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่ ูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
ครัง้ ที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น.
ณ อาคารบรรยาย 1
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ระเบียบวาระที่ 1 เรอื่ งทีป
่ ระธานแจ้งทีป
่ ระชุมทราบ
1.1 มหกรรมการออม

ด้วยได้รบ
ั การประสานจากสานักองค์กรการเง ินชุมชน ขอแจ้งเลื่อนการจัดนิทรรศการมหกรรม

การออมเนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

1.2 พัฒนากรท้องถิ่น รุน
่ ที่ 34 และ 35

มอบหมายผู้รบ
ั ผิดชอบร่วมประชุมทีมว ิทยากรเตร ียมความพร้อมในการอบรมพัฒนากรท้องถิ่น

รุน
่ ที่ 34 และ 35 ทั้งนี้ให้รอดูสถานการณ์การแพระระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

1.3 หลักสูตร 108 อาชีพ แก้ จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย

มอบหมายผู้รบ
ั ผิดชอบโครงการ 108 อาชีพ แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย วางแผนและจัดทา
ตารางการฝึกอบรมประจาเดือน
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

2
1.4 การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปี 2564

1. ตามที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ด าเนิ น การพิ จารณาคั ดเลื อ กข้ า ราชการ ลู ก จ้า งประจา และ

พนักงานราชการดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี มีบุคลากรที่ได้รบ
ั การคัดเลือกจานวน 2
ราย ประกอบด้ วย นางสาวนุชจร ีย์ อุปสัย นักทรัพยากรบุคคล และนายณัฐพงษ์ ทรงสีสด พนักงานขับรถยนต์ โดย
กรมการพัฒนาชุมชนได้ ส่งใบประกาศ เข็มข้าราชการดี เด่ นกรมการพัฒนาชุมชน และของที่ระลึก เพื่อมอบให้กับ
บุคลากรดังกล่าว แล้วนั้น
กรมการพัฒนาชุมชน ส่งภาพถ่ายพร้อมกรอบมอบเป็นของที่ระลึกให้กับข้าราชการรายดังกล่าว
ในการนี้จงึ ขอเชิญท่านผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี เป็นผู้ส่งมอบ
2. ตามที่ ศู น ย์ศึ ก ษาและพัฒ นาชุม ชนชลบุ ร ี ได้ จัด กิ จกรรมฝึก อบรมตามโครงการพัฒ นาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หลักสูตรเพิ่มทักษะระยะ
สั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 โดยศูนย์ฯ ได้ อนุญาตให้
ลูกจ้าง

โคก หนอง นา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดั งกล่าวจานวน 2 ราย คือ นายศุภชัย เป็นธรรม และนายณฐ

พัชร ปะนัดโส เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท่านผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี จึง
ขอมอบวุฒิบัตรให้กับบุคคลากรดังกล่าว
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2565

งานอานวยการได้แจ้งเว ียนรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จานวน 65 หน้า (รวมเอกสารแนบ) ทางเว็บไซต์

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

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรอื่ งสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ทีแ
่ ล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรอื่ งเพื่อทราบ

4.1 โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน(Government

Innovation Lab:GOV Lab)

งานว ิชาการได้ดาเนินการกาหนดแผนโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐฯ ดังนี้
วันที่

ภารกิ จ

สถานที่

1 มี.ค. 65

ประสานและสารวจพื้นที่โครงการสร้างทีมนวัตกรรมฯ

บ้านโค้งดารา อ.ศร ีราชา

2 มี.ค. 65

กิจกรรมค้นหานวัตกรรมตามโครงการสร้างทีมนวัตกรรฒฯ

บ้านโค้งดารา อ.ศร ีราชา

8 – 11 มี.ค. 65

สรุปผล บันทึกข้อมูลการลงพื้นที่ทีมนวัตกรรม (อาเภอ/จังหวัด)

ศพช.ชลบุร ี

15 – 17 มี.ค. 65

ประชุม Zoom ทีมนวัตกรรม

ศพช.ชลบุร ี

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
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4.2 โครงการจัดการความรูง้ านพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานว ิชาการได้กาหนดแผนกิจกรรมโครงการจัดการความรูง้ านพัฒนาชุมชนฯ ดังนี้
วันที่

ภารกิ จ

สถานที่

2 มี.ค. 65

ประชุมคัดเลือก KM เขตตรวจที่ 9 (ผ่านระบบ Zoom)

ศพช.ชลบุร ี

4 มี.ค. 65

ประชุมคัดเลือก KM เขตตรวจที่ 8 (ผ่านระบบ Zoom)

