รายงานการประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 5 / 2565
วันจันทร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมอาคารพ่อท่านคล้ายฯ
**********************************
ที่ ชื่อ –สกุล
ตาแหน่ง
1 นายชัยวุฒิ
ครุฑมาศ
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
2 นายนิรัญ
สุขอนันต์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
3 ว่าที่ ร.ต.สมโชค
จักหรัด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
4 นางสาวรัตจิรา
พูลเกิด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
5 นางกาญจนา
อร่ามวิทย์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
6 นางอุไร
ทองคาชุม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชานาญงาน
7 นายสุธี
ชินนาพันธ์
นายช่างโยธาชานาญงาน
8 นายไววิทย์
หนูเอก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
9 นางจิรา
ชูบัวทอง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
10 นางสุภาพร
รัตนสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
11 น.ส.รัศม์ณิศชาช์
ศรีสุกใส
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
12 นายปิยพงศ์
ตุลาธร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
13 น.ส.สทรรยรัศมิ์
เมืองนิล
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
14 นายศุภฤกษ์
หิรัญสาลี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
15 นางสาวมริสา
มณีโชติ
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
16 นายสูเปียน
กาโฮง
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
17 นางสาวบุษยมาส
คุ้มนุ้ย
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
18 นายสมชาย
สร้อยรักษา
พนักงานสถานที่
19 นางรัชดาภรณ์
บุญทรง
พนักงานทั่วไป
20 นายสุทิน
สังข์ศรีอินทร์
ลูกจ้าง
21 จ.ส.อ.เจิมศิลป์
แก่นไชย
ลูกจ้าง
22 นางรัตนาภรณ์
ศรีสวัสดิ์
ลูกจ้าง
23 นางสาวมัญลิกา
ช่วยทุกข์
พนักงานทั่วไป
ลูกจ้าง
24 นายมานพ
แสงงาม
25 นางสาวนิตยา
ศรีสวัสดิ์
ลูกจ้าง
26 นางจันจิรา
สังศรีอินทร์
ลูกจ้าง
27 นางศศิวิมล
โพธิ์พันธุ์ทอง
ลูกจ้าง
28 นางสาวนิศารัตน์
ตั้งฤทัยวรณ
ลูกจ้าง
29 นายจาเริญ
สิทธิดารง
ลูกจ้าง
30 นายฉัตรมงคล
จันมาก
ลูกจ้าง
31
นายอัครพนธ์
เพียรดี
ลูกจ้าง
32 นายวีระยุทธ
วิสุทธยะรัตน์
ลูกจ้าง
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ผู้ไม่มาประชุม
นายสูเปียน กาโฮง นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) ลาพักผ่อน
ก่อนวาระการประชุม ท่าน ผอ.ศพช.นศ ได้มอบการ์ด อวยพรวันคล้ายวันเกิด เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ แก่
1. นางจิรา ชูบัวทอง
2. นางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล
3. นายฉัตรมงคล จันมาก
4. นายอัครพนธ์ เพียรดี
ระเบียบวาระที่ 1

