สรุประเบียบวาระการประชุมประสานแผน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 5/2564
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
...........................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
จานวน 18 หน้า
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่ 4/2564 จานวน 8 เรื่อง
- กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จานวน 1 เรื่อง (3.1)
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง (3.2-3.4 )
- กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง (3.5– 3.6)
- กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง (3.7 - 3.8 )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ จานวน 11 เรื่อง
- กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จานวน 5 เรื่อง (4.1-4.5)
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง (4.6 - 4.8)
- กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จานวน 1 เรื่อง (4.9)
- กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง (4.10 - 4.11)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 1 เรื่อง
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 1 เรื่อง (5.1)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระการประชุมประสานแผน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 5 /2564
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
..............................................

เรื่องก่อนวาระประชุม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จานวน 2 เรื่อง
1.1 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดมหาดไทย กรมการจังหวัด ประจาเดือน
เมษายน 2564
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
1.2 ....................................................................................................................
มติที่ประชุม....................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมประสานแผนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 4 /2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร จานวน 18 หน้า
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว จานวน 8 เรื่อง
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จานวน 1 เรื่อง (3.1)
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 1)
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง (3.2-3.4)
3.2 แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ตามโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”และโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการพัฒนาชุมชนแจ้ง ว่า กรมโยธาธิการและผัง เมือง โดยคณะกรรมการขุดดินและ
ถมดินได้พิจารณาแนวทางดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่า กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ข้อ 2 (1) (2) และ (7) กาหนดให้กรมการพัฒนาชุมชนมีอานาจ
หน้าที่กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติเพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็น กรอบแนวทางในการดาเนินการเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน จัดทาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน และปฏิบัติการ
อื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนด หรื อ ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย หรื อ คณะรั ฐ มนตรี ม อบหมายตามล าดั บ
เมื่อโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้ถูกกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2580 ที่เป็นนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดาเนินการ โดยใช้แบบมาตรฐานการ
ขุ ด ดิ น และถมดิ น ตามโครงการบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่า วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบกับข้อ เท็จจริง ที่กรมการพัฒนาชุมชน และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชี้แจงกับคณะกรรมการขุดดินและถมดินว่า แบบแปลนดังกล่าวออกแบบโดยผู้ได้รับ
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ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศวกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมโยธา ระดั บ สามั ญ วิ ศ วกร อีก ทั้ ง ในการ
ดาเนินการขุดดิน ในโครงการจะมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อให้โครงการมีการ
ดาเนิ นการถู กต้ อ งตามหลั กวิ ช าการดั ง นั้ น การขุด ดิ น และถมดิน โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”และ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดาเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชนตามแบบมาตรฐานการขุดดิน
และถมดิน ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็น
การดาเนินการ โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายและได้กาหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้แล้ว จึงเข้า
ข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 5 ที่กาหนดให้พระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดิน ซึ่งกระทาโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่นที่
ได้กาหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว
มติประชุม........................................................................................................................
3.3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3-4
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3 - 4) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด คือ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565” จานวน 7 โครงการ รวม 12
กิจกรรม โดยจังหวัดยโสธร ได้รับการจัดสรรงบประมาณและกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ 12 กิจกรรม
เป็นเงิน 3,682,400 บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
(เอกสารแนบ 2)
มติประชุม....................................................................................................................
3.4 ขอให้เร่งรัดการดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนด ฯ
กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 รับทราบ
และอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารเงินกู้ในระยะ
ต่อไปให้มีประสิทธิภาพ โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ แม้ว่าเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติ
มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบทั้ง 209 โครงการ เร่งดาเนินการโดยเร็ว โดยกาหนดเงื่อนไขว่า หากหน่วยงานไม่สามารถ
ลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรม/โครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่มีแผนการใช้จ่ายในส่วนงบดาเนินงานที่ชัดเจน
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เห็นควรให้ยุติการดาเนินโครงการและรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้สานั กงานบริหารหนี้
สาธารณะทราบ พร้อมทั้งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามขั้นตอนของข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
ต่อไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากผลการติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินกู้ตามพระราช
กาหนดฯ ยังอยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมาย คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายตามพระราชกาหนดฯ พิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะในการบริหารเงินกู้ และสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ)
ได้ มีหนังสือแจ้ งกรมการพั ฒนาชุ มชน พิ จารณาด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ เมื่ อคราวประชุมครั้ งที่
9/2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรั บทราบและอนุมัติผลตามผลการพิจารณาแล้ว โดยให้ เร่ ง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง
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ปฏิบัติตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยเคร่งครัดต่อไป
มติประชุม....................................................................................................................
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง (3.5-3.6)
3.5 โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการเป็นนักจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน จัดการความรู้การพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และสร้างคลัง
ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน จังหวัด รายละเอียดดังนี้
1) แนวทางการดาเนินโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)
2) ให้บุคลากรทุกคนมีการจัดการความรู้ของตนเองที่สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ฯ
คนละ 1 เรื่อง
3) องค์ความรู้ระดับหน่วยงานละ 1 องค์ความรู้ ในรูปแบบ Infographic, Clip VDO หรืออื่นๆ
4) องค์ความรู้ระดับบุคคลตามหมวดหมู่องค์ความรู้ที่จาเป็น และองค์ความรู้ของบุคลากร
ที่ดาเนินการจัดการความรู้ขึ้นมาใหม่ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
5) หมวดหมู่องค์ความรู้ที่จาเป็น
6) เป้าหมายการจัดการองค์ความรู้ตามโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน
(KM Market) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดยโสธร
ที่
อาเภอ
องค์ความรู้
องค์ความรู้
หมายเหตุ
ระดับหน่วยงาน
ระดับบุคคล
1 เมืองยโสธร
1
9
2 ทรายมูล
1
3
3 กุดชุม
1
6
4 คาเขื่อนแก้ว
1
7
5 ป่าติ้ว
1
3
6 มหาชนะชัย
1
6
7 ค้อวัง
1
3
8 เลิงนกทา
1
6
9 ไทยเจริญ
1
3
10 จังหวัด
1
22
รวมทั้งสิ้น
10
68
มติประชุม........................................................................................................................
3.6 การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดยโสธร ประจาปี 2564
ผลการเสนอชื่อผู้ผ่านการบาบัดเพื่อขอทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 20 ราย (เอกสารแนบ 3)
มติประชุม........................................................................................................................
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กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จานวน 4 เรื่อง (3.7 – 3.8)
3.7 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1) กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ ง จั ง หวั ด ยโสธรได้ รั บ การอนุ มัติ ง บประมาณจากส านั ก งบประมาณ
เป้าหมายจานวน 182 หมู่บ้าน ประกอบด้วย พื้นที่ขนาด 1 ไร่ 136 หมู่บ้าน และพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จานวน
46 หมู่บ้าน เงื่อนไขโดยระบุว่า การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรี ยนรู้
รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”จะต้องเป็นพื้นที่หมู่บ้านเดียวกัน คือ 1 หมู่บ้าน ต่อ 1 แปลง และกรมการ
พัฒนาชุมชน ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยง
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อให้ การด าเนิ นโครงการฯ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบหน้ าหมู่บ้านเป้ าหมาย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดยโสธร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อำเภอ
เมืองยโสธร
ทรำยมูล
กุดชุ ม
คำเขือ่ นแก้ว
ป่ ำติว้
ค้อวัง
เลิงนกทำ
ไทยเจริ ญ
รวม

