รายงานการประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ครั้งที่ 1/๒๕6๕
วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
.................................
ผู้มาประชุม
1. นางสาววริศรา โสภาค
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
2. นายชัยยงค์ ผ่องใส
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3. นายคำพอง วรรณวัติ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4. นางชุดาณัฐ กอแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน
5. นางปัทมาพร คำพรมมาภิรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
6. นางสาวอำภา ทุมหนู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
7. นายสุพัฒน์ ยงกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
8. นางสาวปัทมา บูระพา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
9. นายอัศวณัฐ ชินพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
10. นายวัชรินทร์ ศรีบุญเรือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
11. นางสาวทิพวรรณ ลาดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
12. นางธีดา ศิริบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
13. นายวิชา อินตะนัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
14. นายภานุวัฒน์ จันทวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
15. นายวราพงษ์ บุญโกย
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
16. นางสาวพรทิพย์ นิยม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
17. นางศุภวีย์ กองผ้าขาว
นักจัดการงานทั่วไป
18. นางสาวศิริพร ด่านพินิจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
19. นายสิทธิศักดิ์ พิทักษา
นิติกร
20. นางสาวพันธนันท์ ธุระโส
นักพัฒนาชุมชน
21. นางสาวโฉมสุดา แหวนเพ็ชร
นักพัฒนาชุมชน
22. นายต่อลาภ กลางบุรัมย์
นักพัฒนาชุมชน
23. นางอินทุอร แพ่งพนม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. นางสาวธนพร ขจิตเวทย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

๒. นางณัฐ ตั้งพิทักษ์ไกร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๓. นางพิมพ์พิสุทธ์ อ้วนล้ำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๔. นางสาวนิตยา คำโสภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๕. นางเครือวัลย์ บุญหวัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๖. นายสัน ไฮกัญญา

พนักงานบันทึกข้อมูล

๗. นางอินทิรา นามโคตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๘.นายสมคิด พรหมสุวรรณ

พนักงานขับรถยนต์

๙.นางสุภาพร ศรีลาชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๑๐. นางณัฎวรรณ วัชรธรรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.สรุปการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทสกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สำหรับการปฏิบัติงานขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมาปฏิบัติงานให้ตรงเวลาและพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ด้านการแต่ง
กายขอให้เป็นไปตามนโยบายของทางจังหวัด ด้านการบริหารจัดการงานขอให้เผื่อเวลาการเสนอหนังสือ
เนื่องจากมีการแก้ไขงานซึ่งใช้ระยะเวลา ขอให้เป็นการตกลงการทำงานร่วมกัน
และขอแจ้งการย้ายตามคำสั่งราชการ ๑ ราย คือ นายวัชรินทร์ ศรีบุญเรือง นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชำนาญการ :โดยจะไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1๑/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ๒๐ หน้า ในเว็บไซต์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ https://sisaket.cdd.go.th
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1๑/2564

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๓.๑.1 การบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๑) งบประมาณรายจ่ายกรมการพัฒนาชุมชนจำแนกตามแผนงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่าในการประชุมครั้งต่อไปขอให้นำสรุปรายงานความก้าวหน้า
การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมฯ บันทึกในระบบ BPM ทั้งของกลุ่มงาน และทุกอำเภอ ว่ามีความ
สอดคล้องกับการเบิกจ่ายหรือไม่ เพื่อแจ้งผลความก้าวหน้าให้ทุกกลุ่มงาน และทุกอำเภอทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๒) งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ขอกำชับให้ทุกอำเภอพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายทั้งงบจังหวัด และงบกลุ่ม
จังหวัด ให้ตรงกับกิจกรรมที่ดำเนินการด้วย และการเบิกจ่ายงบประมาณ ห้ามเบิกเกินวันที่ 30 กันยายน 2565
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3.2.1 การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร
สรุปผลการดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน
ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (ต่อเนื่อง) สรุปเป็นรายอำเภอ ดังนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒.๒ การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ สรุป
การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล” และการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒.๓ แผนการจัดกิจกรรม “ลานออดหลอดซอดศรีสะเกษ”และ OTOP Mobile
ปี พ.ศ. 2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
ตลาดนั ด คนไทยยิ ้ ม ได้ / OTOP Mobile โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เพื ่ อพั ฒนาศั กยภาพตลาดนั ดคนไทยยิ ้ มได้
ให้มีเอกลักษณ์ และตัวตนที่โดดเด่น เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพิ่มช่องการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทาง
การเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายสร้างการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใ นการจำหน่ายสิน ค้ าให้ กับ สัม มาชี พชุ มชน เกษตรกร โครงการโคกหนองนา และผู้ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
อย่างยั่งยืน
แผนการจัดกิจกรรม “ลานออดหลอดซอดศรีเกษ”
และ OTOP Mobile ปี พ.ศ. 2565
ลำดับ
1.