1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาตัวบุคลากรใหม่ ลูกจ้างเหมาบริการ นายวีระยุทธ วิสุทธยะรัตน์ (น้องแบงค์)
ทาหน้าที่ขับรถให้ ผอ. สลับกับนายมานพ แสงงาม ดูแลขับรถให้กับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯใกล้ๆ ในการไปติดต่อ
ประสานงาน
1.2 กรมฯ มอบใบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะ
ผู้ปฎิบัติงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ในส่วนของศูนย์ มีจานวน 2 ราย ได้แก่ นายปิยพงค์ ตุลาธร
และนายศุภฤกษ์ หิรัญสาลี ผอ.ศูนย์ฯ ได้กล่าวขอบคุณ ทั้ง 2 ท่าน ที่ตั้งใจฝึกอบรม
1.3 การแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนด้วยชุดกากี
ทุกวันจันทร์ และการประชุมทางระบบ Zoom หรือวันที่มีการประชุมประจาเดือนที่ตรงกับวันจันทร์
1.4 การฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ผอ.ให้อบรมเจ้าหน้าที่อาเภอ รุ่นแรก อาเภอละ 10
คน 7 จังหวัด 70 คน รวมเจ้าหน้าที่ 10 คน เป็น 80 คน ในเดือนพฤษภาคม 2565 ของทุกอาเภอ คาดว่าอาจจะ
ใช้เวลา 2 - 3 เดือน กลุ่มเป้าหมาย มี ปลัดอาเภอ ข้าราชการของอาเภอทั้งหมด ท้องถิ่น ที่ดิน ปกครอง โยธา
ป้องกันสาธารณภัย จะมาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการอบรมที่ศูนย์ฯ ส่วนวิทยากรจะถ่ายทอดมาจาก
ส่วนกลาง ในช่วงกลางวันจะเป็นวิทยากรของเรา ช่วงบ่าย/ค่า วิทยากรจากกรมฯ ส่วนวัน เวลา ยังไม่ชัดเจน ให้เรา
เตรียมความพร้อมของสถานที่ไว้
1.5 การประเมินข้าราชการดีเด่นภาคใต้ ฝั่งตะวันออก กาหนด 23 – 27 พฤษภาคม
2565 จะเปลี่ยนใหม่ รายละเอียด ผอ.จะแจ้งให้ทราบทางไลน์ อีกครั้ง ส่วนเรื่องการประเมินวิสาหกิจชุมชน ใครที่
ไปแล้วอยาให้ไปติดตามอีก
1.6 โครงการผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยระบบ Zoom
1.7 การแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์กรมฯ ครบรอบ 60 ปี ของศูนย์ฯ เป็นทีมเปตอง
ขอสมัครกับจังหวัด 1 ทีม ระดับภาคจะจัดที่ศูนย์ฯ ระดับประเทศ จัดที่ส่วนกลาง
1.8 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะ
มาทา MOU กับตาบลเขาโร และได้เชิญ ผอ.ศูนย์ฯ ไปเป็นสักขีพยาน มอบนายวีระยุทธ วิสุทธยะรัตน์ เป็นคนขับรถ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวารที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ไฟฟ้าที่ประตูรั้ว ที่ได้มอบหมาย นายสุทิน สังข์ศรีอินทร์ ซ่อมไปเมื่อครั้งที่แล้ว
เนื่องจากสายขาด ทาให้ดับทั้งหมดมอบหมาย นางสุภาพร รัตนสุวรรณ ประสานติดตามร้านมาแก้ไขให้ใช้งานได้
ต่อไป
3.2 การอยู่เวร เดือนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนคนงานผู้หญิง มาอยู่เวรหอพักในช่วง
กลางวันทั้งสองหอ ใน วันหยุดราชการ ด้วย ส่วนผู้ชายอยู่เวรหอพักในช่วงกลางคืน 3.3 การขอใช้สถานที่ วันที่
4 – 5 เมษายน 2565 ของสานักทุนจากกรมฯ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
3.4 การยางแห่งประเทศไทยมาศึกษาดูงานโคก หนอง นา วันที่ 28 เมษายน 2565
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
งานอานวยการ
4.1 รายงานผลการประชุมงานอานวยการ (ประชุมทีมลูกจ้าง) 8 เมษายน 2565
การรับผิดชอบอาคาร