ศพช.ชลบุร ี

16 มี.ค. 65

ถ่ายทาว ิดิทัศน์ผู้ผ่านการคัดเลือก

รอการประกาศผล

18 มี.ค. 65

ถ่ายทาว ิดิทัศน์ผู้ผ่านการคัดเลือก

รอการประกาศผล

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.3โครงการพัฒนาและยกระดับงานว ิจัยของหน่วยงานฝึกอบรมในสังกัดสถาบันการพัฒนา
ชุมชน

ขณะนี้มหาว ิทยาลัยบูรพา กาลังพิจารณาแก้ไขรายละเอียดบางส่วนของบันทึกความร่วมมือฯ

หากมหาว ิทยาลัยบูรพาดาเนินการแก้ไขรายละเอียดฯ เร ียบร้อยแล้ว จะแจ้งรายละเอียดกาหนดการพิธล
ี งนาม

บันทึกความร่วมมือ ต่อไป ทั้งนี้ งานว ิชาการได้กาหนดแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาและยกระดับงานว ิจัยฯ ดังนี้
วันที่

ภารกิ จ

สถานที่

4 มี.ค. 65

ประชุมว ิจัย (ผ่านระบบ Zoom)

ศพช.ชลบุร ี

11 มี.ค. 65

ร่วมพิธล
ี งนามบันทึกความร่วมมือทางว ิชาการการบูรณาการความ

ศพช.ชลบุร ี

ร่วมมือในการยกระดับงานว ิจัยฯ
ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ ในวันที่ทาพิธล
ี งนามบันทึกความร่วมมือฯ มอบหมายผู้รบ
ั ผิดชอบประสานเรอื่ งการทา
ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธล
ี งนามฯ
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตร Building
an effective future leader for next normal

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนา

ชุ ม ชน หลั ก สู ต ร Building an effective future leader for next normal โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะข้าราชการและสนับสนุนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สร้างเคร ือข่ายข้าราชการในการ
แลกเปลี่ ย นเร ียนรู ้ ประสบการณ์ เตร ียมความพร้อ มบุ ค ลากรกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถ

ศักยภาพต่ อการเป็นบร ิหารในอนาคต โดยเปิดรับสมัครข้าราชการทั่วประเทศ และคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
รอบที่ 1 มีผู้ผ่านการคัดเลือก 128 คน สัมภาษณ์รอบที่ 2 คงเหลือผู้ผ่านการคัดเลือก 100 คน ดาเนินการ ระหว่าง
วันที่ 23 มีนาคม – 22 กรกฎาคม 2565 (4 เดื อน) ผ่านระบบ Online มี 3 รูปแบบ คือ เข้าเร ียนในคลาสเร ียน

Online ตามที่ ก าหนด (ไม่ ขาดเร ียน) ,เข้ า เร ียนรู ด
้ ้ วยตั วเองผ่า น แอพพลิ เครชั่น PDCA (ศึ ก ษา-ตอบค าถาม
จานวนมากกว่า 40 เรอื่ ง),

ทาโปรเจคเพื่อการพัฒนางาน จานวน 1 เรอื่ ง

ในการนี้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี มีผู้ผ่านการคัดเลือก จานวน 1 ราย คือ

นางสาวพรรณธิภา นักรบ
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
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4.5 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน มีคาสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงาน

ภายในกรมการพัฒนาชุมชน ตามคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 196/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้

ยกเลิกความตามคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 842/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ค. หน่วยงานที่ขึ้นตรง
ต่ออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (3) กลุ่มงานคุ้มครองจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และใช้ข้อความนี้
แทนกลุ่มงานจร ิยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนแทน
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.6 การดาเนินโครงการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

(Antivirus) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินโครงการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดซือ
้ ลิขสิทธิโ์ ปรแกรมป้องกันไวรัส ESET
Endpoint Security เวอร์ชน
ั่ 8.0.2039.3 เพื่อติดตั้งให้กับเครอื่ งคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กรม การพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการนี้เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน

ได้ดาเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสดังกล่าวครบทุกเครอื่ งเร ียบร้อยแล้ว โดยกรมการพัฒนาชุมชน และ
บร ิษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จากัด กาหนดแผนปฏิบัติงานการติ ดตั้ งโปรแกรมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ในวันที่
29 มีนาคม 2565

ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ มอบหมาย นายบัญญัติ อาจหาญ สรุปผลการดาเนินงานโครงการระบบรักษาความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานให้
ผู้อานวยการทราบ ต่อไป
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.7 การเตร ียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ด้ วยกรมการพัฒนาชุมชน กาหนดเตร ียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกาหนดกรอบแนวทางในการ
ดาเนินงานที่เชื่อมโยงและต่ อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังคานึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้ า น

และหลากหลายมิติ การกาหนดระเบียบว ิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางว ิชาการเพื่อให้ผล

การประเมินสามารถสะท้อนสุข ภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้ อย่างแท้จร ิง โดยมีการเก็บ
ข้อมูลจาก 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่ายงานของรัฐ 2) การเก็บข้อมูลจากผู้รบ
ั บร ิการหร ือผู้
ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 3) การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้

1) ให้พิจารณาคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จานวน 5 ราย รายงานตามแบบฟอร์มที่กาหนด

งานอานวยการดาเนินการ

2) มอบหมายผู้รบ
ั ผิดชอบดาเนินการเปิดเผยข้อมูล บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รบ
ั ทราบ

รายละเอียดตามตั วชี้วัดของแบบวัด OIT ในการนี้งานอานวยการกาหนดแผนการลงข้อมูล และเรมิ่ อัพข้อมูลขึ้น
เว็บไซต์เบื้องต้นแล้ว(ตามเอกสารที่แนบ)

ในการนี้ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั งกล่ า ว จาเป็ น ต้ อ งใช้ข้อ มู ล ของทุ ก กลุ่ ม งาน โดยพิ จารณาตั วชี้วัด ที่ ก รม

กาหนด หร ือข้อมูลจาเป็นที่ต้อ งการเผยแพร่ จึงขอให้งานว ิชาการและงานพัฒนาทรัพยากรบุค คล พิจารณาส่ ง
ข้อมูลที่จาเป็นตามเงอื่ นไขดั งกล่าว โดยอาจพิจารณาตามแผนการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ข้อมูลที่ งานอานวยการ
กาหนด ซึง่ สามารถลดหร ือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ PDF ทาง Line บัญญัติ
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
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4.8 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ประจาเดือน กุมภาพันธ์
4.3.1 งานว ิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

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

4.9 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (งานอานวยการ)

ที่

รายการ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

511,183.93

387,865.73

75.88

123,318.20

403,259.36

178,046.48

44.15

225,212.88

รวม

914,443.29

565,912.21

61.89

348,531.08

งบแหล่งอื่น (งบเง ินกู้)

58,400.00

58,400.00

100.00

1

งบบร ิหาร

2

งบยุทธศาสตร์

3

งบประมาณ

0.00

งบบรหาร
ิ

1

ค่าจ้างเอกชนดาเนินงาน

313,538.72

196,538.72

117,000.00

62.68

2

งบบร ิหาร

67,000.00

66,685.73

314.27

99.53

3

ค่าประกันภัยรถยนต์

645.21

645.21

0.00

4

ค่าสาธารณูปโภค

130,000.00

123,996.07

6,003.93

95.38

511,183.93

387,865.73

123,318.20

75.88

งบประมาณ BPM

คงเหลือ

ร้อยละการ

รายละเอียดโครงการ

รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณรวม

ผลการเบิกจ่าย

ที่

เบิกจ่าย BPM

100.00

งบยุทธศาสตร์
ที่

รายละเอียดโครงการ

1

พัฒนาศูนย์เร ียนรูภ
้ ูมิ

2

โครงการรอนุรก
ั ษ์พันธุกรรม

3

ปัญญาฯ (อพสธ)
พืชฯ (อพสธ)

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

งบประมาณรวม

100,000.00
10,900.00

ประชาชน

33,000.00

ค่าจ้างโคก หนอง นา

122,719.36

โครงการจัดการความรู ้

13,600.00

6

พัฒนาชุมชนใสสะอาด

2,640.00

7

พัฒนาข้าราชการที่อยู่

4
5

ระหว่างทดลองหลักสูตร
พัฒนากร รุน
่ 119

14,900.00

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ BPM

3,400.00
-

คงเหลือ
100,000.00

7,500.00

ร้อยละการ

เบิกจ่าย BPM

0.00

31.19

33,000.00
0.00

66,106.48
2,640.00
14,900.00

56,612.88
13,600.00
-

53.87
0.00
100.00
100.00
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8

โครงการนวัตกรรม

14,500.00

14,500.00

9

โครงการอบรมแกนนา

91,000.00

91,000.00

รวมทัง้ สิ้น

403,259.36

192,546.48

หมู่บ้านเศรษฐกิจฯ

0.00
-

100.00

210,712.88

47.75

งบแหล่งอื่น (งบเง ินกู้)
ที่

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณรวม

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ BPM

ร้อยละการ

คงเหลือ

เบิกจ่าย BPM

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะ
1

สั้นโคกหนองนา

58,400.00

58,400.00

-

100.00

รวมทัง้ สิ้น

58,400.00

58,400.00

-

100.00

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.10 รายงานการใช้สถานที่ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ (งานอานวยการ)
ห้องประชุม
อานวยการ

บรรยาย 1

บรรยาย 2

พระยาสัจจา

(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

60 / 1

-

150 / 1

ห้องพัก

บ้านพอเพียง)

ที่จอดรด

(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

(คัน/ครัง้ )

29 / 21

65/ 5

210/2

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.11 รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ปันสุขชุมชน

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

7
ระเบียบวาระที่ 4 เรอื่ งเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จด
ั สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ศูนย์

ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ีดาเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ได้กาหนดดาเนินงานโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคน

ทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 16 รุน
่ โดยกาหนดดาเนินการในช่วงเดื อนมีนาคม

2565 จานวน 10 รุน
่ และดาเนินการในเดือนเมษายน จานวน 6 รุน
่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคล / ครัวเร ือน
เป้าหมาย จากระบบ TPMAP Logbook กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) และกลุ่ม

ครัวเร ือนเปราะบางของจังหวัดชลบุร ี สระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุร ี สมุทรปราการ จังหวัดละ 47 คน

รวมทั้งสิ้น 329 คน ทั้งนี้ รุน
่ ที่ 1 - 10 กาหนดดาเนินการพื้นที่จงั หวัดจังหวัดชลบุร ี สระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา และ
ตราด กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 235 คน ระหว่างวันที่ 1 – 30 มีนาคม 2565 งบประมาณ 33,000 บาท
(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยงานว ิชาการได้กาหนดแผนการดาเนินงานดังนี้
วันที่

ภารกิ จ

สถานที่

10 มี.ค. 65

การเลี้ยงไส้เดือน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

14 มี.ค. 65

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

จังหวัดชลบุร ี

15 มี.ค. 65

ขนมจีนน้ายาปู

ออนไลน์ (ศพช.ชลบุร ี)

16 มี.ค. 65

การทาเมนูเด็ด

จังหวัดระยอง

19 มี.ค. 65

การทาสมุนไพรลูกประคบ

จังหวัดชลบุร ี

22 มี.ค. 65

กรทากล้วยฉาบ

จังหวัดระยอง

25 มี.ค. 65

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

จังหวัดสระแก้ว

การแปรรูปผัก

การทาแจงลอน
การทายาดม ยาหม่อง

จังหวัดตราด

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
2. โครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนดด าเนิ น งานโครงการอนุ ร ัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์เร ียนรูภ
้ ูมิปัญญา
และทรัพยากรท้องถิ่น จานวนเง ิน 100,000 บาท/แห่ง สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายจัดทานิทรรศการ การจัดทาฐานการ
เร ียนรู ้ และปรับปรุงป้ายพันธุไ์ ม้ แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้

8

ส่วนที่ 1 จัดทำนิทรรศกำรให้ควำมรูค
้ วำมเข้ำใจโครงกำร อพ.สธ.
ส่วนที่ 2 จัดทำฐำนเร ียนรูพ
้ ืชพื้นถิ่นหำยำก
ส่วนที่ 3 จัดทำฐำนเร ียนรูส
้ มุนไพรพื้นถิ่น

ส่วนที่ 4 ปรับปรุงฐำนข้อมูลพัรนธุกรรมพืช/ปรับปรุงป้ำยพันธ์ไม้

ส่วนที่ 1 จัดทำนิทรรศกำรให้ควำมรูค
้ วำมเข้ำใจโครงกำร อพ.สธ. (บังคับให้มีรูปแบบ/เนื้อหำเดียวกันทั้ง 16 แห่ง)

ดังภำพข้ำงบน ขณะนี้ ส่วนที่ 1 ที่เป็นส่วนบังคับ สทอ. กำลังดำเนินกำรขอพระรำชำนุญำตฯ หำกเร ียบร้อยแล้วจะ
ร ีบจัดส่งไฟล์เนื้อหำและไฟล์ภำพเพื่อผลิตฯ ทันที

พื้นที่สำหรับติดตั้งบอร์ด 5 บอร์ด ซึง่ มีควำมกว้ำง*ยำว*สูง ดังนี้
บอร์ด 1 = 60*300*240 cm

บอร์ด 2-5 =60*120*240 cm
Smart TV ขนำด 40 นิ้ว

9
ระเบียบวาระที่ 5 เรอื่ งอื่น ๆ
5.1 กาหนดวันพัฒนาศูนย์ฯ

งานอานวยการกาหนดวันพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ประจาเดือน ในวันที่

4 มีนาคม 2565 โดยพัฒนาบร ิเวณถนนกินได้ การแต่งกายชุดจิตอาสา
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

