(สำเนา)
รายงานการประชุมประสานแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 8 /2563
วันจันทรที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
..............................................
ผูม าประชุม
ที่
ชื่อ สกุล
ตำแหนง
ลายมือชื่อ
1. นายพนม สิงหสาย
พัฒนาการจังหวัดยโสธร
พนม สิงหสาย
2. นายสุรชัย แดนพิบูลย ผอ.กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สุรชัย แดนพิบูลย
3. นางวาสินี พฤกษชาติ ผอ.กลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานฯ วาสินี พฤกษชาติ
4. นางประพัสศร ตอสูงเนิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ประพัสศร ตอสูงเนิน
5. นายนวพล แกนจำปา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นวพล แกนจำปา
6. นายวินัย สมขาว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ฐิตินันท บุญคำ
7. นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ประไพศรี อารีเอื้อ
8. นายอดิศักดิ์ มาหา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
อดิศักดิ์ มาหา
9. นางสาวปุญชรัสมิ์ ตั้งเกื้อมิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั กิ าร
ปุญชรัสมิ์ ตัง้ เกื้อมิตร
10.นายชาวิช จันทรแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ชาวิช จันทรแสง
11. นายปภังกร สุขะเวชสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ปภังกร สุขะเวชสุวรรณ
12. นายยุทธนคร หวังผล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ยุทธนคร หวังผล
13. นางฐิตินนั ท บุญคำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ฐิตินันท บุญคำ
ผูไมมาประชุม
1.นางสาวอายา ประจวบสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ลาพักผอน

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. โดยพัฒนาการจังหวัดยโสธร (นายพนม สิงหสาย) เปนประธานในการ
ประชุมฯ ประธานไดกลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ จำนวน 1 เรื่อง
เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรมการจังหวัด ประจำเดือน
กันยายน 2563 รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร (นางสาวสิริมา วัฒโน) ยายไปดำรงตำแหนง รองผูวาราชการ
จังหวัดหนองคาย โดยมีผลตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมประสานแผน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร จำนวน 11 หนา
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว จำนวน 5 เรื่อง
กลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 เรื่อง
3.1 การเบิกจายงบประมาณตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน และงบบริหาร ( ณ วันที่ 30
กันยายน 2563 )
/- นางวาสินี...

-2- นางวาสิ นี พฤกษชาติ ผู อ ำนวยการกลุ ม งานประสานและสนั บ สนุ น การบริ ห ารงาน
พัฒนาชุมชน ไดนำเรียนขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน และงบบริหาร
สำนัก งานพั ฒ นาชุมชนจังหวัดยโสธร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอีย ดตามเอกสารแนบ 1
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จังหวัดยโสธร มีผลการเบิกจายรอยละ 100
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 เรื่อง
3.2 การเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั ง หวั ด /กลุ ม จั ง หวั ด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- นางฐิตินันท บุญ คำ นักวิชาการผูชวย กลุมงานยุทธศาสตรก ารพัฒนาชุมชน ไดนำเรีย น
ขอมูลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนเปนหนวยดำเนินการ โดยสรุปผลการใชจายงบประมาณฯ ดังนี้
รวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร งบจังหวัด ป 2563
4,487,900 บาท
คืน (จากการปรับแผน)
147,750 บาท
คงเหลืองบดำเนินการ (หลังปรับแผน)
4,340,150 บาท
คืน (จากการจัดซื้อ/จัดจาง)
78,094 บาท
เบิกจาย
4,188,056 บาท
สงคืน (ไมขอเบิก)
74,000 บาท
รวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร งบกลุมจังหวัด ป 2563 6,764,945 บาท
คืน (จากการปรับแผน)
0
คงเหลืองบดำเนินการ (หลังปรับแผน)
6,764,945 บาท
คืน (จากการจัดซื้อ/จัดจาง)
378,870 บาท
เบิกจาย
6,311,875 บาท
สงคืน (ไมขอเบิก)
61,400 บาท
รวมงบประมาณงบจังหวัด+กลุมจังหวัด ป 2563
11,252,845 บาท
คืน (จากการปรับแผน)
147,750 บาท
คงเหลืองบดำเนินการ (หลังปรับแผน)
11,105,095 บาท
คืน (จากการจัดซื้อ/จัดจาง)
456,964 บาท
เบิกจาย
10,512,731 บาท
สงคืน (ไมขอเบิก)
135,400 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นายปภังกร สุขะเวชสุวรรณ นักวิชาการผูชวย กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน ไดน ำ
เรียนขอมูลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามลำดับ ดังนี้
3.3 การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.3.1 จำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา
ขอมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563
3.3.2 รายงานผลความกาวหนาการดำเนินโครงการสตรีแบงปนรัก ปลูกพืช ผัก ปลอดภัย
ประจำเดือนกันยายน 2563 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
/1.กิจกรรม…

