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รายงานการประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 8 / 2565
วันจันทร์ท่ี 1 สิงหาคม 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. นายสุทิน สังข์ศรีอินทร์
2. จ.ส.อ.เจิมศิลป์ แก่นไชย
3. นางรัตนาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
2. แนะนาสมาชิกใหม่ นางสาวศิริลักษณ์ แก่นไชย ลูกจ้างโคกหนองนา ซึ่งจะมาแทน
นายอัครพันธ์ เพียรดี ที่ลาออก
ระเบียบวาระที่ 1

1. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การฝึกอบรม ผู้นานักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับอาเภอ 7 จังหวัด ๆ ละ 1 อาเภอ
อาเภอละ 10 คน รวม 70 คน ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย สาหรับ รุ่นถัดไป อาเภอมะนัง จังสตูล ระหว่างวันที่
16 – 19 สิงบหาคม 2565 จานวน 100 คน
1.2 ได้รับแจ้งจากสถาบัน จะมีศูนย์ฯศึกษาฯ 10 ศูนย์ มาดูงานที่ ศพช.นครศรีธรรมราช
ส่วน กาหนดการ วัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
1.3 การจัดนิทรรศการวัน CDD DAY ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565
1.4 ผู้ตรวจฯ จะมาประชุมไตรมาส 3 ปลายเดือนสิงหาคม 2565 และจะมีการแข่งขัน
กีฬาระดับภาค เป้าหมาย 200 กว่าคน ใช้หอพัก 2 และ 3
1.5 จะมีการอบรมพัฒนากรใหม่ จะมาอบรมที่ ศพช.นครศณีธรรมราช จานวน 150 คน
1.6 การแต่งกายด้วยชุดสีฟ้า เดือนสิงหาคม 2565 ตลอดทั้งเดือน เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง
1.7 การขอใช้สถานที่ของ ธกส. ระหว่างวันที่ 23–24 สิงหาคม 2565 จานวน 170 คน
1.8 ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน ขอใช้สถานที่ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565
1.9 สานักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอใช้
สถานที่ 11 สิงหาคม 2565 จานวน 200 คน
1.10 ศูนย์ศึกษาฯนครศรีธรรมราช ได้รับมาตรฐาน SHA PLUS ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์
การฉีดวัคซีนเกิน 70 คน ขึ้นไป และมีการเว้นระยะห่าง ทาตามมาตรฐาน SHA
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. ผอ.ศพช.นศ ขอบคุณทุกคน ที่ทาให้ได้รับคาชื่นชมโครงการฝึอกบรม CAST
1. การเตรียมสถานที่ฝึกอบรม
2. 1-5 สิงหาคม 2565 เตรียมแปลง
3. 12 สิงหาคม 2565 พัฒนาศูนย์ฯ ลูกจ้างโคกหนองนา ช่วยใส่ปุ๋ย เตรียมดินใส่ถุง
จัดระบบให้เป็นระเบีนยบ เตรียมเรือนเพาะชา ฐานหมู ดูบริเวณโดยรอบป้องกันสุนัข งู
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- CAST กิจกรรมคัดเลือกอาเภอนาร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อาเภอ พิจารณาจากการ
นาเสนอแผนงาน ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ การขับเคลื่อนงาน “ บาบัดทุกข์ บารุงสุข ” เป็นกิจกรรม
คัดเลือกอาเภอนาร่อง โดยมให้กลับไปเขียนโครงการ
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นานักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นาการเปลี่ยนแปลง
อาเภอนาร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อาเภอ ระหว่างวันที่ 6 – 9 และ 16 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย อาเภอมะนัง จังหวัดสะตูล ผู้นาชุมชน ( กานัน ผู้ใหญ่บ้าน )
ประชาชนในพื้นที่ และภาคี ความร่วมมือต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล จานวน 100 คน กาหนดการ
ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ศพช.นครศรีธรรมราช ในส่วนของรูปแบบการอบรมยังคงเมือนเดิม
การทากิจกรรมของแต่ละฐาน ให้กระชับตามเวลา และนัดประชุมเตรียมความพร้อมอีกครั้งในวันที่ 10 สิงหาคม
2565
กิจกรรม
การคัดกรอง COVID 19
ลงทะเบียน
ถ่ายรูปผลตรวจ ATK ลงอัลบั้มไลน์กลุ่ม
ถ่ายรูปบุคคลทาประวัติ
ระบบ ZOOM
จัดคนเข้าที่พัก

ผู้รับผิดชอบ
จันจิรา , ฉัตร
อุไร ,จิรา , รัชดาภรณ์
รัศม์ณิศชาช์ , ไววิทย์
กาญจนา , บุษยมาส , สุเปียน
ปิยพงค์ , สทรรยรัศมิ์ , สุธี , สมชาย
น้อย, นิต, ฝ้าย,โบนัส

-ในกรณีที่ฝนตก ในเรื่องการใช้สถานที่ยังคงใช้ระบบเดิมเหมือนรุ่นที่ผ่านมา การแต่งกาย
ชุดผ้าไทยที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่น/ชุดผ้าไทย โทนสีฟ้า วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เสื้อเหลือง ผ้าพันคอตามสี
กลุ่ม ยกเว้น 13.00 -16.00 น. ชุดจิตอาสาพระราชทาน
-สิ่งที่ต้องเตรียมการ ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ต้องใช้แต่ละกิจกรรม เจลล้างมือ ชุด ATK
หน้ากากอนามัย ร่ม ยารักษาโรค น้าดื่ม ความพร้อมของฐานเรียนรู้ จานวน 10 ฐาน ความเรียบร้อยของ ศพช.
ห้องพัก กลุ่มเป้าหมาย 100 คน เจ้าหน้าที่โครงการของ สตร. และทีมวิทยากรของ ศพช.นศ.
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พี่เลี้ยงกลุ่มสี
สี
สีม่วง
สีเขียว
สีเหลือง
สีชมพู
สีฟ้า

พี่เลี้ยงกลุ่มสี
ยอด
บิว
ยัง
เปรี้ยว
นา

นากลุ่มเป้าหมายเดินที่กิจกรรมฐานเรียนรู้
มดงาน
มดงาน
มดงาน
มดงาน
มดงาน

ลาดับขั้นตอนในพิธปี ิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าประจาจุด และเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีการ
2.ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณหอประชุม และนั่งพักในบริเวณเก้าอี้รับรอง
3.พิธีกรเชิญประธาน รับชมคลิปวีดีโอ สรุปกิจกรรมการฝีกอบรมตามโครงการ ประมาณ 5 นาที
4.พิธีกรเชิญกล่าวรายงาน และเชิญท่านท่านประธานในพิธี
5.พิธีกรอ่านรายชื่อผู้เข้าผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบวุฒิบัตรจากประธานในพิธี
6.พิธีกรเชิญทุกท่านยืนขึ้น และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
7.ประธาน ผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายภาพร่วมกัน
8.ประธานเดินพบปะ และเดินทางกลับ
พิธีกร
ขานชื่อ
จัดทาคลิปวีดีโอ
เชิญปัญญาบัตร
จัดคิวคนรับ
เก็บภาพ

นายศุภฤกษ์ หิรัญสาลี่
นาสาวบุษยมาส คุ้มนุ้ย
ทีมโสต
นางจิรา ชูบัวทอง , นางสาวกมลลักษณ์ สมุทจิตร์
นายสูปียน กาโฮง , นายไววิทย์ หนูเอก , นางสาวรัศมิ์ณิศชาช์ ศรีสุขใส
นางกาญจนา อร่ามวิทย์

-การประเมินโครงการ ผอ.ศพช.นศ. มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักรหรัด และ
นางสาวรัศมิ์ณิศชาช์ ศรีสุขใส สรุปเอกสารรายงาน ผอ.เป็นรูปเล่ม วิชาของ ผอ. มอบ ตาล และยัง สรุป
-ข้อเสนอแนะ จาก หัวหน้านิรัญ สุขอนันต์ ป้ายชื่อผู้เข้าอบรม ให้เขียนชื่อเล่นด้วย
-นายสมชาย สร้อยรักษา เสนอ ให้มีผู้รับผิดชอบอาคาร มีแค่ 1 คน ที่ชัดเจน และก่อนโครงการจะ
เข้าต้องเสร็จก่อน มีความพร้อมในการเข้าใช้
งานวิชาการ
- สืบเนืองจากวาระที่แล้ว เรื่องการประเมินโครงการ มีการคอมเม้น ชื่นชมเรื่อง
การต้อนรับของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ อ่อนน้อม ถ่มตน ให้บริหารดีด้วยรอยยิ้ม ปฎิบัติได้อย่างดี เห็นความจริงใจ ในเรื่อง
วิชาการอยากให้มีนันทนาการบ้างเพื่อลดความเครียดระหว่างวิชา เรื่องอาหารดี
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- เรื่องงานวิจัย ตอนนี้ ได้ส่งครบทุกคนแล้ว ทางงานวิจัย ขอบคุณ ผอ.ศพช.นศ
และนักวิชาการทั้ง 10 ท่าน ที่ดาเนินการส่งงานวิจัยครบทั้ง 10 ท่าน จานวน 10 เล่ม ในส่วนของ นายไววิทย์
หนูเอก และนาสาวบุษยมาส คุ้มนุ้ย ได้นาขึ้นเว็บไซต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
-โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช ยังคงขับเคลื่อนต่อ ณ ขณะนี้ได้นาล้อยางไปวาง
แต่ยังปลูกไม่หมดและรอคิวอาร์โค๊ตจากสถาบันเพื่อนาไปติดที่ต้นไม้ต่อไป และรอปูนซิเมนต์ เพื่อนาไปทาบล็อก
ในแปลง ผอ.เสนอแนะให้ ทาบล็อกอาทิตย์ละ 1 ครั้ง และหาพันธ์พืชมาวางให้มีความดูดีชัดเจนขึ้น ซี่งกรมฯ
ให้งบประมาณค่าสารวจต้นไม้มา 5, 000 บาท
งานอานวยการ
1.หัวหน้านิรัญ สุขอนันต์ ขอบคุณ นายไววิทย์ หนูเอก และนางสาวสทรรยรัศมิ์
เมืองนิล ที่ไปร่วมพิธีวางพานพุ่ม 28 กรกรฎาคม 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าอาเภอทุ่งสง เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.การรักษาเครื่องมือการเกษตรของมดงาน หากมีการนาไปใช้งาน เมื่อใช้เสร็จ
แล้วให้นาเก็บไว้ที่เดิม
3.การใช้รถของทางราชการ ให้ทาตามระเบียบ การใช้แต่ละครั้งต้องมีใบอนุญาต
และอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา ถ้าหากมีเหตุกรณีเร่งด่วนในการใช้ ให้โทรหา ผอ.ก่อน หลังจากนั้นค่อยมาเขียน
4.เจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งเรื่องการขอช้าสถานที่ ประชุมสอ.พช. ในเดือนตุลาคม
2565 จานวน 21 คน วันเวลา จะแจ้งอีกครั้ง และงบประมาณเหลือจ่าย ให้ส่งคืนภายใน 15 สิงหาคม 2565
5. นายสุธี ชินนาพันธ์ แจ้งเรื่อง พช.ใสสะอาด ต้องทาแผนทุกเดือน อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ขอความร่วมมือทุกงานช่วยเก็บภาพการทากิจกรรม ก่อน -หลัง ส่งด้วย นางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล
เน้นย้าให้ผู้รับผิดชอบแต่ละมิติส่งรายงาน เป็น PDF ภายใน 22 สิงหาคม 2565
6. ตชด. ขอใช้สถานที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
7. ผอ.กาชับเวรยาม ตึกอานวยการ/หอพัก
8. ฝากผู้รับผิดชอบหอพักเช็คของใช้ ก่อนให้ผู้เข้าพักออก
9. ของใช้ต่าง ๆ เช่น หมอน ให้นามาหาที่เก็บใส่ตู้ให้เรียบร้อย อะไรที่จัดขึ้นวางได้
ให้จัดให้หมด เช็คสต๊อกทุกหอให้เป็นระเบียบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
1.บ้านพัก ทาอย่างไรให้ทุกบ้านมีแปลงผัก
2.รับสมัครคนมาอยู่บ้านพอเพียง 1 ครอบครัว
3.นายนิรัญ สุขอนันต์ หัวหน้างานอานวยการ อยากให้ นายไววิทย์ หนูเอก ทาวิจัยฐาน
ในอุดมคติ ของ ศพช.นศ. ฐานแต่ละฐานเอื้อกันหมด สร้างภาพให้เห็นประโยชน์การเอื้อของฐานแต่ละฐาน เช่น น้า
หมักเอาไปเป็นยาฆ่าแมลง เศษอาหารนาไปให้หมู
4. ผอ.ศพช.นศ นัดเอาเมื้อ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
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6.ผอ.ศพช.นศ. ตั้งกลุ่มออมทรัพยฯ มีการออมอย่างน้อย 100 บาท และไม่เกิน
1,000 บาท ส่งสัจจะทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน คณะกรรมการ
1.ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด ประธานกลุ่ม
2.นายศุภฤกษ์ หิรัญสาลี
เลขา
3.นางสาวบุษยมาส คุ้มนุ้ย เหรัญญิก
มอบหมาย นายศุภกฤษ์ หิรัญสาลี ร่างระเบียบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

จิรา ชูบัวทอง
( นางจิรา ชูบัวทอง )
ผู้จดรายงานการประชุม

