รายงานการประชุมเจ้าหน้าทีศ
่ ูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
ครัง้ ที่ 10/2564

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น.
ณ อาคารบรรยาย 1

.............................................................................................................................
รายชือ
่ ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอิรยศ

เอนก

พรหมชูแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

3. นายว ิรัช

เจร ิญดี

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

5. นางสาวอรชุมา

พูนชัยภูมิ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

6. นางสาวดวงพร

เลิศลาหวาน

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

8. นายณัฐพล

อุดมเมฆ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

2. นางสุภา

4. นางสาวพรรณธิภา นักรบ

7. นางสาวเมทิณี

วงศ์สถิตย์

9. นางศร ีธารา

แหยมคง

ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

10. นางชมภูนุช

กุลกะดี

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

12. นายบัญญัติ

อาจหาญ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน

11. นางสาวอาพา

ศร ีรุง้

13. นางกนกวรรณ

14. นางสาวนุชจร ีย์

15. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ
16. นายชาตร ี

17. นายณัฐพงษ์

จันทร์ปุ่ม
อุปสัย

ทิพย์มณี

พลอยศร ีธรรมชาติ

18. นายแสนศักดิ์

ทรงสีสด

สุทธิว ิเศษ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เจ้าพนักงานการเง ินปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป

19. นายจาเร ียง

ศร ีษะใบ

พนักงานทั่วไป

21. นางสาวศร ีสุดา

อุทาโพธิ์

พนักงานทั่วไป

20. นายไพรศล

ทนก้อนดี

22. นางสาวอุไรวรรณ ช่างทา
23. นางลัดดา

จิตตนอม

เรมิ่ ประชุมเวลา 9.00 น.

พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรอื่ งทีป
่ ระธานแจ้งทีป
่ ระชุมทราบ

1.1 กฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีพุทธศักราช 2564

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจาปีพุทธศักราช 2564 เพื่อนาไปถวาย
พระสงฆ์จาพรรษา ณ วัดธรรมามูลวรว ิหาร ตาบลธรรมามูล อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในวันอาทิตย์ที่
14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ อพช. มีกาหนดการพักค้างที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุร ี
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

1.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิ จและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะสหเวชศาสตร์ มหาว ิทยาลัยบูรพา นาโดย ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะสหเวชศาสตร์ ได้นาเจ้าหน้าที่จากคณะสหเวชศาสตร์ รวมทั้งเกษตรกรจาก
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดระยอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ รวม

29 คน เข้ารับการฝึกอบรมการทาดินปลูกการทาปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ และ โซล่าเซลล์
มอบหมายงานอานวยการจัดเตร ียมสถานที่สาหรับใช้ในการฝึกอบรม งานว ิชาการและงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จัดเตร ียมเนื้อหาว ิชาและว ิทยากรสาหรับบรรยาย
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 9/2564
งานอานวยการได้แจ้งเว ียนรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 จานวน

67 หน้า (รวมเอกสารแนบ) ทางเว็บไซต์ https://training-chonburi.cdd.go.th เร ียบร้อยแล้ว
มติ ทป
ี่ ระชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรอื่ งสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ทีแ
่ ล้ว
3.1 การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน

ประจาปี 2564

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน

ราชการดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 นั้น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี มีบุคลากรที่ได้รบ
ั การคัดเลือกจานวน 2 ราย ประกอบด้ วย นางสาวนุชจร ีย์
อุปสัย นักทรัพยากรบุคคล และนายณัฐพงษ์ ทรงสีสด พนักงานขับรถยนต์ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งใบ
ประกาศ เข็มข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน และของที่ระลึก เพื่อมอบให้กับบุคลากรดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญ
และกาลังใจ จึงขอเชิญผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี เป็นผู้มอบใบประกาศ เข็มข้าราชการดีเด่น
และของที่ระลึก ให้กับนางสาวนุชจร ีย์ อุปสัย และมอบของที่ระลึกให้ นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด เนื่องจากได้รบ
ั ใบ
ประกาศและเข็มเร ียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมครัง้ ที่แล้ว
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรอื่ งเพื่อทราบ

4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบร ิหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชือ
่ ภาครัฐเพื่อการเข้าถึง

แหล่งทุน กิ จกรรมหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน

ศพช.ชลบุร ี ได้รบ
ั การจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบร ิหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชนดังนี้

