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รายงานการประชุมเจ้าหน้าทีศ
่ ูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
ครัง้ ที่ 3/2565

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารบรรยาย 1

รายชือ
่ ผู้เข้าร่วมประชุม

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

1. นายอิรยศ

เอนก

ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี

2. นางสาวพรรณธิภา

นักรบ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

4. นางสาวดวงพร

เลิศลาหวาน

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

3. นางสาวอรชุมา
5. นางสาวเมทิณี

พูนชัยภูมิ

วงศ์สถิตย์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

6. นางศร ีธารา

แหยมคง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

8. นางสาวอาพา

ศร ีรุง้

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

7. นางชมภูนุช

กุลกะดี

9. นายบัญญัติ

10. ว่าที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ
11. นายชาตร ี

อาจหาญ
ทิพย์มณี

พลอยศร ีธรรมชาติ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานทั่วไป

12. นายณัฐพงษ์

ทรงสีสด

พนักงานขับรถยนต์

14. นายจาเร ียง

ศร ีษะใบ

พนักงานทั่วไป

13. นายแสนศักดิ์

สุทธิว ิเศษ

พนักงานทั่วไป

15. นางสาวอุไรวรรณ ช่างทา

พนักงานทั่วไป

17. นายณัฐพัชร

พนักงานทั่วไป

16. นางลัดดา

จิตตนอม
ปะนัดโส

รายชือ
่ ผู้ไม่เข้าประชุม

พนักงานทั่วไป

1. นางสุภา

พรหมชูแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ลาป่วย

3. นางสาวนุชจร ีย์

อุปสัย

นักทรัพยากรบุคคล

ลาพักผ่อน

2. นางกนกวรรณ

จันทร์ปุ่ม

เจ้าพนักงานการเง ินปฏิบัติงาน

ลาพักผ่อน

ระเบียบวาระที่ 1 เรอื่ งทีป
่ ระธานแจ้งทีป
่ ระชุมทราบ
1.1 การลงนามถวายพระพร

เนื่องในวันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้าย

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ผ่านระบบ
ออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงาน https://training-chonburi.cdd.go.th/

1.2 แต่งตั้ งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการ

พัฒนาชุมชนและผู้รก
ั ษาการในตาแหน่ง

กรมการพัฒนาชุมชน มีคาสั่งที่ 264/2565 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรอื่ ง แต่งตั้ ง

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ และคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 303/2565

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรอื่ ง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าผู้ตรวจ

2
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้รก
ั ษาการในตาแหน่ง โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม เป็นหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ เป็นรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2565

งานอานวยการได้แจ้งเว ียนรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

จานวน 9 หน้า ทางเว็บไซต์ https://training-chonburi.cdd.go.th

เรียบร้อยแล้ว

มติ ทป
ี่ ระชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรอื่ งสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ทีแ
่ ล้ว
3.1 โครงการ 108 อาชีพ แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ผู้อานวยการมอบหมายผู้รบ
ั ผิดชอบโครงการ 108 อาชีพ จัดทาแผนการดาเนินงานและให้

นาข้อมูลเรอื่ ง การทาปุ๋ยไส้เดือน, อาหารไก่, น้ายาล้างจาน, ยาฉุนไล่แมลง เข้าไปในแผน และในแต่ละเดือน
ให้รายงานแผน และ ผลการดาเนินงานโครงการฯ
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรอื่ งเพื่อทราบ

4.1 โครงการจัดการความรูง้ านพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- กิ จ กรรมที่ 2 การเพิ่ ม ทั ก ษะการจั ด การความรู ้ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้แ ละการประกวด

องค์ความรูด
้ ีเด่นระดับเขตตรวจ กรมฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักว ิชาการพัฒนาชุมชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ
และคัดเลือกผลงานการจัดการความรูด
้ ีเด่นระดับจังหวัด ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ ระดับเขตตรวจ

- กรมฯ แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาคั ดเลือกองค์ ความรูร้ ะดั บเขตตรวจ ที่ 8 และ 9 คณะ

กรรมการฯ ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ ส่งผลการคัดเลือกให้สถาบัน ผลการคัดเลือกเขตตรวจราชการที่ 8 ได้แก่
องค์ความรูด
้ ีเด่น เรอื่ ง ปฏิบัติการลดยอดหนี้ผิดนัดชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี โดย นาย ทนิตย์ กีระติชย
ั นันท์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา , ผลการคัดเลือกเขต
ตรวจราชการที่ 9 ได้ แก่ องค์ความรูด
้ ี เด่ น เรอื่ งเสื้อตั วนั้นที่ฉันอยากใส่กับชีว ิตที่เปลี่ยนไปด้ วยกระดาษแผ่นเดียว

โดยนายก่ อ เกี ย รติ ตั ก กศิ ล าพั น ธุ ์ นั ก วชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนปฏิ บัติ ก าร ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว

สถาบันให้จด
ั ส่งผลงานและรายงานให้สถาบันภายในเดือน มีนาคม 2565
1. คลิป VDO องค์ความรูด
้ ี เด่นระดับ เขตตรวจ ที่ 8 จานวน 1 คลิป

2. คลิป VDO องค์ความรูด
้ ีเด่นระดับ เขตตรวจ ที่ 9 จานวน 1 คลิป
3. Podcast องค์ความรูด
้ ีเด่นระดับ เขตตรวจ ที่ 8 จานวน 1 คลิป
4. Podcast องค์ความรูด
้ ีเด่นระดับ เขตตรวจ ที่ 9 จานวน 1 คลิป

5. จัดทารูปเล่มเอกสารชุดองค์ความรูด
้ ี เด่นระดับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 7 จังหวัด
6. จัดทา E-book ประชาสัมพันธ์สื่อโซเชียล

ดาเนินการเสร็จสิ้นเร ียบร้อยและได้รายงานผลให้สถาบันฯ ภายในกาหนดเวลางานว ิชาการ
ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่รว่ มกันทางานจนสาเร็จทันตามกาหนด
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.2 งานว ิจัย - ให้ ทาโครงร่าง บทที่ 1-3 (งานว ิชาการ)

ขั้นตอนการทาบันทึกความร่วมมือทางว ิชาการฯ เนื่องจาก นิติกรกรมฯ ขอตรวจสอบบันทึก ความ
ร่วมมื อ ทางวชิ าการ งานวชิ าการ ได้ จัด ส่ งบั น ทึ ก ความร่วมมื อ ให้ นิ ติ ก รกรมฯ ตรวจสอบ ได้ รบ
ั การแจ้ง จาก

3
เจ้าหน้าที่รบ
ั ผิดชอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ว่านิติกรตรวจสอบเร ียบร้อยแล้ ว อ ยู่ระหว่างทาหนังสือส่ งมา
ศูนย์ฯ งานว ิชาการได้ ประสานไปยังผู้รบ
ั ผิดชอบเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 แจ้งว่าจะร ีบดาเนินการทาหนังสือส่ง

