน ๕๑ คน ดำเนิ นกำรระหว่ำง
วันที่ ๑๗ - ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุรี
๓.๓ ผลการดาเนิ นงาน ก่อน/ระหว่าง/หลังการดาเนิ นงาน
๑.๓.๑ ก่อนดำเนิ นงำน งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้ดำเนิ นได้ดำเนิ นกำร ดังนี้
- ประชุมทีมงำนทรัพยำกรบุคคล เพื่ อวำงแผนกำรดำเนิ นงำนและแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ จำนวน ๓ ครัง้
- ประชุมทีมเจ้ำหน้ำที่ ศพช.ชลบุรี จำนวน ๒ ครัง้ วำงแผนกำรดำเนิ นงำน และติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรขับเคลื่ อนโครงกำร
- จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรในกำรขับเคลื่ อนโครงกำร/เสนอผูอ้ ำนวกำรศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุรี เพื่ อเห็ นชอบและขับเคลื่ อนโครงกำรต่อไป
- ผูร้ บั ผิดชอบดำเนิ นกำรตำมภำรกิจที่ได้รบั มอบหมำยตำมแผนปฏิบตั ิ กำร

แผนปฏิบตั ิการ ในการขับเคลื่อนโครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ ๓๓
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ที่

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
ดำเนินกำรแล้ ว

๑. จัดประชุมเจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ศกึ ษำและพัฒนำชุมชนชลบุรี
เพื่อวำงแผนขับเคลือ่ นกำรดำเนินงำน
๒. จัดทำประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำย
๓. ประสำนงำนอำนวยกำรเพื่อจัดซื ้อวัสดุ
๔. ประสำนวิทยำกรทำงระบบสือ่ สำร และจัดทำหนังสือเชิญวิทยำกรภำคเอกชน
ประสำนวิทยำกรให้ จดั ส่งสือ่ กำรสอน
๕. จัดทำคำสัง่ คณะทำงำนขับเคลือ่ นโครงกำร
๖. ประสำนงำนกับฝ่ ำยอำนวยกำรเพื่อเตรี ยมพร้ อมด้ ำนสถำนที่/วัสดุอปุ กรณ์อำหำร/อำหำรว่ำง
และเครื่ องดื่ม
๗. ประสำนจังหวัด/อำเภอบ่อทอง เกี่ยวกับกำรแจ้ งกลุม่ เป้ำหมำยกำรลงพื ้นที่ฝึกภำคสนำม

๑๑. จัดทำแบบรำยงำนตัว/ลงทะเบียน
๑๒. จัดทำหลักฐำนกำรเงินค่ำตอบแทนวิทยำกร

ยังไม่ได้ ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

วันเดือนปี
ที่ดำเนินกำร

/

๑๕ ธ.ค. ๖๔

/
/
/

๑๓ - ๑๕ ธ.ค. ๖๔
๑๓ - ๑๕ ธ.ค. ๖๔
๑๓ - ๑๕ ธ.ค. ๖๔

ศรี ธำรำ
ศรี ธำรำ
หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ และอรชุมำ

/

๑๓ - ๑๕ ธ.ค. ๖๔
๑๓ - ๑๕ ธ.ค. ๖๔

อรชุมำ
หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ

/

๑ - ๓ ธ.ค. ๖๔

/

๘. ประชุมเจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ศกึ ษำและพัฒนำชุมชนชลบุรีเพื่อติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำกำรขับเคลือ่ น
โครงกำร
๙. จัดทำ/รวบรวมแบบประเมินผลโครงกำรและจัดทำรูปเล่มเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
๑๐. รวบรวมสือ่ กำรสอนรำยวิชำ

ผล
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

๑๗ - ๒๐ ธ.ค. ๖๔

/
/
/

/
/

งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ ณัฐพล

ทีมศูนย์ศกึ ษำและพัฒนำชุมชนชลบุรี

๔ ม.ค. ๖๕ - ๔ ก.พ. ๖๕ งำนวิชำกำร
๑๓ - ๑๕ ธ.ค. ๖๔

นุชจรี ย์ อรชุมำ บัญญัติ ปิ ยะวุฒิ

๑๓ ธ.ค. ๖๔
๑๗ - ๒๖ ธ.ค. ๖๔

ศรี ธำรำ
ศรี ธำรำ

ต่อ
ที่

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
ดำเนินกำรแล้ ว

ผล
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร ยังไม่ได้ ดำเนินกำร

วันเดือนปี
ที่ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

๑ - ๒๖ ธ.ค. ๖๔

หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ อรชุมำ นุชจรี ย์ ปิ ยะวุฒิ
ณัฐพล บัญญัติ
อรชุมำ นุชจรี ย์ ศรี ธำรำ ปิ ยะวุฒิ

๑๓. ประสำนงำนจังหวัดชลบุรี/อำเภอบ่อทอง เตรี ยมควำมพร้ อมก่อน ระหว่ำง
หลังเข้ ำรับกำรฝึ กอบรม
๑๔. ซักซ้ อมในกำรทำหน้ ำที่พิธีกร