- อาคารศรีปราชญ์ นายสมชาย สร้อยรักษา ,จ.ส.อ.เจิมศิลป์ แก่นไชย
- อาคารพ่อท่านคล้ายฯ นายสมชาย สร้อยรักษา นางสาวมัญลิกา ช่วยทุกข์
- หอพักศรีวิชัย
นางนิตยา ศรีสวัสดิ์ นางสาวมัญลิกา ช่วยทุกข์
- หอพัก 12 นักษัตร นางรัตนาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ นางศศิวิมล พันธ์โพธิ์ทอง
- หอพัก 2
นายฉัตรมงคล จันมาก
- หอพัก 3
นายสุทิน สังข์ศรีอินทร์
- โรงอาหารหลังเก่า นางรัตนาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
- โรงอาหารหลังใหม่ นางนิตยา ศรีสวัสดิ์
- ตึกอานวยการ
นางรัชดาภรณ์ บุญทรง นางศศิวิมล พันธ์โพธิ์ทอง
- ศาลาพ่อท่านคล้าย นางรัชดาภรณ์ บุญทรง
- อาคารอเนกประสงค์ นายจาเริญ สิทธิดารง นายวีระยุทธ วิสุทธยะรัตน์
- โรงฝึกงาน
นายมานพ แสงงาม
- บ้าน ผอ.
นางสาวรัตนภรณ์ ศรีสวัสดิ์ นางสาวนิตยา ศรีสวัสดิ์
ระหว่าง 8 – 17 เมษายน 2565 ให้เคลียมอบงานให้แก่ผู้ที่มารับงานต่อให้แล้วเสร็จ หลัง 18 เริ่มทางานใหม่ที่
ได้รับมอบหมาย
4.2 การขอใช้รถ มีแบบ 3 และแบบ 4 ผู้ขับต้องบันทึกว่าไปไหน เลขไมค์เท่าไร ดูแลรถ
ให้พร้อมใช้งาน และน้ามันรถต้องมีพร้อมใช้งานด้วย
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-ทะเบียน 3080 มอบหมาย นายวีระยุทธ วิสุทธยะรัตน์ เป็นผู้ดูแล
-ทะเบียน 7040 มอบหมาย นายสุทิน สังศรีอินทร์ เป๋นผู้ดูแล
-รถตู้คันเก่า มอบหมาย นายสุทิน สังศรีอินทร์ เป๋นผู้ดูแล
-รถตู้คันใหม่ นายมานพ แสงงาม เป็นผู้ดูแล
-รถเก๋ง
นายมานพ แสงงาม เป็นผู้ดูแล
-รถโฟร์วิล จ.ส.อ.เจิมศิลป์ แก่นไชย เป็นผู้ดูแล
-รถไถ
นายจาเริญ สิทธิดารง
คนขับรถจะผลัดกัน แล้วแต่ภารกิจที่ ผอ.จะสั่งการ รถตู้ นายสุทิน สังศรีอินทร์ นายมานพ แสงงาม นายวี
ระยุทธ วิสุทธยะรัตน์ เป็นผู้ดูแล
4.3 หอพัก นายสุธี ชินนาพันธ์ กาหนดวางแผน การใช้หอพักแต่ละครั้ง ว่าจะให้เข้าพัก
อย่างไร รวมถึงการจัดโรงอาหาร ทั้งนี้เรามีมาตรฐาน SHA อย่าละเลยเด็ดขาด ต้องเคร่งครัด ชัดเจน
4.4 รถราชการ ต้องช่วยกันดูแล ความสะอาด น้ามัน ลม เกิดเหตุขัดข้องแจ้งทันที
4.5 การดูแลบ้านพัก ผอ.ศูนย์ฯ ต้องช่วยกันดูแล ตั้งแต่ระบบน้า ไฟ หญ้า ส่วนบ้านพัก
ทั่วไป 18 หลังของทุกคน หากต้องการตัดหญ้าให้แจ้งมา
3.6 มอบหมาย นายศุภฤกษ์ หิรัญสาลี ทาหนังสือแจ้ง นายสุทัศน์ เชื้อบ้านเกาะ
และ ดร.พิพัฒน์ศร เศรษฐพูธ์ ให้ขนย้ายของออกภายใน 1 เดือน
4.6 เนื่องจาก ศาลาพ่อท่านคล้ายฯ หลังคารั่ว มอบหมาย นายสุธี ชินนาพันธ์ แก้ปัญหา
ให้เป็นปกติ
4.7 เรื่องฐานเรียนรู้ ความรับผิดชอบหลักเป็นของนักวิชาการ จะยุบเอาคนงานทั้งหมด
มาเป็นกองกลาง ไม่ต้องไปรับผิดชอบฐานเรียนรู้ หากฐานใดต้องการใช้คนเท่าไร จานวนกี่คน ให้ทาบันทึกมา จะให้
มดงานไปช่วยตามจานวนที่ขอ แต่ในกรณีที่มีคาสั่งให้ประจาฐาน เช่น กรณีมีการฝึกอบรมตามที่ นางสาวมริสา มณี
โชต ได้กล่าวไปในที่ประชุมประจาเดือนแล้วนั้น ก็ให้ทาตามคาสั่งนั้น ๆ เป็นครั้งๆ ไป
ข้อเสนอแนะจาก ผอ.ศูนย์ฯ
1. ผอ.ศูนย์ฯ ขอบคุณงานอานวยการ ที่ได้มีการจัดประชุม เนื่องจากต้องมีการเรียนรู้การทางาน
ระหว่างคนงานเก่า กับคนงานใหม่ ซึ่งทีมอานวยการ เป็นทีมหลักในการขับเคลื่อนทุกพื้นที่ของศูนย์ฯทั้ง 65 ไร่ สิ่งที่
ผอ.ศูนย์ฯ อยากเห็น อยากให้พวกเราใช้ทุน 5 ทุน มาพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ
ทุนสังคม ทุนการเงิน อยากให้พวกเราเพิ่มมูลค่าของพื้นที่ เช่น มองให้เห็นว่าพื้นทีทานามีน้าแล้วยัง ทุกสิ่งต้องดูทั้ง
ระบบ ในส่วนของฐานผักตัดยอด ต่อไป ผอ.ศูนย์ฯ จะมากากับดูแลเอง ฝากคนงาน เรียนรู้ในเรื่องของการตัดแต่งกิ่ง
ไม้ใหม่ การตัดแต่งต้องให้เหมาะสมกับต้นไม้แต่ละชนิด เพราะบางชนิดเราสามารถนากิ่งที่ตัดไปเพาะชาขายแก่ผู้เข้า
อบรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ และจะไปเกี่ยวข้องกับโครงการพันธุกรรมพืช ในส่วนของภารกิจของคนงานพยาม
ยามไกล่เกลี่ยงานให้เท่า ๆ กัน
2. การสร้างร้านเปิดขายผักริมถนนหน้าศูนย์ฯ ไม่ใช่เฉพาะของผักแปลงใหญ่ ทีมงานใน
ศูนย์ฯ หากใครมีผักสามารถนาไปวางขายได้
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4.8. การรายงานขยะมูลฝอย ให้รายงานตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด
-ตึกอานวยการ
นางรัชดาภรณ์ บุญทรง
-หอพักศรีวิชัย
นางสาวมัญลิกา ช่วยทุกข์
-หอพัก 12 นักษัตร นางสาวศศิวิมล พันธ์โพธิ์ทอง และ นางรัตนาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
-หอพักศรีปราชญ์ จ.ส.อ.เจิมศิลป์ แก่นไชย
-ศาลาพ่อท่านคล้าย นายสมชาย สร้อยรักษา
-โรงอาหารหลังใหม่ นางสาวนิตยา ศรีสวัสดิ์
ขยะถ้าเต็มให้ประสาน อบต.
4.9 การทาทะเบียนเครื่องมือให้เป็นปัจจุบัน ในส่วนที่ขาดหาย ผอ.ศูนย์ฯ ให้ช่วยติตตาม ทา
ทะเบียนไว้ ใครเอาไปกี่ชิ้น เอาวันไหน กาหนดส่งวันไหน ผอ.มอบหมายให้ หัวหน้านิรัญ จัดระบบอีกครั้ง ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ให้ทุกคนเอาเครื่องมือที่อยู่ที่บ้านทั้งหมดมาไว้ที่โรงฝึกงานหลังใหม่ทุกชิ้น การเบิก
อุปกรณ์ให้จ่ายออกตามแบบฟอร์มที่เขียนขอมา ส่วนอุปกรณ์เครื่องเสียง นายสมชาย สร้อยรักษา และนายศุภฤกษ์
หิรัญสาลี ให้ทาการตรวจสอบอีกครั้งว่าอุปกรณ์ชชิ้นไหน อยู่ตรงไหน เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
4.10.แผนงานการตัดหญ้า
- 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 สมชาย ,จ่า, พี่ทิน ,ฉัตร ตัดหญ้า มานพแต่งกิ่ง
- 7 - 11 มีนาคม 2565 สมชาย ,จ่า, พี่ทิน ,ฉัตร ตัดหญ้า มานพแต่งกิ่ง
- 22 – 28 เมษายน 2565 สมชาย ,จ่า, พี่ทิน ,ฉัตร ตัดหญ้า มานพแต่งกิ่ง
- 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 สมชาย ,จ่า, พี่ทิน ,ฉัตร ตัดหญ้า มานพแต่งกิ่ง
- กรกฏาคม 2565 สมชาย ,จ่า, พี่ทิน ,ฉัตร ตัดหญ้า มานพแต่งกิ่ง
- สิงหาคม 2565 สมชาย ,จ่า, พี่ทิน ,ฉัตร ตัดหญ้า มานพแต่งกิ่ง
4.11 การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ 18 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวัน วันต้นไม้แห่งชาติ
มอบหมายให้ จ.ส.อ.เจิมศิลป์ แก่นไชย ไปประสานขนาดของต้นไม้
4.12 เนื่องจากวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เป็นวันฉัตรมงคล จังหวัดมีหนังสือให้จัดโต๊ะหมู่บูชา
หลังจากเสร็จการประชุมให้ช่วยกันจัดโต๊ะหมู่บูชา
4.13 มาตรการการประหยัดพลังงาน จากภาครัฐ ร้อยละ 20% ตามหนังสือสั่งการของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง ผอ.ศูนย์ฯ ขอความร่วมมือทุกคน ในการปิดเปิด ไฟ ควรเปิดกี่โมง
ถ้าไม่มีคนอยู่ในห้องทางานให้ปิดไฟ
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวงรรัฐบาลได้กาหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
กาหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 ส.ค.65 ณ บริเวณถนนราชดาเนินกลาง จะนาผีเสื้อ
ที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ ของจังหวัดไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระกียรติฯฯ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนหน่วยงานราชการร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งจังหวัดภายในวันที่ 25
พ.ค. 65 ศพช. นครศรีธรรมราช ขอเชิญบุคลากรร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 3 พ.ค. 65
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ การแต่งกายสวมผ้าไทยอเฉลิ

6สะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

พันปีล

วงดิษฐ์ผ1ี .5

55
การ7
7

ชนนี

72.การดาเนินงานมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2565
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9

10

-ระดับหน่วยงาน
1. มาตรฐานการฝึกอบรม (Top Training)>>>งานทรัพย์ฯ
2. มาตรฐานการให้บริการ (Better Touch Point)>>>งานอานวยการ
-ระดับบุคคล
3. มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล (Talent Trainer) จานวน 10 ราย สมโชค,รัตจิรา,ปิยพงศ์,รัศม์ณิศชาช์,กาญจนา
,ไววิทย์,ศุภฤกษ์,สูเปียน,มริสา,บุษยมาส สถาบันฯ กาหนดแผนติดตามประเมินผล ณ ศพช. ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. –
17 มิ.ย. 65 โดยให้ ศพช. ส่งเอกสารในรูปแบบ ไฟล์ PDF ภายในวันที่ 20 พ.ค. 65 และจัดเตรียมเล่มเอกสารไว้ที่
ศพช. 4 ชุด
ศพช.นครศรีธรรมราช
ศึกษาและดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานมาตรฐานฯ ปี 65
ส่งไฟล์เอกสาร PDF ให้ นางกาญจนา อร่ามวิทย์ ภายในวันที่ 19 พ.ค. 65 และจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
รับการประเมิน จานวน 4 เล่ม
3. โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาส ที่
3 จานวน 6 รุ่น (รุ่นที่ 11 – 16)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่งให้บริการฝึกอาชีพประชาชน และประชาชน
ที่เข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน ผู้ต้องการฝึกอาชีพระยะสั้น ซึ่งเป็นบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP
Logbook หรือกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) หรือกลุ่มครัวเรือน/เปราะบางในพื้นที่ ๗ จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน จังหวัดละ 47 คน รวม 329 คน
ไตรมาส 3 จานวน 6 รุ่น งบประมาณ 19,800 บาท
ดาเนินการด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting
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แผนดาเนินงานโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ฯ ไตรมาส ที่ 3
รุ่นที่

วัน/เดือน
ปี

เวลา

หลักสูตร

วิทยากร

สถานที่

11

10 พ.ค.
65

13.0015.30น.

น้าพริก

น.ส.อุ่นใจ พฤติ
ประสงค์

ห้อง
ประชุม
war room
ศพช.นศ

12

11 พ.ค.
65

13.0015.30น.

13

12 พ.ค.
65

13.0015.30น.

สาคูไส้หมู/
ข้าวเกรียบปากหม้อ

14

18 พ.ค.
65

13.0015.30น.

หนางหมู/แหนมหมู/
หมูแดดเดียว

นางนิตยา
ศรีสวัสดิ์ /
น.ส.นิศารัตน์
ตั้งฤทัยวรรณ

ห้อง
ประชุม
war room
ศพช.นศ

15

19 พ.ค.
65

10.0011.45น.

บัวลอย/ขนมโค

นางจันจิรา
สังข์ศรีอินทร์

ห้อง
ประชุม
war room
ศพช.นศ

13.00 –
14.45น.

ลูกชิ้นทอด/ลูกชิ้นนึ่ง/
น้าจิ้ม/
สารพัดยา

นายมานพ แสงงาม

ห้อง
ประชุม
war room
ศพช.นศ

13.0015.30น.

การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ/การ
เลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย์/การทาดิน

นายประสิทธิ์
ย้อยคา

ฐานฯ ปุ๋ย
หมัก
ศพช.นศ.