วันจัดกิจกรรม
วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2564

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564
วันที่ 26 – 28 มกราคม 2565
วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565
วันที่ 27 – 29 เมษายน 2565
วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2565
วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2565
วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565
วันที่ 28 – 30 กันยายน 2565

มติทปี่ ระชุม : รับทราบ

หมายเหตุ
(วันที่ 28 ต.ค. 64 พิธีเปิดงานฯ)
(กำหนดการจัดงานฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว

๓.๒.๔. ยอดจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ หนึ ่ ง ตำบล หนึ ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปยอดจำหน่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่
1

ที่
2
3

4
5

รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย (%)
ยอดจำหน่ายหนึง่ ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (DOC) กรมการพัฒนา
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ต.ค. - ธ.ค. 64) ข้อมูล ณ 4 ม.ค. 65
รายละเอียด/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย (%)

ผลการดำเนินงาน
721,099,228

ร้อยละ

คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

คงเหลือ

ยอดจำหน่ายผ้าฯ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ
(ต.ค. - ธ.ค. 64 ) รายงานยังไม่ครบทุกอำเภอ
ข้อมูล ณ 4 ม.ค. 65
ยอดจำหน่ายออนไลน์ จากระบบศูนย์ข้อมูล
กลางฯ (ต.ค. - ธ.ค.. 64)
รายงานยังไม่ครบทุกอำเภอ
ข้อมูล ณ 4 ม.ค. 65
ยอดการจำหน่าย OTOP Mobile
(ต.ค. - ธ.ค. 64)
ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ (ต.ค. - ธ.ค. 64)

122,174,424

6

โครงการ “ศรีสะเกษ พร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร
ทำความดี วิถีพอเพียง”
ยอดสะสม ณ 4 ม.ค. 65
7 ยอดการจำหน่ายศูนย์ OTOP จ.ศรีสะเกษ
เดือนธันวาคม 2564
8 ยอดจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน“ลายขอเจ้าฟ้าสิริ
วัณณวรีฯ” (ข้อมูล 4 ม.ค. 65)
9 ตลาดผ้าเบญจศรี ณ "ลานออดหลอด
ซอดศรีเกษ" ยอดสะสม ณ 24 ธ.ค. 64
10 งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
10 กระเช้าของขวัญ 236 กระเช้า
ยอดสะสม ณ 4 ม.ค. 65

มติที่ประชุม : รับทราบ

4,513,141.65

29,340,137

650.10

2,371,593

-

-

4,391,587

-

-

-

5,291,896

-

-

-

230,647

-

-

4,156,000
5,076,707
4,279,044
201,163

3.๒.๕ สรุปดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑) การบริหารจัดการหนี้ภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูล ณ วันที่
4 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.)
รายละเอียดโครงการที่กองทุนฯ อนุมัติ
จำนวนโครงการที่อนุมัติ

5,419 โครงการ

จำนวนโครงการคงเหลือ
เงินที่อนุมัติ
เงินต้นที่รับชำระ

วิเคราะห์ทะเบียนลูกหนี้
ลูกหนี้คงเหลือ

106,862,522.35

1,513 โครงการ
374,440,264.00

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
หนี้เกินกำหนด

97,115,380.33
9,665,344.02

267,577,741.65

ร้อยละหนี้เกินกำหนดชำระ

๒) การบริหารจัดการหนี้ภาพรวมทั้ง 22 อำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุม : รับทรา

9.04

๓.๓ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๓.๓.๑ สรุปผลการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
๑) สรุปผลการประชาสัมพันธ์ ประจำเดื อ นธั น วาคม ๒๕๖4 (ข้ อ มู ล ระหว่ า งวันที่
30 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 4 - 31 ธั น วาคม 2564) รายการ “พั ฒ นากรออนซอนศรี ส ะเกษ ”
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ๑๐๐.๒๕ เม็กกะเฮิร์ต เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐
น. ทุ ก วั น อั ง คาร และไลฟ์ ส ดผ่ า นเพจพั ฒ นาชุ ม ชน ศรี ส ะเกษ : นครแห่ ง ความสุ ข Artwork
ข่าวประชาสั มพัน ธ์
รายการ
การเผยแพร่กิจ กรรมงานพัฒนาชุ มชน
๑.รายการพัฒ นากรออนซอนศรี ส ะเกษ
เดือนธั น วาคม 2564
- อำเภอ ราษีไศล
- ศูนย์ OTOP ศรี ส ะเกษ
- ยางชุมน้ อย