ศูนย์ฯ หากหนังสือมาถึง งานว ิชาการจะดาเนินการจัดส่งบันทึกความร่วมมือฯ ให้กองกฎหมาย ม.บูรพา ตรวจสอบ

อีกครัง้ และเมื่อ ม.บูรพา แจ้งผลการตรวจสอบมา งานว ิชาการจะดาเนินการส่งสถาบันฯเพื่อให้สถาบันพิจารณา
มอบอานาจผู้ลงนามในบันทึกฯ และนัดหมายม.บูรพาทาพิธล
ี งนามบันทึกความร่วมมือทางว ิชาการฯ ต่อไป
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.3 โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน
กาหนดการเดือน เมษายน 2565

ร่วมกิจกรรมที่ 4 ออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่

วันที่ 5 เม.ย. 2565 – พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมความละเอียดต่าและการทดสอบ
วันที่ 7 เม.ย. 2565 - การออกแบบเชิงพฤติกรรม

วันที่ 11 เม.ย. 2565 – นาเสนอต้นแบบนวัตกรรมเบื้องต้นและรับฟังความคิดเห็นภายในทีม
-แนวทางการปรับปรุงแนวคิดและการทดสอบแนวคิดในพื้นที่

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.4 โครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.)

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เร ียนรูภ
้ ูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น งบประมาณ 100,000 บาท กาหนด

กิจกรรมที่จะดาเนินการ ดั งนี้

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาฐานการเร ียนรู ้
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 3 งานออกแบบและจัดทานิทรรศการ

- การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืช จานวน ไม่น้อยกว่า 100 ต้น และข้อมูลภูมิปัญญาใน
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในห้างเวลาที่กาหนด และส่งข้อมูลผ่านช่องทางระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ cdd.royalprojects@gmail.com เร ียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ มอบหมายผู้รบ
ั ผิดชอบจัดทาแผนการดาเนินงาน และให้นาข้อมูลพันธุพ
์ ืช ขึ้นเว็บไซต์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.5 โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง

1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ได้ ดาเนิน โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จ านวน 11 รุ ่น ด าเนิ น การระหว่ า งวั น ที่ 2 – 31 มี น าคม 2565
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 235 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดได้ แก่ ชลบุร ี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง รูปแบบการ
ฝึกอบรมโดยการฝึกปฏิบัติจร ิง จานวน 9 รุน
่ และ อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM จานวน 2 รุน
่ ดังนี้

รุน
่ ที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2565 หลักสูตร :การเลี้ยงไส้เดือน ณ ศูนย์เร ียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพีย ง

ตาบลโสธร อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รุน
่ ที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2565 หลักสูตร :การแปรรู ปผั ก ณ ศูนย์เร ียนรูเ้ ศรษฐกิ จพอเพี ย ง

ตาบลโสธร อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รุน
่ ที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2565 หลักสูตร :การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ ห้องประชุมองค์การ

บร ิหารส่วนตาบลท่าบุญมี ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุร ี

4
รุน
่ ที่ 4 วันที่ 15 มีนาคม 2565 หลักสูตร :ขนมจีนน้ายาปู ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชลบุร ี (ออนไลน์)
(ออนไลน์)

รุน
่ ที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2565 หลักสูตร :แจงลอน

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี

รุ ่น ที่ 6 วั น ที่ 16 มี น าคม 2565 หลั ก สู ต ร : เมนู เ ด็ ด : กุ้ ง หอย ผั ก ปลา ณ แปลงเร ียนรู ้

โคก หนอง นา นายสายชล บรรจงกิจ หมู่ที่ 4 ตาบลหนองละลอก

อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รุ น
่ ที่ 7 วั น ที่ 17 มี น าคม 2565 หลั ก สู ต ร : ยาดม ยาหม่ อ ง ณ หมู่ ที่ 3 ตาบลส านั ก ท้ อ น

อาเภอบ้านฉาง

จังหวัดระยอง

รุน
่ ที่ 8 วันที่ 19 มีนาคม 2565 หลักสูตร : การทาลูกประคบสมุนไพร, ถุงเครอื่ งหอมสด

ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองเกต หมู่ที่ 1 ตาบลหนองปลาไหล อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

รุน
่ ที่ 9 วันที่ 22 มีนาคม 2565 หลักสูตร : กล้วยฉาบ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตาบลเชิงเนิน

อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รุน
่ ที่ 10 วันที่ 25 มีนาคม 2565 หลักสูตร : การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ กลุ่มทอผ้าบ้าน

หนองโกว ิทย์ ตาบลเขาสามสิบ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

รุน
่ ที่ 11 วันที่ 25 มีนาคม 2565 หลักสูตร : การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ สานักปฏิบัติธรรม

ป่าโมกธรรมาราม อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ขอรายงานสรุปผลการประเมินภาพรวมของโครงการฯให้ทราบ พอสังเขปดังนี้
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43
2.ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม มีความรูค
้ วามเข้าใจอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.66

3.ภายหลังเข้ารับการฝึกอบรม มีระดับความรูค
้ วามเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25
4.หลั ง จากการฝึ ก อบรมสามารถน าความรู ้ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการสร้า งทั ก ษะอาชี พ จ านวน

138 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 รองลงมาตามลาดับ คือ มีอาชีพเสร ิม จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90
ลดรายจ่าย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 และอื่นๆ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20

2.โครงการฝึกอาชีพประชาชนพั ฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง

กาหนดจัดฝึกอบรม ฯ จานวน 6 รุน
่ (ไตรมาส 3) กลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดจันทบุร ี จานวน 94 คน

ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ มอบหมายผู้รบ
ั ผิดชอบติ ดตามผลการฝึกอบรม ว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาไป
ต่อยอดขยายผลได้อย่างไร มีรายได้เพิ่มขึ้นหร ือไม่ และมอบหมายนางสาวเมทิณี วงค์สถิตย์ ประสานงานการถ่าย
ทาว ีดี ทัศน์การทาสมุนไพรไล่ยุง ของบ้านหนองละลอก อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง และกาหนดวันไปถ่า ยทา
ว ิดีทัศน์

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.6 การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”
การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการ ที่ได้ทา

คุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกาลังใจในการทาคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี
จึงได้ประกาศรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ ประจักษ์และเป็นผลงานที่ได้

ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปี 2564 โดยให้ส่งใบเสนอชือ
่ เข้ารับการคัดเลือกพร้อมผลงานตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไปยังสานักงานเสร ิมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
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4.7 ทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกั บการใช้รถส่วนกลาง
ด้วยสานักนายกรัฐมนตร ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรถราชการ ตามระเบียบสานัก

นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ซก
ั ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้รถส่วนกลาง ดังนี้

1) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง กรณีการใช้รถส่วนกลาง ไปปฏิบัติราชการเมื่อเสร็จ

สิ้นการปฏิบัติราชการแล้วให้นารถส่วนกลางกลับมาเก็บรักษาในสถานที่เก็บหร ือบร ิเวณของส่วนราชการ และหาก
มีการพักรับประทานอาหารระหว่างปฏิบัติราชการ ส่วนราชการสมควรที่จะพิจารณาถึงสถานที่จอดรถส่วนกลาง
ด้วย ไม่ควรจอดรถส่วนกลางบร ิเวณสถานที่หร ือสถานประกอบกิจการ ซึง่ อาจดาเนินกิจการไปในทาง
กระทบกระเทือนต่อความสงบเร ียบร้อยหร ือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง เกี่ยวกับตราเครอื่ งหมายและอักษรชือ
่ แสดงสังกัด

ของส่วนราชการ และการเก็บรักษารถส่วนกลาง เพิ่มเติม

3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง โดยให้กากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช้

รถส่วนกลางที่อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อให้การใช้รถส่วนกลางของส่วนราชการเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตร ี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิม
่ เติม
ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.8 ร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ประจาปี 2565

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กาหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุน

พัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ประจาปี 2565 พร้อมกัน

ทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเร ียน โดยส่วนกลางดาเนินการ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรว ิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี โดยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ได้รว่ มทาบุญกับ

ส่วนกลางเป็นเง ิน 2,000 บาท และร่วมทาบุญกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชลบุร ี เป็นเง ิน 1,000 บาท
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

4.9 แนวทาง/ข้อปฏิบัติ กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา จ้างเหมาบร ิการ

ติดโคว ิด 2019

4.9.1 หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติกรณีข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง มีความเสี่ยงหร ือเป็นผู้

ติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (รายละเอียดแนบท้าย)
แนบท้าย)

4.9.2 แนวทางการขอรับเง ินชดเชยประกันภัยโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (รายละเอียด

มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ประจาเดือน มีนาคม 2565
4.10.1 งานว ิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4.10.2 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4.10.3 งานอานวยการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
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4.11 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ที่

รายการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

1

งบบร ิหาร

653,576.78

488,348.95

74.72

165,227.83

2

งบยุทธศาสตร์

399,360.76

395,760.76

99.10

3,600.00

1,052,937.54

884,109.71

83.97

168,827.83

58,400.00

58,400.00

100.00

รวม
3

งบแหล่งอื่น (งบเง ินกู้)

0.00

งบบรหาร
ิ
ร้อยละการ

รายละเอียดโครงการ

1

ค่าจ้างเอกชนดาเนินงาน

455,931.57

293,931.57

162,000.00

64.47

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

127,086.44

2,913.56

97.76

653,576.78

488,348.95

165,227.83

74.72

รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณรวม

ผลการเบิกจ่าย

ที่

งบประมาณ BPM

คงเหลือ

เบิกจ่าย BPM

100.00

งบยุทธศาสตร์
ที่

รายละเอียดโครงการ

1

พัฒนาศูนย์เร ียนรูภ
้ ูมิปัญญาฯ (อพ.สธ)

2

งบประมาณรวม

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ BPM

ร้อยละการ

คงเหลือ

เบิกจ่าย BPM

100,000.00

100,000.00

รอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ)

10,900.00

10,900.00

-

100.00

3

โครงการฝึกอบรมประชาชน

33,000.00

33,000.00

-

100.00

4

ค่าจ้างโคก หนอง นา

118,820.76

118,820.76

-

100.00

5

โครงการจัดการความรูง้ านพัฒนาชุมชน

13,600.00

10,000.00

3,600.00

6

อบรมการเง ินการคลัง การบัญชีและพัสดุ

2,640.00

2,640.00

-

100.00

7

โครงการอบรมแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจฯ

91,000.00

91,000.00

-

100.00

8

สร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐฯ

14,500.00

14,500.00

-

100.00

9

ติดตามพันฒนากร 119

14,900.00

14,900.00

-

100.00

399,360.76

395,760.76

3,600.00

รวมทัง้ สิ้น

100.00

73.53

99.10

งบแหล่งอื่น (งบเง ินกู้)
ที่
1

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นโคกหนองนา
รวมทัง้ สิ้น
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

งบประมาณรวม

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ BPM

ร้อยละการ

คงเหลือ

เบิกจ่าย BPM

58,400.00

58,400.00

-

100.00

58,400.00

58,400.00

-

100.00
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4.12 รายงานการใช้สถานที่ ประจาเดือนมีนาคม 2565 (งานอานวยการ)
ห้องประชุม

ห้องพัก

ห้องพัก

ธาราชล

หอสีฟ้า

อานวยการ

บรรยาย 1

บรรยาย 2

พระยาสัจจา
(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

16/1

95/2

-

150/1

14/11

10/1

(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

(คน/ครัง้ )

บ้านพอเพียง)
(คน/ครัง้ )

(คัน/ครัง้ )

230/23

460/1

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
4.13 ผลการดาเนินงานศูนย์ปันสุข ศพช.ชลบุร ี ประจาเดือนมีนาคม 2565

รายรับจากการดาเนินงาน
พ.ค.64 - มี.ค.65
สมทบกองทุนปันสุข - ทีก่ ดเจล
7,230.00
สมทบกองทุนปันสุข - การบริการงานอานวยการ 3,102.00
สมทบกองทุนปันสุข - จาหน่ายขยะ
518.00
สมทบกองทุนปันสุข - คนเอาถ่าน
1.00
สมทบกองทุนปันสุข - ยืมอุปกรณ์
200.00
สมทบกองทุนปันสุข - ไม้ดอกไม้ประดับ
226.00
สมทบกองทุนปันสุข - มีสเตอร์มดุ ดิน
40.00
สมทบกองทุนปันสุข - ฐานคนหัวเห็ด
94.00
สมทบกองทุนปันสุข - ฐานตัดผมชาย
112.00
สมทบกองทุนปันสุข - ผักไฮโดรโปรนิกส์
503.00 12,026.00
รายจ่ายจากการดาเนินงาน
ตรวจสุขภาพประจาปี 2565
4,870.00
ชุดตรวจโควิด
980.00 5,850.00
ผลการดาเนินงาน
6,176.00

เงินรับฝากจากสมาชิก
นายแสนศักดิ์ สุทธิวิเศษ
นายจาเรียง ศรีษะใบ
นายชาตรี พลอยศรีธรรมชาติ
นส.อุไรวรรณ ช่างทา
นางลัดดา จิตตนอม
นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด
นายณฐพัชร ปะนัดโส
รวมเงินรับฝากจากสมาชิก

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

ที่จอดรด

8,679.00
6,702.00
3,756.50
3,121.00
3,599.50
1,388.00
600.00
27,846.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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4.14 รายยอดเง ินสมทบทุนจัดสร้าง “ฐานพระพุทธพัฒนปชานาถ”

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรอื่ งเพื่อพิจารณา

5.1 โครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.)

กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดดาเนินงานโครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดาร ิ สมเด็จพรเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) กิจกรรมการจัดตั้ งกองทุน
เมล็ดพันธุพ
์ ืช ระยะเวลาดาเนินงาน ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเร ียนรูเ้ รอื่ งการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืช อาทิ การปลูกพืชพื้นถิ่น/พันธุไ์ ม้

ใกล้สูญพันธ/สมุนไพรพื้นถิ่น/พันธ์ไม้ให้สี โดยเร ียนรูข้ ั้นตอนตั้งแต่การเพาะกล้าพันธุ ์ การเตร ียม การปลูก
การดูแลรักษา การขยายพันธ์ และการใช้ประโยชน์

2. ดาเนินการจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุพ
์ ืช ตามโครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดาร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) โดยดาเนินการดังนี้

2.1 แต่งตั้ งคณะทางานกองทุนเมล็ดพันธุพ
์ ืช ตามโครงการอนุรก
ั ษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดาร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.)
เมล็ดพันธุพ
์ ืช

2.2 คณะทางานฯ ตามข้อ 1. ดาเนินการกาหนดกรอบแนวทางเพื่อขับเคลื่อนกองทุน
2.3 คณะทางานฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดาเนินการรวบรวม/จัดหา/ขอรับการสนับสนุน

เมล็ดพันธุห
์ ร ือต้นกล้าพืชพื้นถิ่น/พันธ์ไม้ใกล้สูญพันธ์/สมุนไพรพื้นถิ่น/พันธ์ไม้ให้สี และพันธุไ์ ม้อื่นๆ ตามบร ิบท
ของพื้นที่เป็นทุนตั้ งต้น

2.4 คณะทางานฯกาหนดพื้นที่จด
ั เก็บเมล็ดพันธุแ
์ ละพื้นที่เพาะปลูกต้นกล้า โดยจัดทาป้าย

กองทุนและแผนที่เพาะปลูกให้ชด
ั เจน
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2.5 คณะทางานฯจัดทาบัญชีกองทุนเมล็ดพันธุพ
์ ืช โดยระบุชนิด จานวน อายุ และมูลค่า/
ประโยชน์

3. คณะทางาน ลงพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจและประโยชน์ของการ

ดาเนินงานกองทุนเมล็ดพันธุพ
์ ืช ตามโครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) พร้อมรับสมัครสมาชิกกองทุน

4. จัดทาทะเบียนสมาชิกและแผนการขับเคลื่อนกองทุนเมล็ดพันธุพ
์ ืช
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงานส่งกรมการพัฒนาชุมชน

ข้อเสนอแนะผู้อานวยการ 1. มอบหมายผู้รบ
ั ผิดชอบจัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่ งตั้ งคณะทางานกองทุนเมล็ดพันธ์
โครงการ อพ.สธ. และให้จด
ั ทาแผนการดาเนินงาน

2. มอบหมายผู้รบ
ั ผิดชอบหาว ิธีการแปรรูปฟ้าทะลายโจร และหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย

แปรรูปสมุนไพร
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

5.2 การพิจารณาฐานเร ียนรู ้ ศูนย์เร ียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ตามที่ ก รมการพัฒ นาชุ มชน โดยสถาบันการพัฒนาชุ มชน กาหนดให้ศูนย์ศึกษาและพั ฒนาชุ มชน

ชลบุร ี ดาเนินโครงการศูนย์เร ียนรู เ้ ศรษฐกิ จพอเพีย งเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่า งยั่ งยืน เพื่อยกระดั บและพั ฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพั ฒนาคุ ณ ภาพชีวต
ิ ตามหลัก ทฤษฎี ใหม่ ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้มีความพร้อ ม

รองรับการเร ียนรู ้ การฝึกอบรมประชาชน และเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือสร้างเคร ือข่ายตนแบบ “ศูนย์เร ียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี ได้ มีคาสั่งที่ 4/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เรอื่ ง

แต่ ง ตั้ ง คณะท างานขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ เ ร ียนรู ้เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น โดยให้ ร วม
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราวร่วมเป็นคณะทางาน

ในการนี้ เห็ น ควรพิ จารณาปรับ ฐานเร ียนรู แ
้ ละผู้ รบ
ั ผิ ด ชอบฐานเร ียนรู ใ้ ห้ เป็ น ปั จจุ บัน เพื่ อ ให้

เจ้าของฐานการเร ียนรูจ้ ด
ั แผนการพัฒนา จัดทาหลักสูตร ขับเคลื่อนการดาเนินงาน และรายงานผลเป็นประจา
ทุกเดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ
5.3 โครงการประกวดหน้าบ้านสวย รอบบ้านสุข ประจาปี 2565 ครัง้ ที่ 2

ตามที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี จัดทาโครงการประกวดหน้าบ้านสวย รอบบ้านสุข ประจาปี

2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินโครงการประกวดพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 5 ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน พัฒนาสภาพแวดล้อมบ้านพักให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณ์ และใช้พื้นที่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการส่งเสร ิมกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุร ี โดยมีกาหนดดาเนินการจานวน 3 ครัง้ คือ ( พ.ย. 2564 , เม.ย. 2565 และ ก.ย. 2565) ซึง่ ได้
ดาเนินการประกวดครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564แล้วนั้น

ในการนี้ ถึ งก าหนดด าเนิ น กิ จกรรมประกวดบ้ า นพั ก ตามโครงการหน้ า บ้ า นสวย รอบบ้ า นสุ ข

ประจาปี 2565 ครัง้ ที่ 2 งานอานวยการจึงจัดทาแผนการดาเนินงานดังนี้

1) จัดทาคาสั่งแต่ งตั้ งคณะกรรมการประกวดบ้านพัก ตามโครงการประกวดหน้าบ้านสวย รอบ

บ้านสุข ประจาปี 2565 ครัง้ ที่ 2 ประกอบด้วย
-

นางสาวพรรณธิภา นักรบ หัวหน้างานอานวยการ

ประธานกรรมการ

-

นางสาวดวงพร เลิศลาหวาน นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

กรรมการ

-

นางสาวอรชุมา พูนชัยภูมิ นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

กรรมการ
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-

นายณัฐพงษ์ ทรงสีสด พนักงานขับรถยนต์

กรรมการ

-

นางสาวอาพา ศร ีรุง้ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

2) กาหนดตรวจประเมินบ้านพัก 29 เมษายน 2565

กรรมการและเลขานุการ

มติ ทป
ี่ ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรอื่ งอื่น ๆ

6.1 แผนการดาเนินงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร ี

งานอานวยการขอความร่วมมือทุกกลุ่มงาน กรอกข้อมูลแผนการดาเนินงานของกลุ่มงาน ผ่าน
แบบฟร์อม ซึง่ งานอานวยการได้สร้างแบบฟร์อมไว้ใน โน๊ต line ศูนย์ฯ
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

สรุปผล
การดาเนินงานประจาเดือน มีนาคม
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

1. รายงานผลการดาเนิ นการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมู ลฝอยในหน่ วยงานภาครัฐ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจาเดื อนมีนาคม 2565
ผลการจัดเก็บข้อมูลปริ มาณขยะมูลฝอย ประจาเดื อนมีนาคม 2565
ตามประเภทของขยะมูลฝอย ได้แก่
1) ขยะรี ไซเคิล จานวน 17.90 กิโลกรัม
2) ขยะอันตราย ไม่มี
3) ขยะทัว่ ไป จานวน 3.60 กิโลกรัม

2.จัดทาหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการดาเนิ นงานตัวชี้วดั ระดับความสาเร็ จของ
การยกระดับ ศูนย์เรี ยนรู เ้ ศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยื น
ตัวชี้วดั ที่ 4 รายชื่ อผู ม้ าใช้บริ การหลักสู ตรฝึ กอบรมของศู นย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุ รี และทะเบียนรายชื่ อ เครื อข่ายต้นแบบฯ “ศูนย์เรี ยนรู เ้ ศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่ อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยื น
3. เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชี วิต
ของประชาชน กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การขับเคลื่ อนชุมชนด้วยการจัดการความรู ้
การนานวัตกรรมสังคม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ระหว่าง
วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

4. ร่วมเป็ นคณะทางานจัดการความรู ้ ตามโครงการจัดการความรู ง้ านพัฒนาชุมชน ประจาปี งบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 เพิ่มทักษะการจัดการความรู ้
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การเพิ่มทักษะการจัดการความรู ้ ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู แ้ ละการประกวดองค์ความรู ง้ านพัฒนาชุมชน

ร่วมลงพื้ นที่ถา่ ยทาวีดีทศั น์เรื่ องเล่าเร้าพลังผูท้ ่ ีมีผลงานดีเด่นของเขตตรวจราชการที่
8 และ 9 ดังนี้
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ดาเนิ นการ
ในวันที่ 16 มีนาคม 2565
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ดาเนิ นการ
ในวันที่ 18 มีนาคม 2565

5. ร่วมเป็ นคณะทางานโครงการฝึ กอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี งบประมาณ 2565 ประกอบด้วย
1) การเพาะเห็ ดฟางในตะกร้า ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ในการฝึ กอบรมครั้งนี้
และจัง หวัด ตราดในรู ปแบบการฝึ ก ปฏิ บ ัติ จ ริ ง และรู ปแบบออนไลน์ ผ่า นระบบ zoom
ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
2) หลักสู ต ร ขนมจี นน้ า ยาปู และหลัก สู ตรการท าแจงลอน กลุ ม่ เป้ า หมายเป็ นจัง หวัด ตราด
ในรู ปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom ในวันที่ 15 มีนาคม 2565
3) หลัก สู ตร :เมนู เด็ ด กุง้ หอย ผัก ปลา ตาบลหนองละลอง อาเภอบ้านค่า ย จังหวัด ระยอง
และหลัก สู ต ร:การท ายาหม่อ งและการท าน้ า มัน เหลื อ ง อ าเภอบ้า นฉาง จัง หวัด ระยอง
ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
4) หลักสูตร: การกล้วยฉาบ อาเภอเมื องระยอง จังหวัดระยอง ในวันที่ 22 มีนาคม 2565
5) การเพาะเห็ ด ฟางในตะกร้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ และอ าเภออรั ญ ประเทศ จัง หวัด สระแก้ว
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565

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

เตรียมจัดประชุมเพื่อรับทราบปั ญหา/อุปสรรค ผลการดาเนินงานในพืน้ ที่รับผิดชอบ
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุ รีทุกวันจันทร์ และสรุ ปรายงานผลตามแบบฯ
ส่งให้กรมภายในวันอังคาร ผ่านกลุ่มไลน์ ศพช.งานโคกหนองนาโมเดล
จัดทารายงานการประชุมประจาสัปดาห์ พร้อมระเบียบวาระการประชุม

จัดทาหนังสือบันทึกเสนอผลการดาเนินงานโครงการฯต่อผู้อานวยการ
สถาบันการพัฒนาชุมชน

จัดส่งข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆให้จังหวัดในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุรี

7. โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผูป้ ฏิบตั ิงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็ นเลิศ กิจกรรมที่ 1
ฝึ กอบรมการพัฒ นาหลัก สู ต รเสริ ม สร้า งสมรรถนะผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านพัฒ นาทรัพ ยากรคบุ ค คลสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565
- ขณะนี้ ได้อบรมไปแล้วผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting คื อ วันที่ 3,4,9,10,16,17
มี นาคม 2565 โดยวิ ท ยากรได้มอบหมายให้ศึ กษาข้อมู ลและรวบรวบข้อมู ลเพื่ ออภิ ป รายเรื่ อง
โครงการจัดฝึ กอบรมในระดับชุมชนแบ่งได้เป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง วิ เคราะห์ SWOT โครงการฯ
เพื่ อนาเสนอต่อไป

8. ร่วมประชุมและร่วมจัดทาตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ในวันที่ 3 มีนาคม 2565

9. ร่วมเป็ นวิ ทยากรโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู ร่ ะหว่างทดลอง
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ราชการ หลักสู ตรพัฒนากรก่อนประจาการ รุ ่นที่ 120
ณ วิ ท ยาลัย การพัฒ นาชุ ม ชน อ าเภอบางละมุ ง จัง หวัด ชลบุ รี
ดาเนิ นการระหว่างวันที่ 14 ก.พ – 25 มี.ค. 2565

10. เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสู ตร “วิ ทยากรกระบวนการ” กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรี ยน
องค์ความรู บ้ ุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ณ วิ ทยาลัยการพัฒนาชุมชน อาเภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี ดาเนิ นการระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 2565

11. ร่วมเป็ นวิทยากรสนับสนุ นการขับเคลื อนงานพัฒนาชุมชน จังหวัดในเขตบริ การของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
1) เป็ นวิทยากรสนับสนุ นโครงการเสริ มสร้างและพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิ บตั ิ การการขับเคลื่ อนศูนย์ผูน้ าจิ ตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เรี ยนรู ้
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ ม ชนบ้า นทุ ง่ น้อ ย หมู ท่ ่ ี 4 ตาบลวัด สุ ว รรณ อ าเภอบ่อทอง จัง หวัด ชลบุ รี
กลุม่ เป้าหมายเป็ นคณะกรรมการศูนย์ผูน้ าจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุง่ น้อย จานวน 25 คน
หัวข้อบรรยายให้ความรู ้
- เทคนิ คการเป็ นวิทยากรกระบวนการ/วิทยากรประจาศูนย์ฯ
- แนวทางการดาเนิ นงาน และการเตรี ยมความพร้อมของศูนย์ผูน้ าจิตอาสาพัฒนาชุมชน
สูก่ ารดาเนิ นกิจกรรมที่ 4-7

11. ร่วมเป็ นวิทยากรสนับสนุ นการขับเคลื อนงานพัฒนาชุมชน จังหวัดในเขตบริ การของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
2) เป็ นวิ ทยากรสนับสนุ นโครงการเวทีสร้างเครื อข่ายนักจัดการความรู ้ ประจาปี
งบประมาณ 2565 วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ พื้ นที่ศูนย์เรี ยนรู ต้ น้ แบบการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลัก ทฤษฎี ใ หม่ป ระยุ ก ต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง
นายสายชล บรรจงกิจ บ้านตรอกสัตบัน ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
หัวข้อบรรยายให้ความรู ้
- เวทีอภิปราย หัวข้อ “การพัฒนาพื้ นที่ตน้ แบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”
สูก่ ารเป็ นศูนย์เรี ยนรู ต้ น้ แบบ

จบการนาเสนอ
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการดาเนินงาน งานอานวยการ
ประจาเดือน มี.ค. 2565

สนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์
สนั บ สนุ น การด าเนิ น โครงการ สนองพระราชด าร ิ
โครง การอนุ ร ั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ชอั นเนื่ อ งม าจาก
พระราชดาร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี (อพ.สธ.)