-31.กิจ กรรม ประชุมรณรงค ประชาสัมพัน ธสรางความรูความเขาใจ “โครงการสตรี
แบงปนรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” แกสมาชิกกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/จังหวัด ดำเนินการได (ยอดสะสม) 1,161 ครั้ง (17,009 คน)
2.กิจกรรม อาสาสมัครผูประสานงานกองทุนฯ หมูบาน/ชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล เปนผูนำปลูกผักสวนครัวตามโครงการฯ และรณรงคขยายผลให
สมาชิกกองทุนฯปลูกพืชผักปลอดภัย เปาหมาย 126,158 คน (รอยละ 75 ของสมาชิกทั้งหมด) ดำเนินการ
ได 141,151 คน คิดเปนรอยละ 83.91
3.กิจ กรรม จัดตั้งกองทุน สตรี กองทุน เมล็ดพัน ธุ ประจำหมูบ าน/ตำบล เป าหมาย
78 กองทุน ดำเนินการได 277 กองทุน
4.กิจกรรม จัดตลาดสตรีแบงปนรัก พืชผักปลอดภัยเพื่อแลกเปลี่ยนพืช ผักสวนครัว
รวมกัน ระหวางสมาชิกในหมูบาน/ชุมชน/ตำบล (แจก แลก ขาย) อยางนอ ยสัปดาห ละ 1 ครั้ง เปาหมาย
72 ครั้ง ดำเนินการได 288 ครั้ง
5.กิจกรรม คัดเลือกและเชิดชูเกียรติ จำนวน 3 ประเภท ไดแก 1) ครัวเรือนสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตนแบบดานการปลูกผักสวนครัว 2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตำบล/เทศบาล ตนแบบดานการปลูกผักสวนครัว และ 3) คลิปวีดีโอการปลูกผักสวนครัวตนแบบ
ผลการคัดเลือก ดังนี้
1) ครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตนแบบดานการปลูกผักสวนครัว ไดแก
นางธีรนุช มะปรางค เลขที่ 134 ม.3 ต.ขั้นไดใหญ อ.เมืองยโสธร 2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ตนแบบดานการปลูกผักสวนครัว ไดแก คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรีเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา 3) คลิปวีดีโอการปลูกผักสวนครัวตนแบบ ไดแก สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอคำเขื่อนแกว ซึ่งจะไดดำเนินการมอบประกาศฯ ในที่ประชุมกรมการจังหวัดในเดือนตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 เรื่อง
นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการผูชวย กลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน ไดนำเรียนเรื่อง
วาระสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แลวของกลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 เรื่อง
ตามลำดับ ดังนี้
3.4 ดำเนินโครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแหง
แผนดิน” ประจำป 2563
จั ง หวั ด ยโสธร กำหนดดำเนิ น การโครงการพั ฒ นาหมู บ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กิ จ กรรม
“มหกรรมรวมพลังคนดีแหงแผนดิน” ประจำป 2563 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ หองบุษราคัม โรงแรม
เจ.พี เอ็มเมอรัลด โดยกรมการพัฒ นาชุมชนจัดสงรูปรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติผูนำกิจกรรมพัฒ นาชุมชนดีเดน
และกระเปาใสโลรางวัล ใหกับจังหวัดจังหวัดยโสธร โดยจังหวัดยโสธร วางแผนจัดใหมีกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีอัญเชิญรับโลรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข”
2. พิธีมอบโลรางวัล สิงหทอง ใหแกผูนำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ดังนี้
1) ผูนำอาสาพัฒนาชุมชน (ผูนำ อช.) ดีเดนระดับจังหวัด ชายและหญิง
2) กลุม/องคกรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมูบานดีเดนระดับจังหวัด
3) ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเดนระดับจังหวัด
4) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเดนระดับจังหวัด
/3.พิธีมอบ...

-43. พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติผูนำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนทุกคน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎี
ใหมรูปแบบประยุกต “โคก หนอง นา โมเดล”
จังหวัดยโสธร จะออกติดตาม และเตรียมความพรอมกลุมเปาหมายในการขับเคลื่อนโครงการ
"โคก หนอง นา โมเดล" ระยะที่ 1 (งบเงินกู) จำนวน 142 ราย ในเดือนตุลาคม 2563 ทุกอำเภอ
สรุปครัวเรือนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม
ประยุกตสู "โคก หนอง นา โมเดล" (Household Lab Model for quality of life : HLM) และ
(Community Lab Model For Quality of life : CLM) (งบเงินกู) จำนวน 142 ราย
ที่
1
2
3
4

อำเภอ
เมืองยโสธร
ทรายมูล
กุดชุม
คำเขื่อนแกว

จำนวนครัวเรือนเปาหมาย
7
3
3
2

1 ไร รวม
5
0
1
0

3 ไร รวม
2
3
2
2

15 ไร รวม
0
0
0
0

5

ปาติ้ว

3

0

3

0

6

คอวัง

4

2

2

0

7

เลิงนกทา

4

1

3

0

8

ไทยเจริญ

3

0

3

9

มหาชนะชัย

113

42

63

8

รวม

142

42

63

8

ประธานฯ แจงวา ใหจังหวัดเตรียมความพรอมในการดำเนินงาน แจงประสานอำเภอคัดเลือก
กลุมเปาหมายที่จะเขาอบรม และใหลงดูพื้นที่ที่จะดำเนินการเปนรายครัวเรือนตามที่สมัครเขารวมโครงการฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 เรื่อง
นายสุรชัย แดนพิบูลย ผูอำนวยการกลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ไดนำเรียนเรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลวฯ ของกลุมงาน จำนวน 2 เรื่อง ตามลำดับ ดังนี้
3.6 การบริหารการจัดเก็บขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
จังหวัดยโสธร ประจำป 2563
1) จังหวัดยโสธร มีเปาหมายจัดเก็บขอมูล จปฐ. จำนวน 132,565 ครัวเรือน ผลการ
ดำเนินการ ดังนี้
/จังหวัดจัดทำฐาน...

-5จังหวัดจัดทำฐานขอมูลจำนวนครัวเรือนเพื่อใชสำหรับการบริหารการจัดเก็บขอมูล จปฐ.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อำเภอ
เมืองยโสธร
ทรายมูล
กุดชุม
คำเขื่อนแกว
ปาติ้ว
มหาชนะชัย
คอวัง
เลิงนกทา
ไทยเจริญ
รวมจังหวัด

ชุมชน

ตำบล

23
8
7
2
6
5
8
7
66

17
5
9
13
5
10
4
10
5
78

อปท
ครัวเรือนที่จัดเก็บ
หมูบาน
ขอมูล จปฐ.2562
ท.เมือง ทต. อบต.
1
5 12
190
34,977
2
4
54
7,460
1
9
128
16,982
2 12
115
16,259
1
5
57
8,779
1 10
103
12,772
1
4
45
5,490
8
4
145
23,327
1
4
48
7,290
1
22 64
885
133,336

เปาหมายการ
หมายเหตุ
จัดเก็บ ป 2563
34,708
7,438
6,888
6,113
8,744
12,692
5,432
23,319
7,231
132,565

2) การจัดเก็บขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ.
อปท

ที่

อำเภอ

ชุมชน ตำบล

ท.
เมือง

ครัวเรือนที่
จัดเก็บ
หมูบาน
ทต. อบต.
ขอมูล จปฐ.
2562

เปาหมาย
การจัดเก็บ
ป 2563

ผลการ
จัดเก็บ
ขอมูล จปฐ.

คิดเปน
%

คงเหลือ

1 เมืองยโสธร

23

17

1

5

12

190

34,977

34,708

28,915

97.65

5,793

2 ทรายมูล

8

5

-

2

4

54

7,460

7,438

7,355

98.59

83

3 กุดชุม

7

9

-

1

9

128

16,982

6,888

16,869

99.33

19

4

2

13

-

2

12

115

16,259

6,113

16,023

98.55

90

5 ปาติ้ว

6

5

-

1

5

57

8,779

8,744

8,672

98.78

72

6

5

10

-

1

10

103

12,772

12,692

12,519

98.02

173

7 คอวัง

8

4

-

1

4

45

5,490

5,432

5,415

98.63

17

8 เลิงนกทา

7

10

-

8

4

145

23,327

23,319

22,991

98.56

327

9 ไทยเจริญ

-

5

-

1

4

48

7,290

7,231

7,207

98.86

24

รวมจังหวัด

66

78

1

22

64

885

133,336

125,966

95.02

6,598

คำเขื่อนแกว

มหาชนะชัย

132,565

/ 3) การตรวจสอบ...

-63) การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
- อยูระหวางการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ใหครบทุกหมูบาน/ตำบล/อำเภอ
- อยูระหวางประสานงานกับผูประสานงานจังหวัด (ม.ราชภัฎสวนสุนันทา) ใหออกรายงานผลการ
จัดเก็บขอมูล จปฐ. ทั้ง 5 หมวด 32 ตัวชีว้ ัด ระดับหมูบาน/ตำบล/อำเภอ เพือ่ นำเขาสูเวทีการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ระดับ อปท.
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
- อยูระหวางรอผลการตรวจสอบและรับรองฯ ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
การสงเสริมการใชประโยชนขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
- ยังไมดำเนินการ
การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
ปญหา/อุปสรรค :
- การจัดเก็บขอมูล จปฐ. ยังไมครบตามเปาหมาย
- ไมสามารถออกรายงานสรุปผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. เปนรายหมูบาน/ตำบล/อำเภอ/
จังหวัด จึงไมสามารถนำเขาที่ประชุมระดับ อปท./อำเภอ/จังหวัด เพื่อการตรวจสอบและรับรองคุณภาพฯ ได
- ประสานกับผูประสานงานจังหวัด (ม.ราชภัฎสวนสุนันทา)
ประธานฯ เสนอแนะวา การตรวจสอบครัวเรือนตกเกณฑขอมูล จปฐ. ใหชุมชนจัดเวที
ประชาคมรับรองขอมูลระดับหมูบาน/ตำบล และบันทึกการประชุมเปนหลักฐานไวตรวจสอบดวย
มติที่ประชุม รับรอง
3.7 รายงานผล “นอมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคง
ทางอาหาร”
ระยะที่ 2 สรางวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน
จัง หวั ด ยโสธรมี 9 อำเภอ 78 ตำบล 885 หมู บ า น 66 ชุ ม ชน 133,347 ครั ว เรือ น
(ข อมูล จปฐ.ป 2562)และมีจำนวนครัวเรือนเปาหมาย ระยะที่ 2 จำนวน 132,645 ครัว เรือน ดำเนิ น
กิจกรรมตาม 5 กระบวนงานดังนี้
กระบวนงานที่ 1 ความตอเนื่องคือพลัง : รอยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมูบานปลูกพืช ผัก
อยา งน อ ย 10 ชนิ ด ดำเนิ นการแล ว จำนวน 121,445 ครัว เรือ น (คิด เป น ร อ ยละ 91.56) วั น ที่ 28
กรกฎาคม 2563
กระบวนงานที่ 2 ทำเปนบาน สานเปนกลุม : มีกลุมผลิต/แปรรูป แจกหรือจำหนายอยางนอย
ตำบลละ 1 กลุม เปาหมาย 78 ตำบล ดำเนินการแลว 66 ตำบล (คิดเปนรอยละ 83.54) วันที่ 12 สิงหาคม
2563
กระบวนงานที่ 3 ชุมชนสีเขียว เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม : รอยละ 90 ของครัวเรือนในหมูบาน
ทำถังขยะเปยกลดโลกรอน ดำเนินการแลว 97,201 ครัวเรือน (คิดเปนรอยละ 73.28) วันที่ 20 กันยายน 2563
กระบวนงานที่ 4 จากวัฒนธรรม สูนวัตกรรม : มีกิจกรรมเชิงนวัตกรรมอยางนอย ตำบลละ
1 กิจกรรม ดำเนินการแลว 38 ตำบล (คิดเปนรอยละ 48.10) วันที่ 21 ตุลาคม 2563
กระบวนงานที่ 5 ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง : มีศูนยขยายเมล็ดพันธุ อยาง
นอยตำบลละ 1 แหง ดำเนินการแลว 44 ตำบล (คิดเปนรอยละ 55.70) วันที่ 5 ธันวาคม 2563
/ประธานฯ…

-7ประธานฯ แจ ง ให น ำเรื่อ งปลู ก พื ช ผั ก ประจำครั ว เรื อ น เข า วาระการประชุ ม ฯ ทุ ก เดื อ น
เนื่องจากการสรางวัฒนธรรมการปลูกผัก เปนกระแสพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระบวนงานที่ 1 - 3 ตรงไหน อำเภอไหนไมไดตามเปาหมาย ใหจัดทำขอมูลไว
ผูอำนวยการกลุมงานสารสนเทศฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา กระบวนงานที่ 4 - 5 ยังไมครบกำหนด
ระยะเวลา เมื่อครบแลวจะรายงานตอที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ (โดยเอกสาร/นำเสนอ) จำนวน 9 เรื่อง
กลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จำนวน 3 เรื่อง
นางวาสินี พฤกษชาติ ผูอำนวยการกลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ไดนำเรียนเรื่องเพื่อทราบของกลุมงานตามลำดับ ดังนี้
4.1 การลงชื่อปฏิบัติราชการ และการขออนุญ าตไปราชการของเจาหนาที่ในสังกัด ขอให
เจาหนาที่ในสังกัด ทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ในกรณีที่ไปราชการทองที่ใด ก็ใหลงในสมุดลง
เวลาปฏิบัติราชการดวย
ประธานแจงวา การขออนุญาตไปราชการใหขอเปนรายสัปดาห กรณีมีการแกไข เชน
ใช น ำยาลบคำผิด แกไข ก็ ให ล งชื่อ กำกับ การแก ไขข อ มูล นั้น ๆด วย และกรณี เบิ กค าพาหนะ โดยใช รถยนต
สวนบุคคล การคำนวณระยะทางใหใช Google Map อางอิง ระยะทาง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.2 การจัดระเบียบสำนักงาน การเก็บเอกสารของกลุมงาน ทั้ง 4 กลุมงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร กำหนดใหมีการทำกิจกรรม 5 ส และจะมีการปรับ
ยายสถานที่นั่งทำงานสลับกันระหวางกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและกลุมงานสารสนเทศการพัฒนา
ชุมชน ทั้งนี้ ใหดำเนินการยายสลับกันไดเมื่อทั้งสองกลุมงานมีความพรอมโดยใหนัดหมายกันภายใน และ
หลังจากเลิกงานในแตละวัน ใหเจาหนาที่ทุกคนเก็บเอกสารบนโตะทำงานใหเรียบรอยกอนกลับบาน โดยเฉพาะ
ปลั๊กไฟ ตรวจสอบใหเรียบรอย
ประธานฯ แจง ใหตรวจดูแฟมเอกสาร ขอมูล หากเกิน 10 ป ใหขออนุมตั ิทำลายเอกสาร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การประหยัดพลังงาน
หลังจากเลิกงานในแตละวัน ใหเจาหนาที่ทุกคนเก็บเอกสารบนโตะทำงานใหเรียบรอยกอน
กลับบาน โดยเฉพาะปลั๊กไฟ การเปด ปด แอร ใหเปนไปตามความเหมาะสมและสภาพอากาศ โดยเปดแอร
เวลา 09.00 น. และเวลา 13.00 น. ปดเวลา 12.00 น. และ 16.30 น.โดยกลุมงานประสานฯ จะไดมอบ
เจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบในงานนี้
ประธานฯ แจงใหกำหนดมาตรการปด เปด แอร สำนักงานฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 เรื่อง
นางฐิตินันท บุญคำ นักวิชาการผูชวยผูอำนวยการกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน ไดนำ
เรียนเรื่องตามวาระเพื่อทราบของกลุมงาน ดังนี้
4.4 การมอบหมายผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจ
ดวยกรมการพัฒนาชุมชน ไดมอบหมายผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขต
ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ โดยเขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 ผูรับผิดชอบเขตตรวจ คือ นายวิฑูรย นวลนุกูล
มติที่ประชุม รับทราบ