/

๑๖ ธ.ค. ๖๔

๑๕. ทำหน้ ำที่พิธีกร

/

๑๗ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔

/

๑๖. ทดสอบระบบเครื่ องเสียง/ห้ องประชุมพระยำสัจจำ
๑๗. นำเรี ยนควำมคืบหน้ ำกำรขับเคลือ่ นโครงกำร
๑๘. ประสำนงำนกรมกำรพัฒนำชุมชนเกี่ยวกับพิธีเปิ ดโครงกำร

/

๑๖ ธ.ค. ๖๔

/
/

หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ ณัฐพล บัญญัติ ปิ ยะวุฒิ
อรชุมำ นุชจรี ย์ ศรี ธำรำ
หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ
หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ

/

๑๙. ดำเนินกำรจัดอบรม

อรชุมำ นุชจรี ย์ ศรี ธำรำ ปิ ยะวุฒิ

๑๗ - ๒๖ ธ.ค. ๖๔

ทีมเจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ศกึ ษำและพัฒนำชุมชนชลบุรี

๒๐. ประสำนครัวเรื อนจังหวัดชลบุรี/อำเภอบ่อทอง ก่อน ระหว่ำง หลัง กำรอบรม

/

๑๗ - ๒๖ ธ.ค. ๖๔

ทีมวิทยำกรศูนย์ศกึ ษำและพัฒนำชุมชนชลบุรี

๒๒. ต้ อนรับวิทยำกร

/

๑๗ - ๒๖ ธ.ค. ๖๔

หัวหน้ ำงำนพัฒนำฯ และเจ้ ำหน้ ำที่งำนพัฒนำฯ

๒๓. บริ กำรอำหำร/อำหำรว่ำงและเครื่ องดื่มวิทยำกร

/

๑๗ - ๒๖ ธ.ค. ๖๔

งำนอำนวยกำร

๒๔. เตรี ยมแผนฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้ำเกิดขัดข้ อง

/

๑๗ - ๒๖ ธ.ค. ๖๔

หัวหน้ ำงำนอำนวยกำร

๒๕. รวบรวม/จัดทำหลักฐำนส่งใช้ คืนเงินยืมโครงกำรอบรมฯ

/

๑ - ๓ ธ.ค. ๖๔

๒๖. สรุปและรำยงำนผลกำรอบรมเสนอผู้บงั คับบัญชำ

/

๓ ธ.ค ๖๔

ศรี ธำรำ
นุชจรี ย์ ปิ ยะวุฒิ

๑.๓.๒ ดำเนิ นกำรจัดฝึกอบรม/ตำมตำรำงกำรฝึกอบรม จำนวน ๑ รุ ่น ระยะเวลำดำเนิ นกำร จำนวน ๑๐ วัน
ระหว่ำงวันที่ ๑๗ - ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๔
๑.๔ หลังการฝึ กอบรม ได้ดาเนิ นการดังนี้
๑.๔.๑ บันทึกรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนเสนอผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุรีทรำบ
๑.๔.๒ บันทึกรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนเสนอผูอ้ ำนวยกำรสถำบันกำรพัฒนำชุมชนทรำบ
๑.๕ สรุปบทเรียนการดาเนิ นโครงการ
๑.๕.๑ กำรบริ หำรโครงกำร ก่อนดำเนิ นงำนใช้เวลำเตรี ยมระหว่ำงวันที่ ๑ - ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๔ เตรี ยมกำรแล้วเสร็ จตำมเป้ำหมำย เพรำะแบ่งควำมรับผิด ชอบชัดเจน/
ทีมงำนมีควำมตัง้ ใจ เข้ำใจกระบวนงำนและทุกคนดำเนิ นงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยรวมทัง้ มีกำรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ผูร้ ับผิดชอบโครงกำรของกรมฯ อย่ำงต่อเนื่ อง/ส่งผลให้กำร
ดำเนิ นงำนโครงกำรแล้วเสร็ จตำมเป้ำหมำย
๑.๕.๒ กำรบริ หำรโครงกำร ดำเนิ นกำรจัดฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ ๑๗ - ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๔
- ด้ำนกำรบริ กำรทำงวิชำกำรโดยทีมวิทยำกรศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุรีร่วมกันเป็ นวิทยำกรตำมควำมเชี่ยวชำญในแต่ละรำยวิชำและวิท ยำกรผูเ้ ชี่ยวชำญ
จำกภำยนอก
- ฝึกปฏิบตั ิงำนภำคสนำมได้รบั กำรสนับสนุ นจำกสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชลบุรี/สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ่อทอง และผูน้ ำชุมชนในพื้ นที่อำเภอบ่อทอง
๑.๕.๓ กำรบริ หำรโครงกำรหลังกำรฝึกอบรม
- บันทึกรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนชลบุรี ตำมห้วงระยะเวลำที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด
- บันทึกรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนต่อผูอ้ ำนวยกำรสถำบันกำรพัฒนำชุมชน
๑.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑.๖.๑ ผ่ำนกำรฝึ กอบรมมีควำมรู ค้ วำมเข้ำใจและทักษะกำรเป็ นวิ ทยำกรกระบวนกำรสำมำรถใช้เครื่ องมื อส่งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ และกำรมีสว่ นร่วมของชุ มชนได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพ
๑.๖.๒ ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีควำมรู ้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับกำรดำรงตำแหน่ง

ขอบคุณค่ะ
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