•

ออกแบบและจัดทำ
เอกสำรสรุปผลกำร
ดำเนินโครงกำร

• กิจกรรมพ ัฒนำศูนย์เรียนรู้ภูมปิ ญั ญำและทรัพยำกร
ท้องถิน่ งบประมำณ 100,000 บำท (หนึง่ แสนบำทถ้วน)
- ประสำนงำน/จัดหำผู ร้ บั จ้ำง
- ร่ ำงขอบเขตงำนจ้ำง
- ดำเนนิ กำรกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- เคลียร์ พน้ ื ทีส่ ำหรับกำรทำแปลง

สนั บ สนุ น การด าเนิ น โครงการฝึ ก อาชี พ ประชาชน
พัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง

•
•
•

ร่ วมเป็ นทีมลงพืน้ ทีด่ ำเนินกิจกรรม (พีป่ ลำ พีไ่ ก่ อีด๊ พีม่ ดั )
จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึ กอำชีพ
ควบคุมระบบถ่ำยทอดกระบวนกำรเรียนรู้ทำงไกล

สนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์
สนับสนุนการดาเนินโครงการจัดการความรูง้ านพัฒนาชุ มชน ปีงบประมาณ 2565 กิ จกรรมที่ 1 กิ จกรรมการ
เพิ่มทักษะการจัดการความรู ้ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาองค์ความรูแ
้ ละการประกวดองค์ความรูง้ านพัฒนาชุมชน
• ออกแบบและจัดทารูปเล่มเอกสารประชาสัมพันธ์เรอื่ งเล่าเร้าพลัง
• E-book จานวน 1 เล่ม

• Podcast จานวน 2 เรอื่ ง

• คลิปว ิดิ โอเรอื่ งเล่าเร้าพลัง จานวน 2 เรอื่ ง

ภารกิจหลักงานอานวยการ

- จัดทำคลิปวิดิโอกำร กำรทำอำหำร
ไก่ลดต้นทุน เพิ่มผมผลิต แบบง่ำๆ
- ทำมูลใส้เดือน แบบง่ำๆ ด้วๆมูลวัว
และ ต้นกล้วๆสับ

การพัฒนาบุคลากร
นำๆบัญญัติ อำจหำญ
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำชำนำญงำน
• 9 มี.ค. 65 ฝึ กอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้งาน
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โครงการเช่าวงจรสื่อ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ
• 11 มี.ค. 65 อบรมความรูพ้ ืน้ ฐานและการใช้งาน
เกี่ยวกับระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
(Conference)

นำงสำวพรรณธิภำ นักรบ
นักทรัพๆำกรบุคคลชำนำญกำร

• 25 มี.ค. 65 อบรม Online โครงการ Building
an Effective for next normal ครัง้ ที่ 2

งานด้านการพัฒนาอาคารสถานที่

ขอปรับเวลำกวำดถนน เป็ นเวลำ 08.00-09.30 น.

งานด้านการพัฒนาอาคารสถานที่

คณะทำงำนศูนย์เร ียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน
ที่

ฐำนกำรเร ียนรู ้

หัวหน้ำทีม

ลูกทีม

ฐำนหลัก
1

ฐำนคนเอำถ่ำน

นำยบัญญัติ อำจหำญ

นำยแสนศักดิ์ สุทธิว ิเศษ

2

ฐำนคนรักษ์แม่ธรณี (ปุ๋ยหมักแห้ง)

น.ส.พรรณธิภำ นักรบ

นำยชำตร ี พลอยศร ีธรรมชำติ

3

ฐำนคนรักษ์แม่ธรณี (ปุ๋ยหมักน้ำ)

น.ส.พรรณธิภำ นักรบ

นำยชำตร ี พลอยศร ีธรรมชำติ

4

ฐำนคนรักษ์สุขภำพ (สมุนไพรแช่เท้ำ)

นำงสำวดวงพร เลิศลำหวำน

น.ส.อุไรวรรณ ช่ำงทำ

5

ฐำนคนหัวเห็ด

นำงสำวเมทิณี วงค์สถิตย์

นำยจำเร ียง ศร ีษะใบ

6

ฐำนคนมีน้ำยำ

นำงชมภูนุช กุลกะดี,นุชจร ีย์ อุปสัย

นำงลัดดำ จิตตนอม

7

ฐำนคนมีไฟ

นำยบัญญัติ อำจหำญ

นำยแสนศักดิ์ สุทธิว ิเศษ

8

ฐำนพระแม่โพสพ

น.ส.อรชุมำ พูนชัยภูมิ

นำยณฐพัชร ปะนัดโส

9

ฐำนคนรักษ์ป่ำ

ว่ำที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ ทิพย์มณี

นำยณัฐพงษ์ ทรงสีสด

10

ฐำนคนรักษ์น้ำ

ว่ำที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ ทิพย์มณี

นำยณัฐพงษ์ ทรงสีสด

11

ฐำนคนติดดิน

นำงสุภำ พรหมชูแก้ว

นำยจำเร ียง ศร ีษะใบ

ฐำนเสร ิมพิเศษ
12

ฐำนไฮโดโปนิกส์

นำงศร ีธำรำ แหยมคง

นำงลัดดำ จิตตนอม,

13

ฐำนไม้ดอกไม้ประดับ

นำงสำวอำพำ ศร ีรุง้

น.ส.อุไรวรรณ ช่ำงทำ

14

ฐำนดินปลูก

นำงสำวพรรณธิภำ นักรบ

นำยแสนศักดิ์ สุทธิว ิเศษ

15

ฐำนมิสเตอร์มุดดิน

นำยบัญญัติ อำจหำญ

นำยชำตร ี พลอยศร ีธรรมชำติ

16

ฐำนกำรอนุรก
ั ษ์สิ่งแวดล้อม

นำงสุภำ พรหมชูแก้ว,ว่ำที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ

ทีมงำนทุกท่ำน

17

ฐำนคนช่ำงคิด

นำงศร ีธำรำ แหยมคง

นำยจำเร ียง ศร ีษะใบ

(กำรบร ิหำรจัดกำรขยะ)