4.1.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรูแ
้ ละเข้าใจการดาเนินงานโครงการอนุรก
ั ษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ (อพ.สธ.) งบประมาณ 10,900 บาท ไตรมาส 2 (สานักพัฒนาทุนและ
องค์กรการเง ินชุมชน ดาเนินการประสานว ิทยากร ศพช. และ สพจ. ประชุมออนไลน์ระยะเวลาดาเนินการ 3 วัน
กลุ่มเป้าหมาย สพจ. และ จนท.ศพช. 5 ศูนย์ ๆ ละ 4 คน)

4.1.2 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศูนย์เร ียนรูภ
้ ูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น งบประมาณ 100,000 บาท

ไตรมาส 2ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1) กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เร ียนรูภ
้ ูมิปัญญาและ

ทรัพยากรท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนแม่บทโครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)
2) กรมการพัฒนาชุมชน จัดจ้างบร ิษัทเอกชนผลิตสื่อ เพื่อสร้างการรับรูแ
้ ละเข้าใจการอนุรก
ั ษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากร

3) กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดหน่วยดาเนินการเป้าหมายในการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาศูนย์

เร ียนรูภ
้ ูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นจานวน 16 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง ว ิทยาลัยการ

พัฒนาชุมชน ศูนย์เร ียนรูท
้ ุนชุมชน (ศูนย์สารภี) 3 แห่ง และส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ

4) กรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรงบประมาณให้หน่วยดาเนินการที่เป็นพื้นที่สนองพระราชดาร ิ

โครงการ อพ.สธ. ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์เร ียนรูท
้ ุนชุมชน (ศูนย์สารภี)
3 จังหวัด และ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง

5) หน่วยดาเนินการเป้าหมาย ดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาศูนย์เร ียนรูภ
้ ูมิปัญญาและทรัพยากร

ท้องถิ่น ให้จด
ั ตั้ ง หร ือพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเร ียนรูโ้ ครงการ อพ.สธ. โดยการจัดทานิทรรศการเพื่อให้ความรู ้

ความเข้าใจโครงการ อพ.สธ. การจัดทาฐานการเร ียนรูโ้ ครงการ อพ.สธ. การจัดทาฐานการเร ียนรูพ
้ ืชพื้ นถิ่นหายาก
และสมุนไพรพืน
้ ถิ่น ปรับปรุงฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช ฯลฯ
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

ชลบุร ี

4.2 การประชุ มเชิงปฏิบัติการจัดทาว ิสัยทัศน์ พันธกิ จ ประเด็นการพัฒนาของศูนย์ศึกษาและพั ฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี กาหนดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาว ิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการ

พัฒนาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 -16.3น. ณ อาคาร
บรรยาย 1 วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาว ิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการพัฒนาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับว ิสัยทัศน์ ภารกิจ
กรมการพัฒนาชุมชน และ สถาบันการพัฒนาชุมชน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนด
ทิศทางจากการระดมความคิด เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการจัดทาว ิสัยทัศน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
หัวหน้างานว ิชาการ หัวหน้างานอานวยการ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักว ิชาการพัฒนาชุมชน

นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชัว่ คราว รวม 22 คน โดยมี

ท่านผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ เวลา 08.30 น.
– 09.00 น. แบบออนไลน์ ทางระบบ Zoom Cloud Meeting
กิ จกรรมภาคเช้า

-เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ท่านผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม
และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์

-เวลา 09.00 น. – 12.00 น. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาเนินการทบทวน SWOT และจัดทา

ว ิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการพัฒนาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี

- ท่านผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี สนับสนุนการกาหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ
กิ จกรรมภาคบ่าย

- เวลา 13.00 น. – 16.30 น. งานว ิชาการ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ และสรุปเป็นภาพรวม
ของศูนย์ฯ

ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน ลงทะเบียนระหว่างเวลา 08.10 น. – 08.20 น. ณ ห้อง

บรรยาย 1 และเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 08.20 น. โดยพร้อมเพร ียงกัน การแต่ งกายชุดผ้าไทย

ขอความร่วมมือจากงานอานวยการ จัดเตร ียมสถานที่ ระบบเสียง ระบบภาพ และสร้างห้อง Zoom

พร้อม ส่งลิงค์ Zoom Cloud Meeting ในไลน์กลุ่ม ศพช.ชลบุร ี เวลา 07.30 น.

ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ มอบหมายงานอานวยการจัดเตร ียมสถานที่ และจัดทา Link สาหรับประชุม Zoom
Cloud Meeting ส่งใน line กลุ่ม ศพช.ชลบุร ี
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.3 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ประจาเดือน ตุลาคม 2564
4.3.1 งานว ิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4.3.2 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4.3.3 งานอานวยการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ที่

รายการ

1

งบบร ิหาร

2

งบยุทธศาสตร์
รวม

3

งบแหล่งอื่น (งบเง ินกู้)

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

521,645.21

72,832.25

13.96

448,812.96

110,900.00

0.00

0.00

110,900.00

632,545.21

72,832.25

11.51

559,712.96

58,400.00

58,400.00

100.00

0.00

งบบรหาร
ิ
ผลการ
ที่

รายละเอียดโครงการ

1

ค่าจ้างเอกชนดาเนินงาน

2

งบบร ิหาร

3

ค่าประกันภัยรถยนต์

4

ค่าสาธารณูปโภค
รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณ
รวม

เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ

BPM

ร้อยละการ

เบิกจ่าย BPM

324,000.00

52,838.72

271,161.28

16.31

67,000.00

18,233.43

48,766.57

27.21

645.21

0.00

645.21

0.00

130,000.00

1,760.10

128,239.90

1.35

521,645.21

72,832.25

448,812.96

13.96

งบยุทธศาสตร์
ผลการ
ที่

1

รายละเอียดโครงการ

พัฒนาศูนย์เร ียนรูภ
้ ูมิปัญญาและ
ทรัพยากรท้องถิ่น

งบประมาณ
รวม

100,000.00

เบิกจ่าย

งบประมาณ

คงเหลือ

BPM

0.00

100,000.00

ร้อยละการ

เบิกจ่าย BPM
0.00

2

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการ
รับรูแ
้ ละเข้าใจการดาเนินงาน

10,900.00

0.00

10,900.00

0.00

110,900.00

0.00

110,900.00

0.00

โครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาร ิ(อพสธ.)
รวมทัง้ สิ้น
งบแหล่งอื่นๆ (งบเง ินกู้)
ที่

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ

รวม

ผลการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

ร้อยละการ
คงเหลือ

เบิกจ่าย
BPM

BPM
1

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้น
โคกหนองนา

รวมทัง้ สิ้น

58,400.00

58,400.00

-

100.00

58,400.00

58,400.00

0.00

100.00

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.5 รายงานการใช้สถานที่ ประจาเดือนตุลาคม 2564
ห้องประชุม

ห้องพัก

ที่จอดรถ

อานวยการ

บรรยาย 1

บรรยาย 2

พระยาสัจจา

(คน/ครัง้ )

(คัน/ครัง้ )

32 / 3

99 / 6

-

25 / 1

42 / 17

25 / 1

(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ ให้เพิ่มการรายงานการใช้สถานที่บร ิเวณบ้านพอเพียง
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.6 รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุมชน

หมายเหตุ

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.7 โครงการพัฒนาสมรรถนะว ิทยาการฐานเร ียนรูใ้ นพื้นทีต
่ ้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิต
กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ดาเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะว ิทยากร

ฐานเร ียนรูใ้ นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน คนตกงาน และผู้ตกงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ
้ ไว้รส
ั โคโรนา 2019 (COVID 19) โดยการจ้างแรงงานรายเดือน ๆละ 3 คน ในอัตราคนละ 9,000
บาท เป็นระยะเวลา 5 เดือน

เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเร ียบร้อย งานอานวยการได้ดาเนินการ จ้างเหมาผู้รบ
ั จ้างต่ อเนื่อง

รายเดิม จานวน 1 ราย คือ นายณฐพัชร ปะนัดโส ปฏิบัติงานตั้ งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 และประกาศรับสมัคร
คัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาตามโครงการดังกล่าว จานวน 2 ราย ขณะนี้มีผู้มาสมัคร
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรอื่ งเพื่อพิจารณา
5.1 ผักกางมุ้งแก้ จ น พัฒนาคนทุกช่วงวัย

งานว ิชาการ ได้ติดต่อประสานกับคุณปลาย เป็นเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาว ิทยาลัยบูรพา

จะมาเร ียนรูผ
้ ักกางมุ้ง ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องบรรยาย 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
นาโดย อาจารย์นัฐพล ประกอบแก้ว ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมทีมงานคณะสหเวชศาสตร์ และ

เกษตรกรจาก อ.บางน้าเปรยี้ ว จ.ฉะเชิงเทรา, อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จานวนประมาณ 35-40 คน ประกอบด้วย
- คณาจารย์ จานวน 2 ท่าน