เข้า ชม/เข้า ถึ ง (ครั้ ง )

รวม
2. อิน โฟกราฟฟิค, Artwork
ข่าวประชาสั ม พัน ธ์ ไลฟ์ส ด

กดไลค์ (ครั้ ง )

1,043
4,025
2,100

59
105
100

7,168
92,025

264
3,022

มติที่ประชุม : รับทราบ
2) กำหนดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน
กำหนดการประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ก ิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชนผ่ า นรายการ
“พัฒนากรออนซอนศรีสะเกษ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ๑๐๐.๒๕
เม็กกะเฮิร์ต เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. ทุกวันอังคาร และไลฟ์สดผ่านเพจพัฒนาชุมชน ศรีสะเกษ นครแห่ง
ความสุข
๑. เตรียมสถานที่/ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ที่ต้องการนำเสนอ
2. เตรียมความพร้อมบุคลากร (พอ./เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 คน, ตัวแทนกลุ่ม ๑-๒ คน)
3. การแต่งกาย ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ“ผ้าทอเบญจศรี”
4. ประเด็นการนำเสนอรายการ (30 นาที) จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้
๑) แนะนำรายการ
๒) ประวัติความเป็นมาของกลุ่มหรือองค์กร
๓) กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มหรือกิจกรรมฯ
๔) ผลการดำเนินงานฯ จุดเด่น/นวัตกรรม
5) สรุปปิดท้ายรายการ

กำหนดออกอากาศ รายการ “พัฒนากรออนซอนศรีสะเกษ”
และไลฟ์สดผ่านเพจพัฒนาชุมชน ศรีสะเกษ นครแห่งความสุข
วัน/เดือน/ปี
11 มกราคม ๒๕๖5
18 มกราคม ๒๕๖5
25 มกราคม ๒๕๖5

อำเภอ
ไพรบึง
กันทรารมย์
วังหิน

เรื่อง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ธานีผ้าศรี..แส่ว”
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ธานีผ้าศรี..แส่ว” /โคก หนอง นา พช.
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ธานีผ้าศรี..แส่ว” /โคก หนอง นา พช.

มติที่ประชุม : รับทราบ
3.๓.๒ แผนปฏิบัติการการจัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้ ว ยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ก ำหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด เก็ บ และ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำแผน ปฏิบัติการ
การจัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ 2565 ทั้งนี้เพื่อ
สร้างความเข้าใจทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
c
กิจกรรม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แผนปฏิบัติกำรกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565
กันยำยน 65

หน่วย

W1 W W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
2
4

ธันวำคม

รับผิดชอบ

จัดทำทะเบียนครัวเรือนเป้ำหมำย
จัดทำแผนปฏิบัตกิ ำรกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
รณรงค์ ประชำสัมพันธ์กำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ
จัทบทวนคสั
งหวัด ่งคณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
จังหวัดประสำนขอควำมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
สนับสนุนกำรจัดเก็บข้อมูลฯ
ประชุมคณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
แจ้งแนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในระดับพื้นที่
ทบทวนคำสั่งคณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล
จัดหำและแต่งตั้งอำสำสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับหมุ่บ้ำน/
ชุชี้มแชน
จงกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผ่ำนระบบ Video Conference

มกรำคม 65 กุมภำพันธ์

มีนำคม 65 เมษำยน 65 พฤษภำคม 65 มิถุนำยน 65 กรกฎำคม 65 สิงหำคม 65

จังหวัด/อำเภอ
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

อำเภอ
อำเภอ
กรมฯ/จ./อ.
อำเภอ

11

ประสำนขอควำมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
สนับสนุนกำรจัดเก็บข้อมูลฯ

12

ประชุมคณะทำงำนบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565
ตรวจสอบคุณภำพข้อมูลฯ ระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน
นำเสนอ/รับรองคุณภำพข้อมูลฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับรองคุณภำพข้อมูลฯ ระดับอำเภอ
นำเสนอ/รับรองคุณภำพข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
จัดทำรำยงำนคุณภำพชีวิตคนจังหวัดศรีสะเกษ จำกข้อมูล จปฐ. ปี
2565

อำเภอ
อำเภอ
อำเภอ
อำเภอ
อำเภอ
จังหวัด
จังหวัด

ส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ ภำคส่วนใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ.