-84.5 การเชื่อมโยงการทองเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรกับสังคมการทองเที่ยวโลก
ผานเครือขายฟอรมดิจิทัล วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดยโสธร
ดวยสำนักงานพัฒ นาชุมชุมชนจังหวัดยโสธร ไดรับ การแจงประสานจากสำนักงานเกษตร
จังหวัดยโสธร ในการขอความรวมมือประชาสัมพันธการสัมมนา “Check in Thailand วิถีใหมของโอกาสทาง
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดยโสธร” เพื่อรับฟงการเขารวมในแพลตฟอรมดิจิทัล และสิทธิ
ประโยชนที่จะไดรับ จากระบบการตลาดออนไลน เพื่ อการพัฒ นาเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร ในวัน ที่ 16
ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอ งประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ตำบลหนองคู
อำเภอเมือ งยโสธร จัง หวัด ยโสธร สำหรับ รายละเอี ย ดเมื่ อ สำนัก งานเกษตรจั งหวัด ยโสธร แจ ง ประสาน
รายละเอียดมาอีกครั้ง สำนักงานฯ จะไดแจงอำเภอทราบอีกครั้ง
ประธานฯ แจงใหหนวยงาน กำหนดวันประชุมหนวยงาน ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียม
ความพรอมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการทองเที่ยวโดยชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 เรื่อง
นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการผูชว ยผูอำนวยการกลุมงานสงเสริม การพัฒ นาชุ ม ชน
ไดนำเรียนเรื่องตามวาระเพื่อทราบของกลุมงาน ดังนี้
4.6 แนวทางการรับสมัครนักการตลาดรุนใหม
ด ว ยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได แ จ ง ให จั ง หวั ด ดำเนิ น การรับ สมั ค รนั ก การตลาดรุ น ใหม
โดยจังหวัดยโสธร มีอัตราจาง 3 คน หวงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6 เดือน การประเมินผลการปฏิบั ติงาน
3 เดือน ครั้ง อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท ขณะนี้กลุมงานสงเสริมฯ กำลังดำเนินการจัดทำประกาศฯ
จางโดยวิธีเจาะจง
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 เรื่อง
นายสุรชัย แดนพิบูลย ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน ไดนำเรียนเรื่องตาม
วาระเพื่อทราบของกลุมงาน ดังนี้
4.7 การประชาสัมพันธกิจกรรม/งาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
กรณีที่นักวิชาการฯ ไดออกไปดำเนินกิจกรรม/รว มประชุม ตาง ๆ ขอใหสงรูปภาพรอม
รายละเอี ย ดการดำเนิ น กิ จ กรรมผ า นช อ งทางไลน (พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ยโส) ทางกลุ ม งานสารสนเทศ
จะดำเนินการทำภาพขาวประชาสัมพันธในรูปแบบ INFO เพื่อเผยแพรขาวผานชองทาง OA, เว็บไซตสำนักงาน
พัฒนาชุมชน, Facebook, Line ตอไป
ประธานฯ แจง ใหมีการประกวดเว็บไซตสำนักงานฯ ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 การประชุมผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุน แมของแผนดินระดับ อำเภอฯ และ
คณะกรรมการคัดสรรศูนยเรียนรูและกองทุนแมดีเดน ประจำป 2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 หองประชุม
ปลาสม
ดวยในวันที่ 25 พฤศจิกายน จะครบรอบวันกอตั้งกองทุนแมของแผนดิน ดังนั้น จังหวัดจึง
กำหนดจัดประชุมผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุนแมของแผนดินระดับอำเภอ ขึ้น เพื่อกำหนดแผนในการ
ขับเคลื่อนงาน
/ประธานฯ...