- คณะเจ้าหน้าที่จากคณะสหเวชศาสตร์ จานวน 10 – 15 คน

- เกษตรกรที่ทาเกษตรผสมผสาน อ.บางน้าเปรยี้ ว จ.ฉะเชิงเทรา จานวน 12 คน
- เกษตรกรที่ทาสวนยาง ทุเร ียน ไม้ไผ่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จานวน 11 คน

งานว ิชาการ ได้จด
ั ทาตารางการฝึกอบรม แผนการสอน สังเขปว ิชา และส่งในไลน์กลุ่ม ศพช.ชลบุร ี
เร ียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือจากคณะว ิทยากรทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยงาน
ว ิชาการ รับผิดชอบการเป็นพิธก
ี ร และการประเมินผลภาพรวมการฝึกอบรม

ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ ใช้อาคารบรรยาย 2 และให้จด
ั อบรมผ่านระบบ Online
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

5.2 การจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 (งานอานวยการ)

จากการประชุมหัวหน้า 3 กลุ่มงาน เรอื่ งการจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานศูนย์ศึกษาและพัฒนา

ชุมชนชลบุร ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกเป็น 3 ส่วนคือ จัดทา
เค้าโครงเอกสาร การรวบรวมเร ียบเร ียงเนื้อหา การสรุปว ิเคราะห์และจัดทาบทผู้บร ิหาร โดยงานอานวยการ

ได้รบ
ั มอบหมายให้จด
ั ทาเค้าโครงเอกสารสรุปผลการดาเนินงานฯ ซึง่ ได้ดาเนินการจัดทาเค้าโครงเอกสาร หาร ือ
กับหัวหน้ากลุ่มงาน และนาเค้าโครงเอกสารเข้ากลุ่ม Line ศพช.ชลบุร ี เร ียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การจัดทาเค้าโครงเอกสารถูกต้อง ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในหัวข้อเพื่อจัดทาข้อมูลในส่วนที่

เกี่ยวข้อง งานอานวยการจึงขอนาเสนอเค้าโครงเอกสารผลงาน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม หร ือตัดหัวข้อที่
ไม่จาเป็นรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ทั้งนี้ขอให้พิจารณากาหนดห่วงระยะเวลาการจัดทาข้อมูลของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อจัดส่งให้กลุ่มงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลทาหน้าที่ รวบรวม เร ียบเร ียงเล่มเอกสาร และให้กลุ่มงานว ิชาการว ิเคราะห์เนื้อหาและจัดทา
บทสรุปผู้บร ิหาร

ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ ให้ทุกงานรวบรวมไฟล์เอกสารส่งให้งานทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 15 พ.ย. 64 และให้
ผู้รบ
ั ผิดชอบจัดทารูปเล่มให้แล้วเสร็จในวันที่ 23 พ.ย. 64
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

5.3 การจัดทาโครงการประกวดหน้าบ้านสวย ในบ้านสุข

ด้วยงานอานวยการ มีแผนจะดาเนินกิจกรรมโครงการประกวดหน้าบ้านสวย หลังบ้านสุข ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุร ี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสร ิมการสร้างสภาพแวดล้อมบ้านพักให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด
และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

1) กาหนดดาเนินการ จานวน 4 ครัง้ คือ ประจาเดื อน ธ.ค. 2564 มี.ค. 2565 มิ.ย. 2565 ก.ย. 2565
2) กาหนดให้มีเง ินรางวัล ครัง้ ละ 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
3) ใช้รูปแบบการประเมินแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วย
-

ผู้แทนกลุ่มงาน 3 กลุ่มงาน ๆละ 1 คน

รวมจานวน 3 คน

-

มดงาน

รวมจานวน 2 คน

โดยจะมีการหมุนเว ียนการเป็นคณะกรรมการในแต่ละรอบการประกวด

4) เกณฑ์การประกวด

หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม

1. มีการรักษาความสะอาดหน้าบ้านให้สวยงาม

10

2. มีการออกแบบตกแต่ งหน้าบ้านอย่างอย่างสวยงามและสร้างสรรค์

10

3. จัดเก็บวัสดุ สิ่งของบร ิเวณบ้านเป็นระเบียบเร ียบร้อย

10

4. มีแหล่งเร ียนรูก
้ ารดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10

5. มีการปลูกพืชผักสวนครัว หร ือพืชสมุนไพรในครัวเร ือน

10

6. มีการรักษาความสะอาดพื้นที่รอบบ้านให้สวยงาม เป็นระเบียบ ไม่มีแหล่งรังโรค และแหล่ง