จำนวนครัวเรื อนเป้ำหมำย
72
13
17
18
14
11
29
8
182

1 ไร่ รวม
72
7
11
7
8
6
22
3
136

3 ไร่ รวม
0
6
6
11
6
5
7
5
46

2) ผลการดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (เอกสารแนบ 4)
3) การดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 กิจกรรม การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน (ไตรมาส 3)
จานวน 110 หมู่บ้าน
มติประชุม...................................................................................................................
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3.8 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายพื้นที่การดาเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดยโสธร

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สัมมาชีพ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ไตรมาส 3 จานวน
13 หมู่บ้าน
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบ (โดยเอกสาร/นาเสนอ) จานวน 11 เรื่อง
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จานวน 5 เรื่อง (4.1 - 4.5)
4.1 การดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการพั ฒนาชุ มชน ได้ ก าหนดแนวทางการด าเนิน งานโครงการพั ฒ นาชุ ม ชน
ใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นมาตรการในการส่ง เสริมให้หน่วยงานในสัง กัดมีการ
บริหารราชการด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริต ปราศจากการกระทาผิดวินัย โดยกาหนดดาเนินการใน 5 มิติ ดังนี้
(1) มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้าง
ความโปร่งใส
(2) มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
(3) มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
(4) มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
(5) มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน
จังหวัดยโสธร แจ้งให้ส่วนราชการที่อยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร ดาเนิน
กิจกรรม 5ส ประกอบด้วย 1) สะสาง 2) สะดวก 3) สะอาด 4) สุขลักษณะ และ 5) สร้างนิสัย ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในสานักงานของส่วนราชการที่อยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธรให้
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสม สะดวกต่อการให้บริการแก่ประชาชนและส่วนราชการอื่นที่มาติดต่อ
ราชการ ซึ่งเรื่องดังกล่าว ได้แจ้งที่ประชุมประสานแผนฯ ในครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
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เพื่อให้การดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ กรมการพัฒนาชุมชนให้จังหวัดมอบหมายสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จังหวัดยโสธร ตามคาสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 3947/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ( เอกสารแนบ 5)
2) จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุม ชนใสสะอาด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดยโสธร ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ (เอกสารแนบ 6)
3) จัดทาโครงการนวัตกรรมตามแนวทางการดาเนินงานในมิติที่ 1 ชื่อโครงการ
“ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64”
ซึ่งกาหนดดาเนินการภายในเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย จานวน 30 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง
4) จัดทาโครงการประกวดสานักงานน่า อยู่ สาหรับหน่วยงานในสัง กัดสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 5 ด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน และกิจกรรม 5ส ของส่วนราชการภายในอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร
ตามเกณฑ์ให้คะแนน และ แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสานักงานน่าอยู่ หน่วยงานในสังกัดสานักงานพัฒนา
ชุมชนจัง หวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคาสั่ ง สานักงานพัฒนาชุม ชนจัง หวัดยโสธร ที่
15/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 (เอกสารแนบ 7 )
5) แจ้งคณะทางานฯ มิติที่ 1-5 ทราบ เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานในมิติที่
รับผิดชอบ และจัดทาเอกสารรายงาน พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการดาเนินงาน (เอกสารแนบ 8)
6) จังหวัด ได้แจ้งการดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้อาเภอทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0019/ว 3934
ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 (เอกสารแนบ 9 )
มติที่ประชุม................................................................................................................