16

20 พ.ค.
65

การเพาะเม็ดเหรียง/ถั่วงอก/ น.ส.นนทพิสุทธิ์
ถั่วหัวโต/ต้นอ่อนทานตะวัน คีรีรัตน์
นางนฤมล
ทองอยู่สุข

พอเพียง ไตรมาส ที่ 3 จานวน 6 รุน่ (รุน่ ที่ 11 – 16)

เศรษฐกิจ

12
กาหนดการ/รุ่น

อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง
ห้อง
ประชุม
war room
ศพช.นศ

1. ทดสอบระบบ Zoom (เจ้าหน้าที่ ศพช.นครศรีธรรมราช)
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
(ผอ. ศพช.นครศรีธรรมราช/จนท.ศพช.นครศรีธรรมราช)
3. สาธิตอาชีพตามหลักสูตร (วิทยากร) >>> (1ชม.30นาที)
4. สรุป ประเมินผลโครงการ (จนท.ศพช.นครศรีธรรมราช) >>>(30 นาที)
คาสั่ง ศพช.นศ. 6/2565 ลงวันที่ 3 ก.พ. 65
แต่งตั้ง จนท.โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
1. คณะกรรมการอานวยการ
- นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ
-นายนิรัญ สุขอนันต์
- ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด
-นางสาวรัตจิรา พูลเกิด
-นางสาวบุษยมาส คุ้มนุ้ย
2. คณะทางานผู้จัดการโครงการฯ
-นางสาวรัตจิรา พูลเกิด
-นางกาญจนา อร่ามวิทย์
-นายสูเปียน กาโฮง
-นางสาวมริสา มณีโชติ
-นางสาวบุษยมาส คุ้มนุ้ย
3. คณะทางานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ
-นายนิรัญ สุขอนันต์
-นางสุภาพร รัตนสุวรรณ
-นางรัชดาภรณ์ บุญทรง
-นางอุไร ทองคาชุม
4. คณะทางานประเมินผลโครงการ
-นางสาวรัตจิรา พูลเกิด
-นางกาญจนา อร่ามวิทย์
-นายสูเปียน กาโฮง
-นางสาวบุษยมาส คุ้มนุ้ย
-นางสาวมริสา มณีโชติ
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5. คณะทางานติดตามประเมินผลโครงการ
-ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด
- นายนิรัญ สุขอนันต์
-นางสาวรัตจิรา พูลเกิด
-นักวิชาการทุกคน
-นางกาญจนา อร่ามวิทย์
6. คณะทางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์
-นางสาวรัตจิรา พูลเกิด
-นักวิชาการทุกคน
-นางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล
7. คณะทางานด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
-นายนิรัญ สุขอนันต์
-นายสมชาย สร้อยรักษา
-นางรัชดาภรณ์ บุญทรง
-ลูกจ้าง ศพช. ทุกคน
-นายสุธี ชินนาพันธ์
โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ไตรมาส 3
การซื้อระบบ ZOOM ของ ศพช.นครศรีธรรมราช
ขอใช้ห้องประชุม War room, ห้องราชพฤกษ์, ฐานปุ๋ยหมัก
ขอใช้ วัสดุเครื่องครัว ของ ศพช.
คณะทางานฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่ง
บุคลากรของ ศพช.นศ. เป็นวิทยากร จานวน 4 ราย
4.โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government Innovation
Lab : Gov Lab) กิจกรรมที่ 5 สร้างและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่
-กิจกรรมที่ 1 การสร้างความเข้าใจทีมนวัตกร
-กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ
2.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ
2.2 นาเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ
-กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหา และกาหนดโจทย์การออกแบบนวัตกรรม
-กิจกรรมที่ 4 ออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่
4.1 ออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่
4.2 การขับเคลื่อนชุมชนด้วยการจัดการความรู้ การนา และนวัตกรรมสังคม
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กิจกรรมที่ 5 สร้างและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่
5.1 สร้างและพัฒนานวัตกรรมเชิงพืน้ ที่
5.2 นาเสนอผลการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่
กิจกรรมที่ 6 จัดทาเล่มสรุปผลนวัตกรรมภาครัฐ 1,000 เล่ม
กิจกรรมที่ 7 ประชุมนาเสนอการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมและมหกรรมงานนวัตกรรมภาครัฐ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(Government Innovation Lab : Gov Lab)
กิจกรรมที่ 5 สร้างและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่
5.1 สร้างและพัฒนานวัตกรรมเชิงพืน้ ที่
สถาบันฯ มอบหมายให้ ศพช.ดาเนินการ จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 8
พ.ค. 65 งบประมาณ 28,400 บาท
ดาเนินการประชุมนาเสนอผลการออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต้นแบบ
และรับฟังข้อเสนอแนะ หรือ Feedback มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
5.2 นาเสนอผลการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่
สถาบันฯ กาหนดดาเนินการในวันที่ 9และ 11 พ.ค. 65 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
กลุ่มเป้าหมายทีมนวัตกรรมภาครัฐฯ ศพช. ละ 15 คน (ศพช.นศ. : ผอ., หน.โชค, หน.จิก
Gov Lab กิจกรรมที่ 5.1 สร้างและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ 2 วัน (กาหนดดาเนินการ วันที่ 5 – 6 พ.ค. 65)
-ดาเนินการประชุมนาเสนอผลการออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต้นแบบ
และรับฟังข้อเสนอแนะ หรือ Feedback มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
-วันที่ 5 พ.ค. 65 ประชุมนาเสนอผลการออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ณ บ้านสวนทองคาโฮมสเตย์ ม.2 ต.
น้าตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชเวลา 08.30 – 16.30 น. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,ทีมนวัตกรภาครัฐ
,จนท.ศพช.นศ.
-วันที่ 6 พ.ค. 65 ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ
09.30 – 12.00 น. : สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ม.11 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
14.00 – 16.30 น. : บ้านเขาหลัก ม.7 ต.น้าผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
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ร่างกาหนดการกิจกรรมที่ 5.1 สร้างและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
เวลา