10

7. มีการบร ิหารจัดการขยะครัวเร ือน เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง

10

8. ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับเพื่อนบ้าน เช่น เสียงดัง กลิ่น ควัน การเลี้ยงสัตว์ฯ

10

9. มีการจัดกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเร ือน

10

10. มีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาด และจัดสิ่งแวดล้อมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี

10

เพาะพันธุย
์ ุงลาย

คะแนนทีไ่ ด้

รวมคะแนน

หมายเหตุ จะทาการประเมินบ้านพักทุกหลังของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี โดยบ้านพักทุกหลังควรผ่าน
เกณฑ์ประเมินอย่างน้อยร้อยละ 60
5) ขั้นตอนการดาเนินการ
-

เขียนโครงการ

-

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ทราบล่วงหน้า

-

แต่งตั้ งคณะกรรมการประกวดบ้านพัก

แจ้งผลการประเมินบ้านให้ผู้พักอาศัยทราบ
มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด

ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ ควรจัดทา 5 ส สัปดาห์ละ 1 ครัง้ มอบหมายแต่ละงานจัดทาแผน 5 ส พร้อม
รายงานผลพร้อมภาพถ่าย
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

5.4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2565 – 2566

1) ประชุมสร้างความรูค
้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน และการเลือก

ผู้แทนสมาชิกในการนี้งานอานวนการในแนบเอกสารระเบียบ ข้อบังคับ และสรุปผลการดาเนินงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในการนี้ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์

ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ได้คัดเลือกผู้แทนสมาชิก โดยใช้ว ิธีการให้มีการเสนอรายชือ
่ และยกมือรับรอง

คะแนน ผู้ที่ได้รบ
ั คะแนนสูงสุดจะได้รบ
ั การคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิก โดยกาหนดให้มีการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ระยะเวลา 1 ปี

ผลการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก ได้แก่ นางสาวอาพา ศร ีรุง้ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

2) กิจกรรมส่งเสร ิมการฝึกอาชีพ การทาร้านกาแฟ โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนกาหนดให้มีการ

ฝึกสอนการทาร้านกาแฟ แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยกาหนดดาเนินการในวันที่ 9 พ.ย 2564 เวลา

13.00 -16.30 น. กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จานวน 37 คน ณ บ้านพอเพียง ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี

3) กิจกรรมด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย กิจกรรมทาบุญเลี้ยงพระ กิจกรรมบร ิจาค

ข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมจิตอาสาการพัฒนา ได้ดาเนินการเร ียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรอื่ งอื่น ๆ
6.1 การลาออกของลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน ตาแหน่ง พนักงานทัว่ ไป

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จด
ั สรรงบประมาณจ้างเอกชนดาเนินงานของส่วนราชการ เป็น

ประจาทุกปี จานวน 5 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

ในการนี้ มีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 2 ราย ยืนเอกสารขอลาออก คือ น.ส.ศร ีสุดา อุทา

โพธิ์ และนายไพรศล ทนก้อนดี (เป็นสามีภรรยา) เพื่อกลับไปประกอบอาชีพในภูมิลาเนาเดิม ณ จังหวัดสระแก้ว
โดยมีแผนการประกอบอาชีพ คือ นายไพรศล ทนก้อนดี จะกลับไปทา โคก หนอง นา ในที่ดินของตนเอง โดยมี
ความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการกับกรมการพัฒนาชุมชน และ น.ส.ศร ีสุดา อุทาโพธิ์ จะกลับไปค้าขาย โดย
ลูกจ้างทั้งสองจะปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564

โดยงานอานวยการจะแจ้งเว ียน ผู้สนใจสมทบเง ินทุนตั้งต้นให้ลูกจ้างรายดังกล่าวอีกครัง้

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

6.2 การบันทึกปร ิมาณขยะมูลฝอย

กรมการพัฒนาชุมชน ขอความร่วมมือ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่ง รายงานข้อมูลปร ิมาณขยะ

มูลฝอย เป็นประจาทุกสัปดาห์ เพื่อนาข้อมูลประกอบการรายงานผลลดปร ิมาณขยะ โดยมีรูปแบบการรายงาน
ทั้งนี้ มอบหมายฐานบร ิหารจัดการขยะ เป็นผู้รายงาน
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชือ
่ )

อาพา ศร ีรุง้

(นางสาวอาพา ศร ีรุง้ )

ผู้จดรายงานการประชุม

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

(ลงชือ
่ )

พรรณธิภา นักรบ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวพรรณธิภา นักรบ)

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานอานวยการ

