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รายงานการประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 7 / 2565
วันจันทร์ท่ี 11 กรกฏาคม 2565
ณ ห้องประชุมอาคารพ่อท่านคล้ายฯ
**********************************
ชื่อ –สกุล
ตาแหน่ง
นายชัยวุฒิ
ครุฑมาศ
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
นายนิรัญ
สุขอนันต์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ว่าที่ ร.ต.สมโชค
จักหรัด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นางสาวรัตจิรา
พูลเกิด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางกาญจนา
อร่ามวิทย์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางอุไร
ทองคาชุม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชานาญงาน
นายสุธี
ชินนาพันธ์
นายช่างโยธาชานาญงาน
นายไววิทย์
หนูเอก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางจิรา
ชูบัวทอง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางสุภาพร
รัตนสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
น.ส.รัศม์ณิศชาช์
ศรีสุกใส
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นายปิยพงศ์
ตุลาธร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
น.ส.สทรรยรัศมิ์
เมืองนิล
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
นายศุภฤกษ์
หิรัญสาลี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสูเปียน
กาโฮง
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
นางสาวบุษยมาส
คุ้มนุ้ย
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
นายสมชาย
สร้อยรักษา
พนักงานสถานที่
นางรัชดาภรณ์
บุญทรง
พนักงานทั่วไป
นายสุทิน
สังข์ศรีอินทร์
ลูกจ้าง
จ.ส.อ.เจิมศิลป์
แก่นไชย
ลูกจ้าง
นางรัตนาภรณ์
ศรีสวัสดิ์
ลูกจ้าง
นางสาววราลักษณ์
รักศีล
พนักงานทั่วไป
ลูกจ้าง
นายมานพ
แสงงาม
นางสาวนิตยา
ศรีสวัสดิ์
ลูกจ้าง
นางจันจิรา
สังศรีอินทร์
ลูกจ้าง
นางศศิวิมล
โพธิ์พันธุ์ทอง
ลูกจ้าง
นางสาวกมลลักษณ์
สมุทจิตร์
ลูกจ้าง
นายจาเริญ
สิทธิดารง
ลูกจ้าง
นายฉัตรมงคล
จันมาก
ลูกจ้าง
นายอัครพันธ์
เพียรดี
ลูกจ้าง
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31
32 นายวีระยุทธ
ผู้ไม่มาประชุม
1 นางสาวมริสา

วิสุทธยะรัตน์

ลูกจ้าง

มณีโชติ

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) ลาคลอด

ก่อนวาระการประชุม
1 .ท่าน ผอ.ศพช.นศ ได้มอบการ์ด อวยพรวันคล้ายวันเกิด เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ แก่
1. นายปิยพงค์ คุลาธร
2. นางสาวมกลลักษณ์ สมุทจิตร์
2. แนะนาสมาชิกใหม่ จานวน 2 ท่าน แทน น้องหนิง และน้องแพร
1. นางสาววราลักษณ์ รักศิล
2.นางสาวกมลลักษณ์ สมุทจิตร์
ระเบียบวาระที่ 1