-9ประธานฯ แจงวา กอนจัดการประชุมคณะกรรมการเครือขายกองทุนแมของแผนดินใหจัดทำ
โครงการ กำหนดแผนการดำเนินงานกอน การรับรองขอมูลหมูบานสีขาว โดยมอบใหกลุมงานสารสนเทศการ
พัฒนาชุมชน ไปจัดทำโครงการโดยดวน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
กลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 เรื่อง
นางวาสินี พฤกษชาติ ผูอำนวยการกลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ไดนำเรียนเรื่องเพื่อพิจารณากลุมงาน 1 เรื่อง ดังนี้
5.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 58 ป และกาวสูยางสู
ปที่ 59 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดยโสธร กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 58 ป
และกาวสูยางสูปที่ 59 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยสรุป ดังนี้
-ภาคเชา พิธีทำบุญตักบาตร ที่วัดศรีธงทอง หมูที่ 2 บานหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ตอจากนั้น เปนกิจกรรมประชุมเจาหนาที่พัฒนาชุมชน และมอบรางวัลดีเดน แกขาราชการ และ
ผูนำชุมชน ที่ไดรับ รางวัล จากการประกวด คัดเลือก ประเภทตางๆ ประจำป 2563 และการประชุมเพื่ อ
รับทราบแนวทางการพัฒนาจังหวัดยโสธร จาก ผูวาราชการจังหวัดยโสธร และภาคบาย เปนการประชุมสมาชิก
สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน และการแข ง ขั น กี ฬ าเสริ ม สร า งความสามั ค คี ร ายละเอี ย ด
ตามกำหนดการที่ประกอบวาระการประชุม จึงขอใหเจาหนาที่ทุกคนไดเตรียมความพรอมและปฏิบัติหน าที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย ตามบัญชีมอบหมายงานที่แจกในที่ประชุมฯ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไมมี
ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณเจาหนาที่ในสังกัดกลุมงานทัง้ 4 กลุมงาน และปดประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ฐิตินันท บุญคำ ผูบันทึกการประชุม
( นางฐิตินันท บุญคำ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) วาสินี พฤกษชาติ ผูตรวจรายงานการประชุม
( นางวาสินี พฤกษชาติ )
ผูอำนวยการกลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

สำเนาถูกตอง
( นางฐิตินันท บุญคำ )
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