จังหวัด/อำเภอ

13
14
15
16
17
18

19

z

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓.๓ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ความก้าวหน้าการ Re X-ray
Online Real Time ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
ตามที่ฝ่ายสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
ได้ตรวจสอบความก้าวหน้าการ Re X-ray ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
ผลปรากฏว่ามีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 102.35
พบครัวเรือนเป้าหมายที่มีสภาพปัญหา จำนวน 2,268 ครัวเรือน จำแนกเป็น
มิติตามปัญหา 6 มิติ ดังนี้
1) มิติด้านสุขภาพ 451 ครัวเรือน
2) มิติด้านความเป็นอยู่ 632 ครัวเรือน
3) มิติด้านการศึกษา 509 ครัวเรือน
4) มิติด้านรายได้ 1,199 ครัวเรือน
5) มิติด้านการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ 114 ครัวเรือน
6) มิติด้านอื่นๆ 7 ครัวเรือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.๔ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
๓.๔.๑ สรุปการจำหน่ายสลากการกุศล
๑) จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
ตามที ่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ร ่ ว มกิ จ กรรมของสภากาชาดไทย
โดยการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 เพื่อหารายได้โดยเสด็จ
พระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย กำหนดออกรางวัล ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ อาคารแพทยพัฒน์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งขอความร่วมมือทุกกลุ่มงาน และทุกอำเภอ
แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมสนับสนุนสลากฯ นั้น
ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
สำหรับการรับรางวัล ขอให้แจ้งผู้ที่ซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
นำสลากกาชาดฉบับจริง ไปรับรางวัลได้เท่านั้น หากสลากกาชาดสูญหายจะไม่สามารถไปรับรางวัลได้

๒) การจำหน่ายสลากกาชาด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565
ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดสรรสลากกาชาดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
ประจำปี 2565 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1,000 ฉบับ ฉบับละ 50 บาท เป็นเงิน
50,000 บาท (ห้าหมื่น บาทถ้ว น) และสำนักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดฯ ได้จัดสรรสลากให้ทุกกลุ่มงาน
และทุกอำเภอเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ที่ ศก 0019.1/ว812 ลงวันที่ 8
ธันวาคม 2564) นั้น
ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการออกรางวัลสลากดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ผลการออกรางวัล ดังนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔.๒ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
กลุ ่ มงานประสานและสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานพั ฒ นาชุม ชน สรุ ปการใช้ จ ่ าย
งบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ และงบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยสรุปข้อมูล ณ วันอังคารที่ ๔ มกราคม
๒๕๖๕

เลิกประชุมเวลา : ๑๖.๓๐ น.

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๔.๑.๑ การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลุ ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ ดำเนินการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้
๑. แจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ Re X-ray ตามกระบวนการ 10 ขั้นตอน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมตามวาระจังหวัด
ศรี ส ะเกษ (การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในหมู ่ บ ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ทุ ก กองทุ น )
ทั้ง 22 อำเภอ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
๒.ให้ อ ำเภอตรวจเชคหมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน ชมรม To Be Number One
ที่ ต รงกั บ รพสต.จั ด ตั้ ง และรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม To Be Number One พร้อมภาพ
กิจกรรม ในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๕
๑) สรุ ป แผนแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการสำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
ที่
๑.

๒.

กิจกรรม/โครงการ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
การดำเนินงานตาม
ม า ต ร ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประชุ ม ประจำเดื อ น
ผู ้ อ ำนวยการกลุ ่ ม งานฯ
นั ก วิ ช าการฯ เจ้ า หน้ า ที่
พัฒนาชุมชนพนักงาน
กองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี
พนักงานราชการเฉพาะกิจ

วันที่ดำเนินการ
วันศุกร์ที่ ๗
มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น.

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่สังกัด
สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ศรีสะเกษทุกท่าน

สถานที่
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
ฉลอง
สิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

วันจันทร์ที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น.

นักวิชาการฯ
เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนพนักงาน
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
พนักงานราชการ
เฉพาะกิจ
สพจ.ศรีสะเกษ

ห้องประชุม
ศรีลาวา ชั้น ๒
ศาลากลาง
จังหวัด
ศรีสะเกษ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

ที่
๓.

กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ของสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้ า ฟ้ า สิ ร ิ ว ั ณ ณวรี นารี รั ต
นราชกัญญา

วันที่ดำเนินการ
วันอังคารที่
๑๑,๑๘,๒๕
มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๖.๐๐๐๙.๐๐ น.

๔.