1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยในเรื่องการขับเคลื่อนจากการประเมินจากสถาบัน
และการแข่งขันกีฬา ซึ่งสาเร็จไปไปด้วยดี
1.2 การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เขตตรวจ ที่ 5,6 ซึ่งได้มอบหมายให้ หัวหน้านิรัญ
สุขอนันต์ และ ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด ไปติดตาม เสร็จสิ้นเรียบร้อย คงเหลือ
- หมู่บ้านแผ่นดินธรรม ฝั่งอ่าวไทย ( ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด )
- ตาบลสารสนเทศ ฝั่งอ่าวไทย ( นางสาวรัตจิรา พลูเกิด )
- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี KM ZOOM ฝั่งอันดามัน (นายนิรัญ สุขอนันต์)
1.3 การเตรียมความพร้อมการอบรมผู้นาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับอาเภอ 7 จังหวัด ๆ
ละ 1 อาเภอๆ ละ 10 คน รวม 70 คน
1.4 ผอ.สถาบันแจ้งการประเมินมาตรฐานเบื้องต้น ผลการประเมินของ ศพช.นศ ได้รับการ
ชื่นชมจากสถาบัน และให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เป็นต้นแบบด้านฐานเรียนรู้ ให้ 5 ศูนย์ฯ มา
ศึกษาดูงาน ได้แก่ ศพช.ลาปาง พิษณุโลก นครนายก ยะลา และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน สาหรับมาตรฐาน
SHA ให้ ศพช.ชลบุรี เป็นต้นแบบ และให้ ศพช.พิษณุโลก กับวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนไปศึกษาดูงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดประชุม CAST ในเรื่องของ การตัดหญ้า ฐาน
เรียนรู้ทุก ๆ ฐาน ความสะอาดของถนนหนทางเก็บเศษไม้ระหว่าง 2 ทางเดิน คนงานผู้หญิง ให้เตรียมเรื่องหอพัก
จากการมาดูสถานที่ มีข้อเสนอแนะในเรื่องของ คันนาทองคา หลุมพอเพียง การอนุบาลหมูป่า
3.2 มาตรฐาน SHA PLUS ส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับการประเมินศูนย์ฯ ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2.โครงการฝึกอบรมอาเภอนาร่อง “ บาบัดทุกข์ บารุงสุข ” แบบบุรณาการ และสร้างนัก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นาการเปลี่ยนแปลง ของกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันขอให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราชให้การสนับสนุนสถาบที่ และร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ ระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฏาคม
2565 กิจกรรมย่อยที่ 4.3.2 กิจกรรมาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นานักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นาการ
เปลี่ยนแปลง อาเภอนาร่อง ระดับจังหวัด จานวน 4 คืน 5 วัน และกิจกรรมย่อยที่ 4.3.3 กิจกรรมการจัด
Workshop จานวน 1 คืน 1 วัน
กรณีฝนไม่ตก ดาเนินกิจกรรม ณ ฐานเรียนรู้
1.ปุ๋ยหมักชีวภาพ ( นา , ต้น )
2.คนรักษ์สุขภาพ ( เปรี้ยว,น้อย )
3.บ้านพอเพียง ( ตาล,มานพ )
4.เพาะเมล็ด ไม้ 5 ระดับ ( ผอ.+นิด+ยัง )
5.คนเอาถ่าน (จิก,เจิมศิลป์ )

กรณี ฝนตก ใช้สถานที่ดังนี้
- ฐานปุ๋ยหมัก ใช้โรงยิม
- ฐานคนรักสุขภาพ ใช้โรงยิม
- บ้านคนพอเพียง ใช้โรงยิม
- เพาะเมล็ด ไม้ 5 ระดับ ใช้โรงยิม
- คนเอาถ่าน ใช้ใต้อาคารหอศรีปราชญ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เรียนรู้ตามรอยพระบุคลบาท สามารถ
สืบสานขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถ
(Capacity Building ) พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะ ให้กับบุคลากร ด้านการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด การจัดทาแผนงาน/โครงการ การประสานแผนพัฒนาพืน้ ที่ รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฏีใหม่ให้กับบุคลากรด้านการจัดทาแผนพัฒนาพืน้ ที่
3. ผอ.ศพช.นศ . กาชับนักวิชาการทุกคน ต้ออยู่ประจาจนเสร็จพิธีปิด และสามารถเปิด
ห้องพักที่หอได้เลย เพราะต้องตื่นพร้อมผู้เข้าอบรม คุมเวลา โดยใช้เสียงตามสาย โดย นายศุภกฤษ์ หิรัญสาลี ใน
ส่วนของคนขับรถ ให้เตรียมความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา เผื่อกรณีฉุกเฉิน นาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล
4. การรายงานผลการขับเคลื่อนฐานทุกฐาน เดือนหน้าให้ส่งไพล์ ไปที่ นายสูเปียน กาโฮง
แทน มริสา มณีโชติ เนื่องจากลาคลอด
งานวิชาการ
แผนการดาเนินงานประจาเดือนกรกฎาคม 2565
1.การขับเคลื่อนงานวิจัย
- ตามที่สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบฯ 34,000 บาท ในการดาเนินกิจกรรม
จัดเก็บข้อมูลวิจัย ตามโครงการพัฒนา และยกระดับงานวิจัยของหน่วยงานฝึกอบรมในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน
ศพช.นศ. ดาเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ และกาหนดให้ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใน วันที่ 25 มิถุนายน
2565
-โครงการเชิดชูเกียรติ 10 ท่าน ๆ ละ 1 เล่ม เป็นอย่างน้อย
-ศูนย์ฯ ละ 2 ท่าน (ศพช.นศ. นายไววิทย์ หนูเอก และ นางสาวบุษย์มาส คุ้มนุ้ย )
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2.การขับเคลื่อนงานจัดการความรู้ งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่
2 การส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ระดับพื้นที่
- กิจกรรมย่อยที่ 2.1 Km สัญจร การจัดการความรู้ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บ
องค์ความรู้จากชุมชนต้นแบบ ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในชุมชนได้เป็นผลสาเร็จ
และนามาสรุปประมวลผลองค์ความรู้ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อยอดงานพัฒนาชุมชน (ประเด็น
ขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย) โดยดาเนินการในพื้นที่ 2 ชุมชน ได้แก่ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ตาบล
สวนขัน อาเภอช้างกล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตาบลปากแพรก อาเภอดอน
สัก จังหวัดสุราษฏร์ธานึ
-กิจกรรมย่อยที่ 2.2 เวทีชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP) ของผู้นาชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อ
ยอดงานพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินการระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 โดยดาเนินการ ณ ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
3.การขับเคลื่อนการดาเนินงาน การจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธ์พืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทางกรมฯ ได้จัดส่งเมล็ด
พันธ์ถั่วฝักยาวสีม่วง ซึ่งได้นามาปลูก ระหว่าง 1-15 กันยายน 2565 น่าจะเก็บเกี่ยวได้
4.การจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราช ในงานประชุม
วิชาการ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 25 กันยายน 2565
งานอานวยการ
รายงานผลการประชุม ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2565
แนะนาสมาชิกใหม่งานอานวยการ
1.น.ส.วราลักษณ์ รักศีล น้องส้ม อายุ 25 ปี
2.น.ส.กมลลักษณ์ สมุทจิตร์ น้องโบนัส อายุ 24 ปี
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เหลียวหลัง
- ทบทวนบทบาทหน้าที่ตามคาสั่ง และทบทวนบทบาทหน้าที่ที่มิใช่คาสั่ง
1.1 เหลียวหลัง
-วันที่ 9 มิถนุ ายน ประชุมไตรมาสเขต 6 และแข่งขันกีฬา ภาคใต้ฝั่งอัน

ดามัน ปัญหาในสายตาของเรา
-วันที่ 12-13 มิถุนายน ประเมินศูนย์ฯ จากสถาบันการพัฒนาชุมชน
ใช้อาคารศรีปราชญ์ ปัญหาในสายตาเรา
-วันที่ 24 มิถุนายน ประชุมไตรมาสเขต 5และแข่งขันกีฬา ภาคใต้ฝงั่ อ่าว
ไทย ปัญหาในสายตาเรา
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-วันที่ 29 – 30 มิถุนายน ประชุม SE 14 จังหวัดภาคใต้ ปัญหา
ในสายตาเรา
1.2 แลหน้า
- อบรม CAST 18 – 23 กรกฏาคม 2565
-การมาขอใช้หอพักของเทศบาล
-การชายผักของผักแปลงใหญ่ รายงานยอดขาย 6,038+530
- การเตรียมความพร้อมของโครงการ
คน
: พี่เลี้ยงประจากลุ่ม, วิทยากรฐาน
วัสดุอุปกรณ์ : ร่ม, จักรยาน, ปฐมพยาบาล, หาอยู่หากิน เครื่องเสียง
การแต่งกาย : ผ้าไทย ม่อฮ่อม,สีเหลือง
สถานที่
: ฐานเรียนรู้,หอพัก,ศรีปราชญ์,ภูมิทัศน์, หาอยู่หากิน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3
ที่