ทิพย์มณี, น.ส.นุชจร ีย์ อุปสัย
นำยบัญญัติ อำจหำญ

นำยชำตร ี พลอยศร ีธรรมชำติ

นำยณัฐพงษ์ ทรงสีสด

นำยแสนศักดิ์ สุทธิว ิเศษ
นำยณฐพัชร ปะนัดโส

18

ฐำนสวนสมุนไพร

นำงสำวเมทิณี วงค์สถิตย์

นำยณัฐพงษ์ ทรงสีสด

ฐำนปลำกินพืช

ว่ำที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ ทิพย์มณี

นำยแสนศักดิ์ สุทธิว ิเศษ

ฐำนกบ-ไก่ไข่อำรมณ์ดี

นำงกนกวรรณ จันทร์ปุ่ม

นำยณฐพัชร ปะนัดโส

นำงสำวเมทิณี วงค์สถิตย์

ว่ำที่ ร.ต.ปิยะวุฒิ ทิพย์มณี

(อนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืช)

นำงประนอม ชำญเกษม

ฐำนฝึกอำชีพ
19

ฐำนตัดผมชำย

นำยชำตร ี พลอยศร ีธรรมชำติ
นำยบัญญัติ อำจหำญ

ฐำนสวน และแปลงผัก
20

กำรออกแบบจัดสวน (4 จุด)

หัวหน้ำทีม
นำงสำวดวงพร เลิศลำหวำน

ลูกทีม
นำยแสนศักดิ์ สุทธิเศษ
น.ส.อุไรวรรณ ช่ำงทำ

นำงประนอม ชำญเกษม
21

สวนคนเมือง

นำงสำวนุชจร ีย์ อุปสัย

นำยชำตร ี พลอยศร ีธรรมชำติ

22

สวนคีย์โฮล์

นำงสำวเมทิณี วงค์สถิตย์

นำยณฐพัชร ปะนัดโส

23

แปลงสำธิตโคก หนอง นำ แปลงที่ 1

นำงสำวนุชจร ีย์ อุปสัย

นำยชำตร ี พลอยศร ีธรรมชำติ

24

บ้ำนพอเพียงโมเดล 30 ตร.ว.

นำงกนกวรรณ จันทร์ปุ่ม

นำยณฐพัชร ปะนัดโส

25

แปลงสำธิตโคก หนอง นำ แปลงที่ 3

นำยบัญญัติ อำจหำญ

นำยแสนศักดิ์ สุทธิว ิเศษ

26

แปลงสำธิตโคก หนอง นำ แปลงที่ 4

น.ส.อรชุมำ

นำยจำเร ียง ศร ีษะใบ

27

ถนนกินได้

นำงชมภูนุช กุลกะดี

นำยชำตร ี พลอยศร ีธรรมชำติ

ที่ นร ๑๐๒๒/ว ๖

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม

เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๗.๔/๓๒๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก
ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เดินทางกลับมาจาก
หรือเดินทางผ่าน หรือมีเส้นทางแวะผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และจำเป็นต้องสังเกตอาการ อยู่ปฏิบัติงานภายในที่พัก เป็นเวลา ๑๔ วัน
โดยไม่ถือเป็นวันลา ให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีความจำเป็น สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มเติม
และจะแจ้งให้ทราบต่อไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
ทีร่ ับทราบแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงาน ก.พ. และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ใช้ เป็ น ข้อมูล ในการพิจ ารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือกำหนดวิธีป ฏิบัติราชการ
แบบยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบหรือเกิด ผลเสียหายต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการ
และการบริการประชาชน นั้น
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงเกิดขึ้น
ในหลายพื ้น ที ่ภ ายในประเทศ ส่ง ผลให้ม ีผู ้ติด เชื ้อ เพิ ่ม ขึ ้น และได้ม ีข ้อ กำหนดออกตามความมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุข
เพิ่ มเติมเพื่ อป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น เพื่ อให้
ส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม ดังนี้
๑. การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ตั้ง ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการมอบหมายข้าราชการให้ปฏิบัติราชการภายในที่พัก
และลดจำนวนผู้มาปฏิบัติงานภายในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หากมีเหตุผลความจำเป็นที่ยังคงต้องมอบหมาย
/ ให้ข้าราชการ ...

๒
ให้ ข้าราชการปฏิ บั ติราชการ ณ ส่วนราชการ ก็ ให้ ใช้ รูปแบบการเหลื่ อมเวลาทำงาน สลั บวันหรือเวลาทำงาน
เพื่อลดความแออัดทั้งในช่วงเวลาการเดินทางและช่วงเวลาการทำงาน โดยให้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการ และการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ
๒. กรณีส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า อาจมีข้าราชการในสังกัด มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒.๑ หากส่วนราชการเห็นว่า มีข้าราชการในสังกัด มีที่พักอาศัย หรือเป็นผู้เดินทางแวะผ่าน
หรือกลับ จากพื้นที่ เสี่ยงสู ง หรือมีเหตุสงสั ยว่าอาจเป็ นผู้ สัมผั สใกล้ ชิดกับผู้ ติดเชื้อ หรือเป็ นผู้มีความเสี่ ยงสู ง
ในการติดเชื้อ จำเป็ น ต้องให้ กักตัวเพื่ อ สั งเกตอาการ และลดความเสี่ ยงในการแพร่ร ะบาด ให้ ส่ ว นราชการ
พิจ ารณาอนุญ าตให้ ข้าราชการกักตัวภายในที่พั กเพื่อสังเกตอาการ พร้อมกับมอบหมายการปฏิบัติ ราชการ
ตามที่เห็นเหมาะสม เป็นเวลา ๑๔ วัน โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคอยติดตาม กำกับ ดูแล คุณภาพงานและ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการอย่างสม่ำเสมอ สำหรับข้าราชการ ให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพร้อมติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งได้ ต ลอดเวลาที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ กั ก ตั ว และปฏิ บั ติ ราชการภายในที่ พั ก และจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๒.๒ เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการกักตัวเพื่อสังเกตอาการและการปฏิบัติราชการภายในที่พัก
โดยไม่พบการติดเชื้อ ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการพร้อมกับส่งมอบหรือรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการในช่วงระยะกักตัวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ส่วนราชการพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการในและนอกสถานที่ตั้งตามที่เห็นเหมาะสมต่อไป
๒.๓ อย่ างไรก็ ต าม หากในช่ว งระหว่ างการกั กตั ว และปฏิ บั ติ ราชการภายในที่ พั ก แล้ ว
ปรากฎว่า ข้าราชการตรวจพบเชื้อ หรือมีอาการทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้
ให้ถือว่า เป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการมอบหมายการปฏิบัติราชการภายในที่พัก ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบเชื้อ
หรือวันทีม่ อี าการ แล้วแต่กรณี
๓. กรณีข้าราชการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๓.๑ ให้ข้าราชการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในทันที พร้อมกับจัดส่งใบลา ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในโอกาสแรก
๓.๒ หากข้าราชการได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ หรือนับจากวันที่มีอาการ แล้วแต่กรณี และต่อมาแพทย์มีคำสั่ง
ให้กลับไปพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้านต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตามนัยประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง คำแนะนำ
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 (COVID - 19) สำหรับสถานพยาบาล ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ หรือระเบียบอื่น
ที่ ก ำหนดเพิ่ ม เติ ม ให้ ถื อ ว่ า ในช่ ว งระหว่ า งการพั ก ฟื้ น หรื อ กั ก ตั ว ที่ บ้ านเป็ น ระยะเวลา ๑๔ วั น ดั ง กล่ า ว
ข้าราชการยังมีสถานะเป็น ผู้ป่วย ให้ข้าราชการรายงานการกลับไปพักฟื้นหรือกักตัว ที่บ้านตามคำสั่งแพทย์
ต่อผู้บังคับ บัญชาชั้นต้น และให้ส่วนราชการดำเนินการให้มีการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
/ ๓.๓ เมื่อ ...