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม
งาน พัฒนาการอำเภอและ
นักวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓
มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น.

๕.

ประชุ ม คณะกรรมการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓
บริหารศูนย์อำนวยการขจัด มกราคม ๒๕๖๕
ความยากจนและพัฒนาคน
เวลา ๑๓.๓๐ทุ ก ช่ ว งวัย อย่ า งยั ่ง ยืน ตาม
๑๖.๐๐ น.
หลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ก า ร ล ง พ ื ้ น ท ี ่ ต ิ ด ต า ม วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
๑๔ มกราคม
ที ่ ส ำคั ญ ตามนโยบายของ
๒๕๖๕
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
และกรมการพัมนาชุมชน ณ
จังหวัดศรีส ะเกษ โดยท่าน
สรสาสน์ สี เ พ็ ง ผู ้ ต รวจ
ราชการกรมการัฒนาชุมชน
โครงการอาสาพั ฒ นา วันอังคารที่ 25
ชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวม มกราคม ๒๕๖๕
พลัง อช. แก้จน พัฒนาคน เวลา ๐๗.๐๐ น.
สร้างชุมชนพอเพียง”
2565

๖

๗.

๘.

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
เจ้าหน้าที่สังกัด
ณ สวนเฉลิม
สำนักงานพัฒนา
พระเกียรติ
ชุมชนจังหวัด
พระบาทสมเด็จ
ศรีสะเกษทุกท่าน พระเจ้าอยู่หัว
หน่วยงาน
80 พรรษา
ราชการ/เอกชน/ (เกาะกลางน้ำ
ประชาชนทั่วไป
ห้วยน้ำคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่ม ห้องประชุมศรี
งาน พัฒนาการ
ลาวาฯ
อำเภอและ
นักวิชาการ
คจพ.จ.ศรีสะเกษ
ห้องประชุม
สระกำแพงใหญ่
ชั้น ๔ ศาลา
กลางจังหวัดศรี
สะเกษ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ

กลุ่มงานประสานฯ

กลุ่มงานสารสนเทศฯ

พัฒนาการจังหวัด/ อำเภออุทุมพร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผอ.กลุ่มงานฯ
พิสัย/
ห้องประชุมศรี
ลาวาชั้น ๒ /
แปลงโคกหนอง
นาโมเดล
อำเภอไพรบึง

ผู้นำ อช. จาก ๒๒ ณ สวนเฉลิม
อำเภอ และ
พระเกียรติ
นักวิชาการพัฒนา พระบาทสมเด็จ
ชุมชนผู้รับผิดชอบ พระเจ้าอยู่หัว
งาน อช. ทั้ง ๒๒
80 พรรษา
อำเภอ
(เกาะกลางน้ำ
ห้วยน้ำคำ)
โครงการส่ ง เสริ ม ช่ อ งทาง วันที่ 12 -13,19- สมาชิกกองทุน
โรงแรมพรม
ก า ร ต ล า ด อ อ น ไ ล น์ 20 มกราคม 65 พัฒนาบทบาทสตรี
พิมาน
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิก
๒๕65
จำนวน ๒๐๐ คน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เวลา 08.00-17.00น

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

ที่
๙.

กิจกรรม/โครงการ
ประชุ ม คณะขั บ เคลื ่ อ น
กองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด

๑๐. ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
บริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด
๑๑. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
๑๒. กิ จ กรรม “ลานออดหลอด
ซอดศรีเกษ”

วันที่ดำเนินการ
วันที่จันทร์ที่ ๑๗
มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.