หัวข้อ/กิจกรรม

ผู้บรรยาย/รับผิดชอบ

09.30 - 10.00 น.

ลงทะเบียน

น้องปอ น้องอร

10.00 - 11.00 น.

นาเสนอผลการออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่
การสร้างนวัตกรชุมชนบ้านวังธน

หน.จิก

11.00 - 12.00 น.

วิถีผู้นากับการพัฒนาหมู่บ้าน
การสร้างวิถีชุมชนเกษตร ตามรอยกษัตริย์

ผอ.ชัยวุฒิ ครุฑมาศ

12.00 - 13.00 น

รับประทานอาหาร

13.00 – 14.00 น.

รักษ์ไพรในวังธน รักษ์คนด้วยวังไพร

พี่สยาม

5. 111115.ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาฐาน

การเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนฯ
จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน ฯ ประจาเดือนตามแบบฟอร์ม ส่งเป็นไฟล์ PowerPoint ทางระบบไลน์ของ
นางสาวมริสา มณีโชติ ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน

งานวิชาการ
5. การงานมแผนการดาเนินงานประจาเดือนพฤษภาคม 2565
1. การขับเคลื่อนงานวิจัย
2. การขับเคลื่อนงานการจัดการความรู้
3. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น
4.กิจกรรมการจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์พืช
ขับเคอนกรายงานความก้าวหน้าการจัดทาร่างความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) เดือนมิถุนายน 2565 - มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 มติ
เห็นชอบ(ร่าง)บันทึก ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชน นครศรีธรรมราช กับ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครศรีธรรมราช -ประสานสถาบันการพัฒนาชุมชน เพื่อน
าเรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พิจารณามอบหมายให้ ท่านรอง
อักษรกุลเป็นผู้งนามในบันทึก ความร่วมมือทางวิชาการฯ แทนพร้อมก าหนดวันในการบันทึกความร่วมมือ ทาง
วิชาการ
ประจาเดือนเมษายน 2565
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รายงานความก้าวหน้าการดาาเนินงานวิจัย เดือนมิถุนายน 2565
เดือนมิถุนายน 2565 - สถาบันการพัฒนาชุมชน แจ้งจัดสรรงบฯ 34,000 บาท ในการด าเนิน
กิจกรรมกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลวิจัย ตามโครงการพัฒนา และยกระดับงานวิจัยของหน่วยงานฝึกอบรมในสังกัดสถาบัน
การพัฒนา ชุมชน ต้องท าการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2565
การขับเคลื่อนงานการจัดการความรู ้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรี ธรรมราช

ผลการดาเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ดีเด่น (เรื่องเล่าเร้าพลัง) ตามโครงการจัดการความรู้งานพัฒนา
ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การเพิ่ม
ทักษะการจัดการความรู้ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ดีเด่น ( เรื่องเล่าเร้าพลัง)
ผอ.ศูนย์ฯ มอบ นางสาสรัศมิ์ณิศชาช์ ศรีสุขใส ถอดองค์ความรู้ การใช้พื้นที่ใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง และ
องค์ความรู้ของทุกคน ตามความชานาญงาน
โครงการสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ระหว่างการจัดทาฐานเรียนรู้โครงการ อพ.สธ. จัดนิทรรศการเพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจ จัดทาฐานการเรียนรู้พืชพื้นถิ่นหายาก และสมุนไพรพื้นถิ่น กิจกรรมสารวจต้นพันธุ์สมุนไพร วันที่ 26
เมษายน 2565 ณ ป่ าชุ มชนอ่ าวอ้ายยอ กิ จกรรมสา ารวจต้นพันธุ์ส มุนไพร วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ อุ ทยานพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปรับปรุงฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช/ปรับปรุงป้ายพันธุ์ไม้

โครงการตามแผน อพ.สธ.-พช. ระยะ 5 ปี และสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด
(ตุลาคม 2564-กันยายน 2569)
1) แต่งตั้งคณะท างานกองทุนเมล็ดพันธุ์พืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ก าหนดกรอบแนวทางการเพื่อขับเคลื่อน
กองทุนเมล็ดพันธุ์พืช (ค าสั่ง ศพช.นศ. ที่ 20/2565 ลว. 11 เม.ย. 2565)
2) คณะทางานฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ (หมู่บ้านรอบศูนย์ฯระยะ 50 กม.) ดาเนินการรวบรวม/
จัดหา/ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้า พืชพื้นถิ่น/พันธุ์ไม้ใกล้ สูญพันธ์/สมุนไพรพื้นถิ่น/ พันธุ์ไม้ให้สี และ
พันธุ์ไม้อื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่เป็นทุนตั้งต้น
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3) คณะทางานฯ กาหนดพื้นที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์และพื้นที่เพาะปลูกต้นกล้า โดยจัดทาป้ายกองทุน
และแผนที่เพาะปลูกให้ชัดเจน
4) คณะทางานฯ จัดทาบัญชีกองทุนเมล็ดพันธุ์พืช โดยระบุชนิด จานวน อายุ และมูลค่า/ประโยชน์
5) จัดทาทะเบียนสมาชิก รับสมัครสมาชิกกองทุนและแผนการขับเคลื่อนกองทุนเมล็ดพันธุ์พืช
6) สรุปรายงานผลการดาเนินงานส่งกรมการพัฒนาชุมชน
แผนดาเนินงานการจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธ์พืช
1ประชุมคณะทาางานกองทุนเมล็ดพันธุ์พืช
2ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุน (ขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า)
3จัดทากองทุนเมล็ดพันธุ์
4.พัฒนาพื้นที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ (อาคารโรงสีข้าว)
5.พัฒนาพื้นที่เพาะปลูกต้นกล้า
6.ปลูกต้นกล้าและขยายพันธ์พืช
7.แจกจ่ายเมล็ดพันธ์พืช
8.สร้างเครือข่ายกองทุนเมล็ดพันธุ์
9.รายงานผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ เมษายน - กันยายน 2565
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ผอ.ศูนย์ฯ แจ้งเรื่องลูกจ้างโคก หนอง นา ทั้ง 3 คน จะมีการประเมินทุก 3 เดือน ตามเงื่อนไข
ของกรมฯ หัวหน้านิรัญ และหัวหน้าจิก จะนัดหมายทั้ง 3 คน มาคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขตามสัญญา
-ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด ได้รับการประสานจากญี่ปุ่น จะส่งผู้เชี่ยวชาญขอมาดูพื้นที่ มาอยู่ที่
ศูนย์ฯ 4 ปี โดยใช้ทุนของเขาเอง และ เรื่องขอมติที่ประชุม 1 เรื่อง จาก สอ.พช.การทาโครงการสร้างความสัมพันธ์
สมาชิก เดือนตุลาคม 2565 จะไปรวมกับของจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจะจัดเอง จากมติที่ประชุม ปรากฏว่าให้
เราจัดเองที่ศูนย์ฯ
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-นายศุกฤกษ์ หิรัญสาลี เวร/ยาม วันหยุด ให้เซ็นชื่อแด่ละจุดของเวร ส่วนศาลาพ่อท่านคล้ายให้
ช่วยกันสอดส่องผู้ที่เข้ามากราบไหว้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

จิรา ชูบัวทอง
( นางจิรา ชูบัวทอง )
ผู้จดรายงานการประชุม

3. พัฒนาฐานการเรียนรู้ พืชพืน้ ถิ่นหายากและ

(Government Innovation Lab : Gov Lab)

1.โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(Government Innovation Lab : Gov Lab)