4.2 การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติตนในสถานการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และการปฏิบัติตามคาแนะนาการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 สาหรับสถานที่ทางาน
ด้วยจังหวัดยโสธร แจ้ง ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการติดเชื้อส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับสถานที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ และเรือนจา และกาลังแพร่ระบาดกระจายไปยังบุคคล
ในครอบครัว ชุมชน รวมถึงสถานที่ทางาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่อาจมีการสัมผัสใกล้ชิดจากการร่วมกิจกรรมกัน
เช่น การคลุกคลีพูดคุย กัน การประชุ มร่วมกั นโดยไม่สวมหน้ ากากอนามัย การรับ ประทานอาหารร่วมกั น
การใช้ สิ่ ง ของร่ ว มกั น และอยู่ ใ นสถานที่ อ ากาศระบายไม่ ดี โดยการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้าง กระจายในหลายพื้นที่
และส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งสู ง ต่ อ การแพร่ ร ะบาดต่ อ ประชาชน และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ทางตรง
และทางอ้อม
เพื่ อ เป็ น การลดความเสี่ ย งในการขยายวงกว้ า งของการแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ต่อประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
จึงให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ ดังนี้
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1) ถื อปฏิบั ติตามประกาศจัง หวัดยโสธร เรื่อ ง มาตรการเร่ง ด่วนในการป้องกั น และ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทุกฉบับ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2) ปฏิบัติตามคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อ ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
โควิด-19 สาหรับสถานที่ทางาน (เอกสารแนบ 10 )
3) กรณีมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีความเสี่ยง ให้รายงานตัวต่อสถานพยาบาล
ที่กาหนด
4) กรณีมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รับแจ้งให้กักตัว 15 วัน ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ทราบ
5) เมื่อเกิดกรณี ตามข้อ 3) และ 4) ผู้บังคับบัญชาอาจมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งสานักงาน (work from home) ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
มติที่ประชุม............................................................................................................
4.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการ
พัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2 (เอกสารแนบ 11 )
มติที่ประชุม............................................................................................................
4.4 การลงชื่อปฏิบัติราชการ และการขออนุญาตไปราชการท้องที่ การขออนุญาตใช้
รถยนต์ราชการ
1. การลงชื่อปฏิบัติราชการ กรณีที่ไม่ได้ขออนุญาตไปราชการ ให้ลงชื่อ (มา)ปฏิบัติ
ราชการ ณ สานักงาน (ตามลาดับ) ภายในเวลา 09.00 น. และให้ลงเวลากลับด้วย
2. กรณีการขออนุญาตไปราชการ ให้ระบุพื้นที่ไปราชการ (อาเภอ หรือสถานที่ไปอบรม/ประชุม)
3. กรณีขออนุญาตใช้รถราชการ ให้ลงในแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3)
และลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4) ให้สอดคล้อง ตรงกัน ด้วย และให้นากุนแจส่งคืนที่หัวหน้า
พัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการขออนุญาตแต่และคราวหรืออย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้น
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………
4.5 การใช้ห้องประชุม การประชุมของกลุ่มงาน
กรณีที่แต่ละกลุ่มงาน มีภารกิจต้องใช้ห้องประชุม หรือมีการประชุมภายนอก ให้แจ้ง
ผอ.กง.ประสาน หรือการเงิน (คุณจารุวรรณ บุญป้อง) เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในการอานวยความสะดวก
โดย กง. ประสาน ได้กาหนดแบบสาหรับแจ้ง (เอกสารแนบ 12 )
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง (4.6-4.7)
4.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นาโมเดล”
1. จั งหวั ดยโสธร ได้ รั บการอนุ มั ติ และจั ดสรรงบประมาณโครงการฯ ระยะที่ 1 ( งบเงิ นกู้ )
พ.ศ. 2563 มีพื้นที่ดาเนินงาน 9 อาเภอ 38 ตาบล โดยแยกพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM)
จ านวน 8 แห่ ง และพื้ นที่ ครั วเรื อนต้ นแบบการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต (HLM) จ านวน 134 ราย รวมทั้ งสิ้ น จ านวน
142 ราย/โครงการ ดังนี้
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ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เมืองยโสธร
ทรายมูล
กุดชุม
คาเขื่อนแก้ว
ป่าติ้ว
ค้อวัง
เลิงนกทา
ไทยเจริญ
มหาชนะชัย
รวม

จานวนครัวเรือน
เป้าหมาย
7
3
3
2
3
4
4
3
113
142

1 ไร่

3 ไร่

15 ไร่

5
0
1
0
0
2
1
0
42
51

2
3
2
2
3
2
3
3
63
83

0
0
0
0
0
0
0
0
8
8

2. สรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2.1) กิ จ กรรมที่ 2 สร้ า งพื้ น ที่ เ รี ย นรู้ ชุ ม ชนต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
(Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
2.2) กิ จ กรรมที่ 4 กระตุ้ น การบริ โ ภคภาคครั ว เรื อ นและเอกชน (HLM) ระดั บ
ครัวเรือน ดาเนินการระดับอาเภอ/จังหวัด ดาเนินการเดือนพฤศจิกายน 2563 - พฤษภาคม 2564 งบประมาณ
รวม 2,680,000 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
2.3) กิจกรรมที่ 5 การดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล" (งบเงินกู้) กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่
ระดับตาบล งบประมาณรวม 7,080,000 บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
4.7 การเตรีย มการชี้ แจงในการประชุ ม พิจ ารณาร่า งพระราชบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร และในขั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ด้ ว ยปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้
สภาผู้แทนราษฎร ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1
(ขั้ นรั บหลั กการ) ระหว่ างวั นที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 และเมื่ อสภาผู้ แทนราษฎรได้ มี มติ รั บหลั กการร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวแล้ว จะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นรายกระทรวง /หน่วยงานต่อไป กรมการพัฒนา
ชุมชนจึงขอความร่วมมือจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
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1. มอบหมายพั ฒ นาการจั ง หวั ด หรื อ ผู้ แ ทน และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ านวนตาม
ความเหมาะสม ประจาอยู่ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน เพื่อรับฟังและติดตามการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง 10) ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564
จนจบเวลาการประชุมของทุกวันที่มีการประชุม และส่งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (เอกสารแนบ 13 )
2. หากมี ประเด็นอภิปรายพาดพิ งที่ เกี่ยวข้ อง ให้ จัดท าค าชี้ แจงตามแบบค าชี้ แจงประเด็ น
ที่ถูกอภิปรายพาดพิงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนทันที ทางระบบสานักงานอัตโนมัติ (OA)
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ budget.cdd@gmail.com เพื่อรวบรวม
ส่งให้เจ้าหน้ าที่ ที่ประจาอยู่ ณ ห้ องประสานงานของกระทรวงมหาดไทย (เฉพาะกิ จ) อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม....................................................................................................................
4.8 การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้
แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
มติที่ประชุม....................................................................................................................
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จานวน 1 เรื่อง ( 4.9 )
4.9 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลีย่ นแปลง (เอกสารแนบ 14)
คณะทางานพิจารณาคัดเลือกผู้นาการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ระดับจังหวัดยโสธร
ประจาปี ๒๕๖4 ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านระดับดีเด่น ระดับจังหวัดยโสธร ตามโครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ประชุมสรุปผลการคัดเลือก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการคัดเลือกฯ ดังนี้
2.1 ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลบึงแก อาเภอมหาชนะชัย
2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6 ตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร
2.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านสองคร หมู่ที่ 5 ตาบลกุดชุม อาเภอกุดชุมได้
ดาเนินการแจ้งอาเภอ เพื่อทราบแล้ว และมอบหมายให้อาเภอที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในระดับชนะเลิศ
ดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการคัดเลือกตาบลที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น
ระดับเขตตรวจราชการ ตามแนวทางที่กรมฯกาหนด ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา
13.00 น. ณ พื้นที่ตาบลเป้าหมาย
มติที่ประชุม....................................................................................................................
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง ( 4.10-4.11 )
4.10 ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนาแนวพระราชดาริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทาง
อาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 จังหวัดยโสธร ประจาปี
2564 ปรากฏผล ดังนี้
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1. ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) ได้แก่
ชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาแก อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลตาบลกุดชุมพัฒนา อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงเพ็ง อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ชมเชย ได้แก่ 1. เทศบาลตาบลตาดทอง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
2. องค์การบริหารส่วนตาบลบึงแก อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
2. ประเภทผู้นาศาสนา
ชนะเลิศ ได้แก่ พระครูปริยัติคณาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านฟ้าห่วนใต้ วัดบ้านฟ้าห่วนใต้
หมู่ 1 ตาบลฟ้าห่วน อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ พระครูโชติชญากร เจ้าอาวาสวัดบ้านคึมยาว
วัดบ้านคึมยาว หมู่ ๗ ตาบลสร้างมิ่ง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ พระครูบุญตา วัดเหล่าตอง หมู่ที่ ๖ ตาบลนาแก
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ชมเชย ได้แก่ 1. พระครูศักดา ปะภากะโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีสุข หมู่ 11 บ้านตาดทอง
ตาบลตาดทอง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
2. พระสมพงษ์ สมจิตโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านสองคร หมู่ที่ 5
บ้านสองคร ตาบลกุดชุม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
3. พระบุญธรรม ธนปัญโณ เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนตูม บ้านโนนตูม
หมู่ ๕ ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
4. พระครูอุดม จิรานุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอุตมังคลาราม วัดอุตมังคลาราม
บ้านยางน้อย หมู่ 3 ตาบลบึงแก อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
3. ประเภทหมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารที่เกิดความเปลี่ยนแปลง
ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านสองคร หมู่ 5 ตาบลกุดชุม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านท่าลาด หมู่ ๖ ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1 ตาบลฟ้าห่วน อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ชมเชย ได้ แ ก่ 1. บ้ า นหนองนางตุ้ ม หมู่ 6 ต าบลส าราญ อ าเภอเมื อ งยโสธร
จังหวัดยโสธร
2. บ้านนาแก หมู่ 1 ตาบลนาแก อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
3. บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ ๓ ตาบลศรีแก้ว อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
4. บ้านป่าตาว หมู่ 3 ตาบลไทยเจริญ อาเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
5. บ้านยางน้อย หมู่ 3 ตาบลบึงแก อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
6. บ้านลาดเก่า หมู่ 2 ตาบลดู่ลาด อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
4. ประเภทบ้านพักข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
ชนะเลิศ ได้แก่ นางพรสวรรค์ จันดีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายชนกานต์ สุวะศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

11
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายณัฐวุฒิ สายชารี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ชมเชย ได้แก่ 1. นายไชยยนต์ ไกรศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญกร
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
2. นางบุญมี ดีการกล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญกร
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
3. นายสฤษดิ์ สาสิงห์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
4. นายเพชรสาคร ศรีอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญกร
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
5. นายเชาวลิต คาแพง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญกร
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
6. นางสาวกาญจนา ศรีสร้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญกร
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
มติที่ประชุม..................................................................................................................
4.11. แผนการจัดทาสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ประจาเดือนพฤษภาคม 2564
จังหวัดกาหนดแผนการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน (คลิปวิดีทัศน์)
ประจาเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้
1. ถ่ายทาสื่อวิดีทัศน์การทอผ้าลายพระราชทาน กลุ่มอาชีพสตรีนาสะแบง หมู่ 6
ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
2. ถ่ายทาสื่อวิดีทัศน์ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ บ้านภูถ้าพระ หมู่ที่ 5
ต.คาน้าสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
มติที่ประชุม..................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 1 เรื่อง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง (5.1 – 5.2 )
5.1 แผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ประจาเดือนเมษายน 2564
(เอกสารแนบ 15)
มติที่ประชุม..................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดประชุมประสานแผน ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
มติที่ประชุม............................................................................................................

สรุปการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3-4)
จังหวัดยโสธร
ที่

กิจกรรม/โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ/งบประมาณ (บาท)
ประเภทวงเงิน (บาท)
ห้วงดาเนินการ สถานะ วันอนุมัติ
จังหวัด(เป้า) งบประมาณ) อาเภอ(เป้า)
งบประมาณ ไม่เกิน 100,000 เกิน 100,000
ไตรมาส
โครงการ

1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนพัฒนาตาบล

78 ตาบล

405,600

405,600

3

2 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

13 หมู่บ้าน

325,000

325,000

3

3 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

110 หมู่บ้าน

1,650,000

1,650,000

3

4 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบ มชช. และการคัดสรรกิจกรรม 9 อาเภอ

20,000

20,000

3

พัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2564
5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

2 ชุมชน

6 พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตสู่มาตรฐาน Smart Saving Group

370,000

370,000

9 กลุ่ม

27,000

105 กองทุน

451,500

8 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารบริหารจัดการหนี้ "สานึกดี แผนดี บริหารจัดการหนี้ดี "

1 แห่ง

17,100

17,100

3

9 สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน

1 แห่ง

55,500

55,500

3

800 ครั้ง

245,500

7 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

10 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดคนไทยยิม้ ได้
11 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด
12 เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและ
การเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด
ต้นแบบ
รวมงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรฯ ไตรมาส 3-4 ( ณ 31 มีค.64)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

1 จังหวัด

15,200

3
451,500

245,500
15,200

1 อาเภอ
(ทรายมูล)

35,200

27,000

100,000

3,647,200 134,800
(สามล้านหกแสนแปดหมืน่ สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3-4

3
3

100,000

3,547,600

3,682,400

3

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล
นายวศิษฐ เบ็ญฮยีร
นายธีระพงษ มุละสีวะ
นายทรงพล จันดารักษ
นายคําพอง รวมธรรม
นายวิทยา ธรรมรี
นายทองสุก ผุดผอง
นายประหยัด ไตรวงค
นายชัยสันต วิเวกวินย
นายฤทธิกร แสงเพชร
นายพีรติ กิจผดุงเกียรติ
นายสนั่น ยวนยี
นายประยงค ผิวเงิน
นายคําพันธ ทองนิล
นายสําราญคงทน
นายอภิสิทธิ์ ไตรยวงศ
นายเทิดศักดิ์ วงษศรีแกว
นายสุวิทย กลมเกลียว
นายพรพิทักษ ภูทอง
นายแสนเพชร เพ็งแจม
นายอมรรัตน รัตนเทพ

หมูบาน
สองคร
สองคร
หนองขอน
พืชคาม
โสกน้ําใส
สามแยกภูกอย
โชคชัยพร
โสกน้ําใส
ปาตาว
หนองสนม
นางชางเฒา
นางชางเฒา
นางชางเฒา
นางชางเฒา
นางชางเฒา
โชคชัยพร
ทรัพยเจริญ
ทรัพยเจริญ
โนนแดง
ทรัพยเจริญ

บัญชีรายชื่อผูขอรับทุนความชวยเหลือ ประจําปงบประมาณไมพ.ศ.2564
อยูใน จังหวัดยโสธร
ที่อยู
อาชีพที่ขอรับทุน
หมูบาน
หมูบาน
บานเลขที่ หมูที่ ตําบล
อําเภอ กองทุนแมฯ กองทุนแมฯ
อาชีพ
จํานวนเงิน
99
5
กุดชุม
กุดชุม
เพาะเลี้ยงไสเดือน 20,000

264
5
กุดชุม
กุดชุม
เกษตรผสมผสาน 20,000

56
2
สิงห
เมืองยโสธร
คาขาย
20,000

101
5
ไทยเจริญ ไทยเจริญ
เลี้ยงปลาดุก
20,000

106
7
คําไผ
ไทยเจริญ
เลี้ยงไกพันธุไข
20,000

29
4
ไทยเจริญ ไทยเจริญ
โรงสีขนาดเล็ก
20,000

125
9
น้ําคํา
ไทยเจริญ
โรงสีขนาดเล็ก
20,000

111
7
คําไผ
ไทยเจริญ
เลี้ยงไก
20,000

103
3
ไทยเจริญ ไทยเจริญ
เลี้ยงโค
20,000

101
3
คําเตย
ไทยเจริญ
เลี้ยงโค
20,000

207
7
น้ําคํา
ไทยเจริญ
เลี้ยงโค
20,000

166
7
น้ําคํา
ไทยเจริญ
เลี้ยงโค
20,000

229
7
น้ําคํา
ไทยเจริญ
เลี้ยงโค
20,000

152/1
7
น้ําคํา
ไทยเจริญ
เลี้ยงโค
20,000

59
7
น้ําคํา
ไทยเจริญ
เลี้ยงโค
20,000

104
9
น้ําคํา
ไทยเจริญ
เลี้ยงโค
20,000

51
9
คําไผ
ไทยเจริญ
เลี้ยงโค
20,000

103
9
คําไผ
ไทยเจริญ
เลี้ยงโค
20,000

131
3
สมผอ
ไทยเจริญ
เลี้ยงโค
20,000

56
9
คําไผ
ไทยเจริญ
เลี้ยงโค
20,000


ปญหา/
อุปสรรค

หมายเหตุ
**พบสารเสพติด**
**พบสารเสพติด**



**พบสารเสพติด**






**พบสารเสพติด**
**พบสารเสพติด**
**พบสารเสพติด**
**พบสารเสพติด**




**คุณสมบัติไมผาน**
**พบสารเสพติด**



**คุณสมัติไมผาน**




**ไปทํางานที่ กทม.**
**ติดทหาร**

สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่าง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ พัฒนาการจังหวัด
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564 )
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดรายทีม / เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณ
ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 85
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความส้าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายการด้าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับ 2 มากกว่าร้อยละ 80
ระดับ 3 มากกว่าร้อยละ 85
ระดับ 4 มากกว่าร้อยละ 90
ระดับ 5 มากกว่าร้อยละ 95

ตัวชี้วัดรายทีม / เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส้าเร็จของการขับเคลื่อน
นโยบายส้าคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
ระดับ 1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน
นโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 2
ช่องทาง

น้้าหนัก
ร้อยละ

40

หลักฐานเชิงประจักษ์
หลักฐานเชิงประจักษ์
1. หนังสือของหน่วยงานที่ชี้แจงเหตุผลอัน
เนื่องมาจากเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ไม่
สามารถดาเนินการเบิกจ่าย หรือจัดซื้อจัดจ้าง
(PO) ได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564
พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
ประกอบคาชี้แจงในแต่ละประเด็นหัวข้อให้
ชัดเจน
2.รายงานระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government
Fiscal Management Information System
: GFMIS)

1) มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ต่ากว่าร้อยละ 80
2) มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
มากกว่าร้อยละ 80
3) มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
มากกว่าร้อยละ 85
4) มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
มากกว่าร้อยละ 90
5) มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
มากกว่าร้อยละ 95
น้้าหนัก
หลักฐานเชิงประจักษ์

40

ร้อยละ

10

1) ภาพถ่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2 รายงานผลการกากับติดตามการขับเคลื่อน
นโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
3) รายงานผลขยายผลการขับเคลื่อนนโยบาย
สาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

ระดับค่า
คะแนน

หมายเหตุ

1-5

ตัดยอด
การใช้จ่าย
ณ วันที่
30 กย.64

1

ข้อมูล
รายงาน
ณ วันที่
31 มีค.64

2

3

4

5

ระดับค่า
คะแนน

หมายเหตุ

1
2

ส่งหลักฐาน
ให้ กพร.
ภายใน 15
กย.64

3

ระดับ 2 มีการกากับติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย
สาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
ระดับ 3 มีการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายของ
กรมการพัฒนาชุมชน
ระดับ 4 มีผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเชิง
นวัตกรรมอย่างน้อยตาบลละ 1 กิจกรรม และมีสรุป
รายงานเสนอผู้บริหารทราบ
ระดับ 5 มีการนาเสนอโครงการหรือกิจกรรม
เชิงนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างน้อย จานวน 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส้าเร็จในการพัฒนา
บุคลากร

น้้าหนัก
ร้อยละ
10

ระดับ 1 มีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร (เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน)
ระดับ 2 บุคลากรในหน่วยงานทุกคน มีการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล โดยกาหนดกิจกรรมการพัฒนา
ตนเอง ไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ 70 ชั่วโมง/คน/ปี
ระดับ 3 ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดใน
หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ 70 ชั่วโมง/
คน/ปี
ระดับ 4 ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดใน
หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ 70
ชั่วโมง/คน/ปี
ระดับ 5 มากกว่าร้อยละ90 ของจานวนบุคลากร
ทั้งหมดในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ
70 ชั่วโมง/คน/ปี

รายบุคคล / เกณฑ์การให้คะแนน

4) รายงานผลการดาเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเชิงนวัตกรรมและสรุปรายงานเสนอ
ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน
5) สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ
ของกรมการพัฒนาชุมชน

4

หลักฐานเชิงประจักษ์

ระดับค่า
คะแนน

1) แผนการพัฒนาบุคลากร ระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) ทะเบียนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP)

น้าหนัก
ร้อยละ

หลักฐานเชิงประจักษ์

5

หมายเหตุ

1-2
3-5

ระดับค่า หมายเหตุ
คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหมู่บ้านที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของหมู่บ้านที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 5 ร้อยละ 100 ของหมูบ่ ้านที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

20

1

ของจานวนหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

2) - ผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงลงใน
ระบบ BPM มากกว่าร้อยละ 75 ของกิจกรรม
ทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2
- เอกสารการรายงานผลการประเมินความสุขมวล
รวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

2

ของจานวนหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

3) - ผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงลงใน
ระบบ BPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรม
ทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2
- เอกสารการรายงานผลการประเมินความสุข
มวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของจานวนหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่
ระดับ 1 มีครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการ
ภาครัฐร้อยละ 80 และมีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า
ร้อยละ 70
ระดับ 2 มีครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการ
ภาครัฐร้อยละ 85 และมีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า
ร้อยละ 70
ระดับ 3 มีครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการ
ภาครัฐร้อยละ 90 และมีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า
ร้อยละ 75
ระดับ 4 มีครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการ
ภาครัฐร้อยละ 95 และมีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า
ร้อยละ 80
ระดับ 5 มีครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการ
ภาครัฐร้อยละ 100 และมีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า
ร้อยละ 85
รายบุคคล / เกณฑ์การให้คะแนน

1) - ผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงลงใน
ระบบ BPM มากกว่าร้อยละ 70 ของกิจกรรม
ทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2
- เอกสารการรายงานผลการประเมินความสุขมวล
รวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หลักฐานเชิงประจักษ์
- ฐานข้อมูลในระบบรายงานฐานข้อมูลตามที่
กาหนด ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับการ
ส่งเสริมสัมมาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
2) ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ
3) ฐานข้อมูลครัวเรือนพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”
-รายงานจากระบบรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการในโปรแกรมบริหารงบประมาณ
และกิจกรรม (BPM) และแบบรายงานที่กรมฯ
กาหนด

น้าหนัก
ร้อยละ

หลักฐานเชิงประจักษ์

3

ระดับ
คะแนน
1

2-5

ระดับ
คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 3 รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP
ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 7
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของจ้านวนผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่จ้าหน่ายในตลาดออนไลน์

หลักฐานเชิงประจักษ์
ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน

20

1-5

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการเผยแพร่และ
จาหน่ายในแพลตฟอร์ม หรือ สื่อออนไลน์อื่นๆ

1-5

แบบสรุปจานวนกองทุนชุมชนที่สามารถ
ยกระดับได้

1-5

ระดับ 1 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาด
ออนไลน์ จานวนน้อยกว่าร้อยละ 8
ระดับ 2 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาด
ออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
ระดับ 3 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาด
ออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
ระดับ 4 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาด
ออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ระดับ 5 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาด
ออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 11 และต้อง
รายงานการสารวจความพร้อมของประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ที่
จะส่งเสริมเข้าสู่ตลาดออนไลน์

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของกองทุนชุมชนเข้มแข็ง
ที่สามารถยกระดับได้

ระดับ 1 กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้
ร้อยละ 60
ระดับ 2 กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้
ร้อยละ 70
ระดับ 3 กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้
ร้อยละ 80
ระดับ 4 กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้
ร้อยละ 90
ระดับ 5 กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้
ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดรายบุคคล / เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส้าเร็จการบริหารจัดการหนี้
เกินก้าหนดช้าระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ระดับ 1 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกาหนด

น้าหนัก
ร้อยละ

10

หลักฐานเชิงประจักษ์
-บันทึกข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ในโปรแกรม
จัดการทะเบียนลูกนี้ (SARA)

ระดับค่า หมายเหตุ
คะแนน
1-5

ชาระคงเหลือได้มากกว่าร้อยละ 20
ระดับ 2 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระ
คงเหลือได้ต่ากว่าร้อยละ 20
ระดับ 3 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระ
คงเหลือได้ต่ากว่าร้อยละ 15
ระดับ 4 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกาหนดชาระ
คงเหลือได้ต่ากว่าร้อยละ 10
ระดับ 5 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกาหนด
ชาระได้คงเหลือต่ากว่าร้อยละ 5

แบบรายงานตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มงาน.............................................................
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน
หลักฐานเชิงประจักษ์
จนท.ผู้รบั ผิดชอบงาน หมายเหตุ
-ร้อยละ...........................
-ระดับความสาเร็จ.....................................

ส่ง ผอ.กลุ่มงานประสานฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

แบบแจ้งขอใช้ห้องประชุม สพจ./หรือ แจ้งกาหนดการประชุม/กิจรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ที่

วันเดือนปี ที่ขอใช้
ดาเนินการประชุม

เรือ่ ง/ภารกิจ ประชุม/กิจกรรม

จานวนผู้เข้าประชุม
รวม
เจ้าหน้าที่ พช. บุคคลภายนอก (คน)

งบประมาณ จนท.ผู้รบั ผิดชอบ/ผู้ขอใช้ หมายเหตุ
มี
ไม่มี

รายชื่อเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ระจาอยูท่ หี่ อ้ งประสานงาน ณ ทีต่ ั้งของหน่วยงาน
สถานทีต่ ั้งห้องประสานงาน ณ ทีต่ ั้งของหน่วยงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 1 (รับหลักการ) ของสภาผูแ้ ทนราษฏร
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
รายชื่อ
ตาแหน่ง
(โปรดแจ้งรายชื่อฯ 3 วัน)
วันแรก วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
1. นายสุรชัย แดนพิบูลย์
1.ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2. นางวิลาสินี กุดหอม
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (ผู้ช่วยฯ)
วันทีส่ อง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
1.นายบรรลือ พลับพลึง
1.ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2. นายวินัย สมขาว
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (ผู้ช่วยฯ)

081-8224165
096-9426345

⁄

⁄

081-8224179
085-6820672

⁄

⁄

วันทีส่ าม วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 (ถ้ามี)
1. นายยุทธพงษ์ แสงไกร
1.ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. นายอดิศักดิ์ มาหา
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (ผู้ช่วยฯ)

081-8224175
088-5809076

⁄

⁄

โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถิอ

เวลาปฏิบัติงาน
08.30-16.30 น. 16.30 น.-ปิดประชุม

ราย

แผนการปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ดาเนินการ

เวลา

วันที่ เวลา
5-พ.ค.-64

ดาเนินการ
13.30 น.