กลุ่มเป้าหมาย
คณะทำงาน
ขับเคลื่อนฯ ระดับ
จังหวัด จำนวน
๑๒ คน

สถานที่
ห้องประชุม
ศรีลาวา ชั้น ๒
ศาลากลาง
จังหวัด
ศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ ๒๘
คณะอนุกรรมการ ห้องประชุม
มกราคม ๒๕๖๕
บริหารกองทุนฯ ศรีลาวา ชั้น ๒
เวลา 09.00 จำนวน ๑๑ คน
ศาลากลาง
16.00 น.
จังหวัด
ศรีสะเกษ
วันจันทร์ที่ 31
กลุ่มอาชีพกองทุน โรงแรมพรม
มกราคม ๒๕65 พัฒนาบทบาทสตรี
พิมาน
เจ้าหน้าที่สตรี
รวม ๕๓ คน
วันพุธที่ ๒๖
หน่วยงาน
ลานออดหลอด
มกราคม – วันศุกร์ ราชการ/เอกชน/
ซอดศรีเกษ
ที่ ๒๘ มกราคม
ประชาชนทั่วไป
๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ
4.๒ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๔.๒.๑ การดำเนินการงานอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
๑) การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการอาสาพัฒนาชุมชน
ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง”
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัด กิจกรรมเนื่องในวาระ
ครบรอบ 53 ปี โครงการอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชน
พอเพียง” ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80
พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมแสดงพลังอาสา
พัฒนาชุมชน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ กิจกรรม มอบเกียรติบัตรให้กับ อช./ผู้นำอช. ที่มีผลงานดีเด่น และกิจกรรมอื่น ๆ โดยการ
จัดกิจกรรมฯ ให้ดำเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social tancing) และเป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID - 19) ตามแนวปฏิบัติของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
๒) รายงานผลการคัดเลือก อช./ผู้นำ อช. ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการรายงานผลการคัดเลือก อช./ผู้นำอช. ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รายงานผ่าน
แบบรายงานออนไลน์ รายละเอียดตาม QR Code แบบรายงานแนบท้าย ภายในวันพุธที่ 19 มกราคม ๒๕๖๕

๓) รายงานผลการจัดกิจกรรม ๕๓ ปี โครงการพัฒนา ผู้นำ อช.
สรุปดังนี้
- เชิงปริมาณ ผ่านแบบรายงานออนไลน์ รายละเอียดตาม QR Code แบบ
รายงานแนบท้าย ภายในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- เชิงคุณภาพ ขอให้จังหวัดรวบรวมประเด็น หรือบทความ/รายละเอีย ด
กิจกรรมที่น่าสนใจและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นได้ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม จัดส่งให้กลุ่มงานส่งเสริม
ผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ภายในวันพุธ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ การจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น ประสู ติ ข องสมเด็ จ
พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า สิ ริ วั ณ ณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ด้ว ยจังหวัดศรีส ะเกษได้ มอบหมายสำนักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
จั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื ่ อ งในโอกาส วั น ที ่ 8 มกราคม 2565 เป็ น วั น คล้ า ยวั น ประสู ต ิ ข องสมเด็ จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ
วัณณวรีฯ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ในการที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย
ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป อี ก ทั้ ง ทรงพระราชทานแบบลายผ้ า ชื่ อ ลาย “ผ้ า มั ด หมี่ ล ายขอเจ้ า ฟ้ า สิ ริ
วั ณ ณวรี ฯ ” แก่ พ สกนิ ก รชาวไทย อั น เป็ น สิ่ ง ประจั ก ษ์ ชั ด ถึงพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบ
เกิดความเชื่อมั่นว่าความงดงามของผ้าไทยจะคงอยู่ คู่กับสังคมไทย และทรงพระราชทานลายผ้าบาติก 3 ลาย
“ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” และ “ป่าแดนใต้” ทีพ่ ระองค์ได้แรงบันดาลพระทัยจากการเสด็จไป
ทอดพระเนตรงานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคใต้หลายครั้ง ทรงพบเห็นวิถีชีวิตและธรรมชาติของ
ภาคใต้ ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อพระราชทานให้กับช่างฝีมือบาติกเป็นของขวัญตอบแทนมิตรภาพและความจริงใจ
ที่ประชาชนชาวภาคใต้มอบให้กับ พระองค์ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่ าของผลิตภัณฑ์ด้วยเรื่องราว
และความหมายชวนประทับใจเป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่
ยั่งยืนเปรียบดังแสงสว่างแห่งวิถีความงดงามของอัตลักษณ์ไทย นำทางให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสาน ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป
โดยจั ดงานเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ในวั น อั ง คารที ่ 11 ,18 และ 25 มกราคม
2565 ณ บริเวณณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ)
ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว แต่งกายด้วยผ้า “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่ง
ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
๑.การจั ด สถานที ่ ล งนามถวายพระพร สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธ อ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
2. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
3. การเดินแบบ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” (จำนวน ๑๐ คู่)
4. การจัดแสดงและจำหน่าย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
มติทปี่ ระชุม : รับทราบ