๓
๓.๓ เมื่อข้าราชการได้รับการรักษาจนหาย หรือครบระยะเวลาการพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้าน
ตามคำสั่งแพทย์แล้ว ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ส่วนราชการ
พิจารณามอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ตั้งตามที่เห็นเหมาะสมต่อไป
๓.๔ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ผู้ เ ป็ น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของข้าราชการตามผลการปฏิบัติราชการจริง ส่วนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ถือเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา
ผู้ มี อำนาจสั่ งเลื่ อนเงินเดื อนที่ จะพิ จารณาการลาของข้ าราชการดั งกล่ าวเป็ นกรณี ลาป่ วยตามข้ อ ๘ (๙) (ค)
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่ อนเงินเดือนอาจนำ
ผลการวินิจฉัยของแพทย์ ระยะเวลาในการรักษาตัว และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของข้าราชการ
ไปประกอบการพิจารณาได้ตามที่ เห็นสมควร รวมทั้งให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พฤติกรรม
การมาทำงานและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย
ทั้งนี้ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ และ ข้อ ๓.๑ - ๓.๓ ให้ถือเป็ นหน้าที่ของผู้บังคับบั ญชาชั้นต้น
ที่จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการด้วย และขอให้
ส่วนราชการแจ้งข้อมูลข้าราชการซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือประสานกับหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขหรือข้อกฎหมาย ระเบียบ
คำสั่ง หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการฯ
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๔๖
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘
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เรื่อง ซัก ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
กรณีปฏิบัติตามการเป้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-®๙)
เรียน

ผู้ว ่าราชการจังหวัด ชัยนาท

ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๓๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓
เรื่อง ซัก ซ้อ มความเข้า ใจแนวทางปฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ การลาของข้า ราชการ กรณีป ฏิบ ัต ิต ามการเป้า ระวัง และ
ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-®^ ได้ก ำหนดแนวทางปฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ
การลาของข้าราชการ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อว\/1อ-๑๙)
ในประเทศไทยมีอ ัต ราเพิ่ม ชื้น อย่างต่อ เนื่อ ง ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ก ำหนดมาตรการ
เป้า ระวัง และป้อ งกัน การแพร่ร ะบาดเชื้อ โรคดัง กล่าว โดยการตรวจคัด กรองผู้เดิน ทางกลับ จากประเทศที่ม ี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการเฝ็าระวังผู้ป่วยรายใหม่ไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาด
โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่นได้ และในการตรวจคัดกรองอาจมีการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางกลับ จาก
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าวจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรค ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข
ได้ป ระกาศให้โ รคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-ffl๙) เป็น โรคติด ต่อ อัน ตรายตามพระราชบัญ ญัต ิ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ นั้น
กรมบัญ ชีก ลางพิจ ารณาแล้ว ขอเรีย นว่า เพื่อ ให้ก ารเป้า ระวัง และป้อ งกัน การแพร่ร ะบาด
ชองโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (0ว\/1อ-๑๙) เป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ และเพื่อ ให้ก ารลาของ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฏิบัติตามการเป้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (<ะ0\/1อ-๑๙) สอดคล้อ งกับ แนวทางปฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ การลาของข้า ราชการ
อธิบ ดีก รมบัญ ชีก ลางโดยอาศัย อำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๙ ของระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๓๗ ข้อ ๔ และข้อ ๒๙ ของระเบีย บว่าด้ว ยการจ่า ยค่า จ้า งลูก จ้างของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ ประกอบคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๒๘๐/๒๔๖๑ ลงวันที, ๒๔ กัน ยายน ๒๔๖๑
เรื่อง การมอบอำนาจชองรองปลัด กระทรวงการคลัง หัว หน้า กลุ่ม ภารกิจ ด้า นรายจ่า ยและหนี้ส ิน ให้แ ก่
อธิบ ดีก รมบัญ ชีก ลาง จึง กำหนดให้ก รณีล ูก จ้า งประจำและลูก จ้า งชั่ว คราวที่เดิน ทางกลับ จากประเทศที่ม ี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-®๙) หรือลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวผู้ซึ่งสัมผัสโรค
หรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยดังกล่าวไม่ว่าจะได้เข้ารับการตรวจคัดกรองและเป้าระวังเชื้อโรคดังกล1าวที่โรงพยาบาลหรือไมกตาม
หากปรากฏผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่า มีภาวะเสี่ยงหรือติดเชื้อโรค หรือถูกแยกกัก หรือกักกันตัว หรือปฏิบต
ตามมาตรการที่ก รมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด จนเป็น เหตุให้ไ ม่ส ามารถมาปฏิบ ัต ิร าชการ
ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ ให้ล ูก จ้างประจำและลูก จ้างชั่ว คราวดังกล่าวรีบ รายงานพฤติก ารณ์ท ี่เกิด ชื้น รวมตั้ง
อุปสรรคขัดขวางที่ทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
หรือหัวหน้าส่วนราชการทันที โดยให้ถือว่าลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ
อัน เนื่อ งมาจากพฤติก ารณ ์พ ิเ ศษ และให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาสั่ง ให้ก ารหยุด ราชการของลูก จ้า งประจำและ
ลูกจ้างชั่วคราว ...
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ลูกจ้างชั่วคราวผู้นั้นไม'นับเป็นวันลาตามจำนวนวันที่โม่มาปฏิบัติราขการได้ ทั้งนี้ หากพฤติก ารณ์ซ ึ่ง เป็น เหตุ
แห่งการไม่ส ามารถมาปฏิบัติราชการดังกล่าวเกดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของลูกจ้างประจำ
และลูก จ้า งชั่ว คราวผู้น ั้น เอง ให้ถ ือ ว่า วัน ที่ล ูก จ้า งประจำและลูก จ้า งชั่ว คราวผู้น ั้น ไม่ม าปฏิบ ัต ิร าชการเป็น
วันลากิจส่วนตัว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(บายภูมิศักดี้ อรัญญาเกษมสุข)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
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