บ้าน หมูท่ ี่ ตาบล อาเภอ
ห้องประชุม สพจ.ยโสธร (ผ่านระบบ
Sesion call )

2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2564

3-พ.ค.-64

10.00 น.

ห้องประชุม สพจ.ยโสธร

5

กงฯ ประสาน

3 ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่ง
ทุน ผ่านระบบวีดิทศั น์ทางไกล (Video Conference)

7-พ.ค.-64

13.00-16.30

ห้องประชุม สพจ.ยโสธร

11

กงฯ ส่งเสริม

ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพจ.ยโสธร
4 ครั้งที่ 5/2564

12-พ.ค.-64

09.00 น.

ห้องประชุม สพจ.ยโสธร (ผ่านระบบ
Sesion call )

30

/

สพจ.ยส.

กง.ประสานฯ

5 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ทนี่ กั ท่องเทีย่ วลงมือปฏิบตั ิ ผ่านระบบ
วีดิทศั น์ทางไกล (Video Conference)

11-พ.ค.-64

ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยโสธร

7

/

สพจ.ยส.

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

ที่ เรือ่ ง/โครงการ/กิจกรรม/งาน
1 ประชุมประสานแผนสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2564

09.00-16.00 น.

สถานที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณดาเนินการ (บาท)
(คน)
16

ราชการ แหล่งงบประมาณ

จนท.
รับผิดชอบ
กง.ยุทธศาสตร์ฯ

ที่ เรือ่ ง/โครงการ/กิจกรรม/งาน
6 โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

ดาเนินการ

เวลา

วันที่ เวลา
ดาเนินการ
17-พ.ค.-64 09.00-12.00 น.
13.30 - 16.30 น.
18-พ.ค.-64 09.00-12.00 น.
13.30 - 16.30 น.
19-พ.ค.-64 09.00-12.00 น.
13.30 - 16.30 น.
20-พ.ค.-64 09.00-12.00 น.
13.30 - 16.30 น.
20-พ.ค.-64 09.00-12.00 น.

7 นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาชุมชน

8 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2564

24-พ.ค.-64
25-พ.ค.-64
27-พ.ค.-64
24-พ.ค.-64
25-พ.ค.-64
27-พ.ค.-64
24-พ.ค.-64
25-พ.ค.-64
27-พ.ค.-64
25-พ.ค.-64

08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.
08.30-16.30 น.

สถานที่ดาเนินการ
บ้าน หมูท่ ี่ ตาบล อาเภอ
หอประชุมทีว่ ่าการอาเภอเลิกนกทา
อาเภอไทยเจริญ /สานักงานพัฒนา
หอประชุมทีว่ ่าการอาเภอกุดชุม
บ้านคาครตา หมู่ 9 ต.ดงมะไฟ
บ้านหนองนางตุ้ม ม.6 ต.สาราญ
บ้านศรีฐาน ม.1 ต.ศรีฐาน
บ้านเหล่าใหญ่ ม.3 ต.ม่วง
หอประชุมทีว่ ่าการอาเภอค้อวัง ,ทีท่ า
การกลุ่มทอผ้า ม.8 ต.ฟ้าห่วน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคาเขือ่ น
แก้ว , ทีท่ าการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีต.ย่อ
อาเภอป่าติ้ว
อาเภอทรายมูล
อาเภอเมืองยโสธร
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอไทยเจริญ
อาเภอกุดชุม
อาเภอคาเขือ่ นแก้ว
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอค้อวัง
ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณดาเนินการ (บาท)

จนท.

(คน) ราชการ แหล่งงบประมาณ
อกส.อ. ,
/
กองทุนสตรี
คณะทางาน
ขับเคลื่อนฯ ,
กลุ่มอาชีพ

รับผิดชอบ
กง.ประสานฯ

พอ/จนท.พช
พอ/จนท.พช
พอ/จนท.พช
พอ/จนท.พช
พอ/จนท.พช
พอ/จนท.พช
พอ/จนท.พช
พอ/จนท.พช
พอ/จนท.พช
คณะทางาน
ขับเคลื่อนฯ
11 คน

∕

กองทุนสตรี

นายยุทธนคร
หวังผล
089-2919978
นายวินยั สมขาว
โทร
0856820672
น.ส.ราตรี นคร
ราช
โทร
0896711330
กง.ประสานฯ

ที่ เรือ่ ง/โครงการ/กิจกรรม/งาน
9 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2564
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.

ดาเนินการ

เวลา

วันที่ เวลา
28-พ.ค.-64

ดาเนินการ
08.30-16.30 น.

บ้าน

สถานที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณดาเนินการ (บาท)

หมูท่ ี่ ตาบล อาเภอ

(คน) ราชการ แหล่งงบประมาณ
รับผิดชอบ
คณะทางาน
∕
กองทุนสตรี
กง.ประสานฯ
ขับเคลื่อนฯ
14 คน

ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 4

จนท.