๔.๒.๓ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน พร้อมรองรับสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ผ ลิ ต
ผู้ป ระกอบการ OTOP ในการพัฒ นาสิน ค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และให้ส ามารถขยายตลาดได้มากขึ้น
และเพื่อเป็นการขยายการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยพัฒ นายกระดับผลิตภั ณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัว สู่การพั ฒ นา
(Quadrant D) ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่มีวัตถุดิบหรือส่ว นผสมของสมุน ไพร
ต้านเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
พร้อมจำหน่าย ในสถานการณ์การแพร่รบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยจังหวัดฯ
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ และขอแจ้งกลุ่มฯ เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มละ
1 คน เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าที่
ประชุมกรมการจังหวัดศรีสะเกษ
มติทปี่ ระชุม : รับทราบ
4.๓ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.๓.1 รายงานผลการประชาสัมพัน ธ์ ผ่า นสื่ อ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 –
2565) เพื่อให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติราชการ โดยสามารถกำหนด
รูปแบบ นำไปประยุกต์ สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม โดยประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้าง
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง เป้าหมาย : องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุ มชน แนวทางการ
พัฒนา 4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล เพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี โดยมีตัวชี้วัดกำหนดให้ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของการสื่อสาร สร้างการรับรู้ แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
จั ง หวั ด ฯ ขอปรั บ แบบรายงานสรุ ป ผลการประชาสั ม พั น ธ์ ป ระจำเดื อ น
ให้อำเภอฯ ดำเนินการรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 18 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๓.๒ การดำเนิ น งานโครงการเช่ า วงจรสื ่ อ สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง
4 ระดับ ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์ เน็ ต
ความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง แบบ MPLS ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด
และให้บริการวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านเส้นสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ให้กับ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่ง
บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับกรมการพัฒนาชุมชน คือ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จึ ง ขอให้ ส ำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
อำเภอดำเนินการตรวจสอบความเร็ววงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ผ่านเส้นสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
ความเร็ ว ที ่ ไ ด้ ต ้ อ งไม่ น ้ อ ยกว่ า 80/50 Mbps โดยรายงานผลการทดสอบความเร็ ว วงจรสื ่ อ สั ญ ญาณ
อินเทอร์เน็ตให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 ทั้งนี้ สามารถทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตได้
ทางเว็บไซต์ http://www.speedtest.net หรือ http://speedtedt.adslthailand.com
มติที่ประชุม

: รับทราบ

๔.๔ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
๔.๔.๑ สรุปรายชื่อลูกหนี้ครบกำหนดส่งใช้เงินยืม เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการติดตามและสรุปรายละเอียด
ลูกหนี้ครบกำหนดค้างส่งใช้เงินยืม (เงินงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สรุปได้จำนวน ๒๔ รายงการ ดังนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๔.๒ สรุปรายงานการส่งงานและปฏิทินการส่งงาน
1) สรุปรายงานการส่งงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒๗

๒) ปฏิทินการส่งงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ปฎิทินส่งงำน ประจำเดือน มกรำคม 2565
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
ที่
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เรื่อง/รำยงำน

กำหนดส่ง
ภำยในวันที่
2 กุมภำพันธ์ 2565
5 ของทุกเดือน
10 ของทุกเดือน
15 ของทุกเดือน

รำยงสนกำรจัดกิจกรรม 53 ปี โครงกำรพัฒนำ ผู้นำ อช.
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน "รวมพลังชุมชนสู้ภัยโควิดฯ"
กำรดำเนินงำนโครงกำร วัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข ประจำปี 2565
รำยงำนกำรน้อมนำแนวพระรำชดำริของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี สร้ำงควำมมั่นคง
ทำงอำหำร สู่ปฏิบัติกำร 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงอำหำร รอบ 2 (ต่อเนื่อง)
รำยงำนกำรประชุม
15 ของทุกเดือน
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
15 ของทุกเดือน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนพร้อมภำพกิจกรรมและกำรดำเนินกิจกรรม
15 ของทุกเดือน
ตำมวำระจังหวัดศรีสะเกษ (กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน )
รำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม To Be Number One พร้อมภำพ
15 ของทุกเดือน
กิจกรรม ใน หมู่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำย
รำยงำนผลกำรคัดเลือก อช./ผู้นำ อช.ทีม่ ีผลงำนดีเด่น ประจำปี 2564 อำเภอละ 2 คน 19 มกรำคม 2565
รำยงำนกิจกรรมภำยใต้โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ
20 ของทุกเดือน
รำยงำนสรุปข้อมูลประจำเดือนกำรจัดทำจดหมำยข่ำว
24 ของทุกเดือน
รำยงำนสำเนำกำรตรวจรำชกำร (พ.ช.6)
25 ของทุกเดือน
รำยงำนกำรส่งแผนกำรปฏิบัติงำนประจำเดือน
25 ของทุกเดือน
รำยงำนยอดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี
25 ของทุกเดือน
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (ศูนย์ข้อมูลกลำง)
กำรประชำสัมพันธ์งำนพัฒนำชุมชน
25 ของทุกเดือน
รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลำดออนไลน์
25 ของทุกเดือน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนตลำดนัด คนไทยยิม้ ได้
27 ของทุกเดือน
หมำยเหตุ ส่งทันตำมกำหนด 3 คะแนน ส่งช้ำไม่ทนั ตำมกำหนด ไม่เกิน 3 วัน = 1 คะแนน
ส่งช้ำไม่ทนั ตำมกำหนด เกิน 3 วัน และไม่ส่งงำน = 0 คะแนน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ
นำงณัฏฐ์ ตั้งพิทกั ษ์ไกร
นำงสำวนิตยำ คำโสภำ
นำงณัฏฐ์ ตั้งพิทกั ษ์ไกร
นำงสำวนิตยำ คำโสภำ