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
3.1 การจัดเตรียมสถานที่
เรื่อง
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ร่ม
จักรยาน
อุปกรณ์หาอยู่หากิน
หอพัก
เครื่องเสียง
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ฐานเรียนรู้
ห้องประชุม

ประเด็นเน้นย้า
ผู้รับผิดชอบ
เพียงพอ อย่างน้อย 70 คน
สาหรับบริการและใช้วันหาอยู่หากิน
5 ชุด ให้ครบถ้วนไม่ชารุด
การพักซ้อน,นายอาเภอ 7 คน พระ 3 รูป
ไมค์,ลาโพง,ปลั๊กไฟ,ชุดลาโพงสนาม,การ
เปิดเพลง
ไฟส่องสว่าง,ความเรียบร้อย,องค์ความรู้
การจัดเก้าอี้ตัว U กับแนวตั้ง 7 อาเภอ

หมายเหตุ
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3.2 การรับผิดชอบตามบทบาทหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย และประเด็นเน้นย้า

1.ใครทาอะไร
2.คาสั่งตามหน้าที่
3.รายละเอียดของความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.ฐานเรียนรู้
5.ผักแปลงใหญ่
6.ความคาดหวังของผู้บริหารในการปฏิบัติบัติงานของทีมงาน
3.3 การดูแลรับผิดชอบอาคาร
1.อาคารศรีปราชญ์ สมชาย, จ.ส.อ.เจิมศิลป์
2.อาคารพ่อท่านคล้ายฯ สมชาย,น้องส้ม
3.หอพักศรีวิชัย พี่นิด,น้องส้ม
4.หอพัก12นักษัตร พี่น้อย,น้องฝ้าย
5.หอพัก 2 น้องฉัตร
6.หอพัก 3 พี่ทิน
7.โรงอาหารหลังเก่า พี่น้อย
8.โรงอาหารหลังใหม่ พี่นิด
9.ตึกอานวยการ น้องแม่ม , น้องฝ้าย
10.ศาลาพ่อท่านคล้าย พี่แม่ม
11.อาคารอเนกประสงค์ น้องคลอ,น้องแบงค์
12.โรงฝึกงาน มานพ
13.บ้านผอ. พี่น้อย,พี่นิด
2.2 การดูแลรับผิดชอบรถราชการ

1. ทะเบียน 3080 น้องแบงค์
2. ทะเบียน7040 พี่ทิน
3. รถตู้คันเก่า พี่ทิน
4. รถตู้คันใหม่ มานพ
5. รถเก๋ง 7041 มานพ
6. รถเก๋ง ใหม่ น้องแบงค์
6. โฟร์วิล จ่าศิลป์
7. รถไถ น้องคลอ
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
1.ผ้าปูโต๊ะ และผ้าห่ม ปลอกหมอน และอุปกรณ์หอพักที่ยังขาด ให้ไปสารวจดูว่าไปอยู่ที่หอพัก
อื่นๆ มั้ย
2.เรื่องโครงการ พี่เลี้ยงที่เป็นนักวิชาการต้องเอื้ออานวยความสะดวกในการคิด การแบ่งกลุ่ม ทุก
กลุ่มต้องมีนักวิชการอยู่ ส่วนมดงานอยู่ในกลุ่มสีละ 1 คน
3. ผอ.ศพช.นศ. กับเรื่องเวร/ยาม การใช้ห้องพักของผู้เข้าพัก ให้ช่วยจ่ายในเรื่องของค่าซักผ้า การ
ห้ามดี่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ และมาตรการประหยัดพลังงาน
3.ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด แจ้งเรื่องจากการประชุม สอ.พช.
-การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
-สวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีเงินกู้ให้ไปประกอบอาชีพ รายละ 1 หมื่นบาท
-ทุนการศึกษาบุตร ท่านละ 500 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

จิรา ชูบัวทอง
( นางจิรา ชูบัวทอง )
ผู้จดรายงานการประชุม