นำยภำณุวัฒน์ จันทวี
นำงปัทมำพร คำพรมมำภิรักษ์
นำงปัทมำพร คำพรมมำภิรักษ์

นำงปัทมำพร คำพรมมำภิรักษ์
นำงณัฏฐ์ ตั้งพิทกั ษ์ไกร
นำยวัชรินทร์ ศรีบุญเรือง
นำยวิชำ อินตะนัย
นำงอินทุอร แพ่งพนม
นำงอินทุอร แพ่งพนม
นำยวรำพงษ์ บุญโกย
นำยสุพัฒน์ ยงกุล
นำยวรำพงษ์ บุญโกย
นำงสำวณัฏวรรณ วัชรธรรม

๒๘

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๕.๑.๑ การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระ
ผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี...แส่ว” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ตามที่จังหวัดศรีสะเกษได้ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพหลักในประเด็นวาระผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี...แส่ว” และได้มีกำหนดการประชุม
และลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประชุมวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ลงพื้นที่
วัน ที่ ๑๐ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๕ ณ กลุ่มวิส าหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสำโรงปราสาท
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประชุมและลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัด
ศรีสะเกษฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เห็นควรมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่กลุ่มงานฯ ดังนี้
รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
หมายเหตุ
ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษฯ วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

๑. จัดเตรียมประชุม/วาระการประชุม/เอกสาร/
PWP/วิดีทัศน์นำเสนองาน
๒. จั ด เตรี ย มอาหารว่ า ง/เครื ่ อ งดื ่ ม สำหรั บ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๓. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

๔. จัดเตรียมการทำข่าวประชาสัมพันธ์/วิดีทัศน์
นำเสนอสรุปงาน/ถ่ายภาพ/ตรวจสอบความพร้อม
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
การฉาย PWP /การฉายโปรเจคเตอร์
ลงพื้นที่ติดตามฯ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ หมู่ ๑๔
ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
หมายเหตุ
๑. ประสานอำเภอและกลุ่มเป้าหมายร่วมติดตาม
การลงพื้น ที่ต ิด ตามการขับ เคลื่ อ นวาระจั ง หวั ด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ศรีสะเกษฯ/เตรียมความพร้อมจัดเตรียมสถานที่
๒. จัดเตรียมสถานที่ / จัด Display โชว์สินค้า / กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนฯ
สนับสนุนอุปกรณ์จัดสถานที่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
๓ . ล ง ท ะ เ บ ี ย น แ ล ะ เ ช ็ ค ร า ย ช ื ่ อ ห ั ว ห น้ า
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ส่วนราชการ
๔. จัดเตรียมการทำข่าวประชาสัมพันธ์/วิดีทัศน์
นำเสนอสรุ ป งาน/ถ่ า ยภาพ/สั ม ภาษณ์ เ พื่ อ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
จัดทำสกู๊ปข่าว
มติที่ประชุม : เห็นชอบการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระ
ผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี...แส่ว” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

๒๙

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กำหนดการประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการฯ เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕6๕
ตามที่ ส ำนั ก งานพั ฒ นาชุม ชนจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ กำหนดการประชุ ม ผู ้ อ ำนวยการ
กลุ่มงานฯ นักวิชาการฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนัก งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พนักงานราชการ
เฉพาะกิจ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมตามยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย และงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และกำหนดส่งวาระประชุมฯ
ดังนี้
• กำหนดส่งวาระการประชุม/เอกสาร : วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
• กำหนดวันประชุมฯ : วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
• เวลา : ๑๓.๓๐ น.
• สถานที่ : ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.
อินทุอร
(นางอินทุอร แพ่งพนม)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม
คำพอง
(นายคำพอง วรรณวัติ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

