วาระการประชุมประสานแผน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 6/2564
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น.
ณ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร 0 4571 2264 /โทรสาร 0 4571 4961

สรุประเบียบวาระการประชุมประสานแผน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 6/2564
วันศุกร์ท่ี 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
...........................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
จานวน 19 หน้า
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่ 5/2564 จานวน 13 เรื่อง
- กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จานวน 4 เรื่อง (3.1 - 3.4)
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง (3.5 - 3.7)
- กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
จานวน 3 เรื่อง (3.8 - 3.10)
- กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
จานวน 3 เรื่อง (3.11 - 3.13)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ จานวน 13 เรื่อง
- กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จานวน 5 เรื่อง (4.1 - 4.5)
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง (4.6 -4.7 )
- กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
จานวน 2 เรื่อง (4.8 – 4.9 )
- กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน 4 เรื่อง (4.10 – 4.13 )
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 3 เรื่อง
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง ( 5.1-5.3 )
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระการประชุมประสานแผน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 6 /2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
..............................................

เรื่องก่อนวาระประชุม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จานวน 2 เรื่อง
1.1 เรื่ อ งจากการประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการสั ง กั ด มหาดไทย กรมการจั ง หวั ด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2564
กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง ได้มี คาสั่งแต่งตั้ง ย้ายและเลื่อนข้าราชการ
ให้ดารงตาแหน่งนายอาเภอ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยกาหนดปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งในวันที่
28 พฤษภาคม 2564 (เอกสารแนบ 1)
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
1.2 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน) ในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร จานวน 1 ราย คือ
นางวั ช ราภรณ์ สร้ อ ยศิ ล า นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ (ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการกลุ่ ม งาน)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมประสานแผน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 5 /2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร จานวน 19 หน้า
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว จานวน 13 เรื่อง
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จานวน 4 เรื่อง (3.1 -3.4)
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 2)
มติที่ประชุม....................................................................................................................
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เอกสารแนบ 3)
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
3.3 การดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ 2564
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
3.4 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เอกสารแนบ 4)
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง (3.5 -3.7)
3.5 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3-4
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3 - 4) จังหวัดยโสธร ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ 13 กิจกรรม เป็นเงิน 3,764,400 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหก
หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 5 )
มติประชุม....................................................................................................................
3.6 การดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กรมการพัฒนาชุมชน รับการแจ้งประสานจากพื้นที่ว่าในการดาเนินกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล
และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)
ระดับครัวเรือน ในบางแปลงไม่สามารถหาเครื่องจักรมาขุดได้ เนื่องจากเป็นบริเวณแคบและปริมาณงาน ไม่มากการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าไปทางานแล้วไม่คุ้ม จึงขอหารือหากในพื้นที่ดังกล่าวจะใช้แรงงานคนขุดแทนได้หรือไม่
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตอบข้อหารือว่า การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างสาหรับงานขุดดินด้วยแรงงานคน สามารถ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการตุลาคม 2560 โดยหลักเกณฑ์ฯนี้ กาหนดลักษณะงานที่ต้องขุดดินด้วยแรงงานคนข้อ 3.1 การขุดด้วย
แรงงานคน คือบริเวณที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรเข้าไปดาเนินการขุดได้ เช่น บริเวณแคบๆ บริเวณขุดแต่งหลังจาก
เครื่องจักรขุดแล้ว หรือการขุดดินในปริมาณไม่มากนัก ซึ่งขนย้ายเครื่องจักรเข้าไปทางานแล้วไม่คุ้ม โดยมีขอบเขตงาน
คือการขุดขึ้นมากองหรือเกลี่ยในบริเวณใกล้เคียง
มติประชุม....................................................................................................................
3.7 โครงการที่เสนอขอภายใต้กลุ่ มแผนงาน/โครงการฟื้นฟู เศรษฐกิจ ท้อ งถิ่ นและ
ชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ จังหวัดยโสธร
สานักงานพัฒนาชุมชนได้รับการอนุมัติโครงการ จานวน 1 โครงการ คือ ส่งเสริมการแปร
รูปผลิตภั ณฑ์ OTOP จากปลา งบประมาณ 3,488,000 บาท (สามล้านสี่ แสนแปดหมื่ นแปดพันบาทถ้ วน)
โดยมีก ลุ่ม เป้ าหมายเข้ าร่ วมโครงการ จ านวน 20 กลุ่ม ทั้ ง นี้ ได้ข อความร่ว มมื ออ าเภอให้ต รวจสอบและ
พิจารณาคัดเลือกกลุ่ม OTOP ที่มีการแปรรูปอาหารประเภทปลาที่ลงทะเบียน OTOP ที่มีศักยภาพและมีความ
ความพร้อมเป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาตามโครงการส่ง เสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP
จากปลา อาเภอละประมาณ 1 - 3 กลุ่ม (เป้าหมายรวมทั้งหมด 20 กลุ่ม) และรายงานผลการพิจารณาให้
จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564
มติประชุม....................................................................................................................
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง (3.8 - 3.10)
3.8. การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดยโสธร ประจาปี 2564
(เอกสารแนบ 6)
3.8.1 การประกวดคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจัง หวัดและเครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี 2564
3.8.2 ผลการเสนอชื่อผู้ผ่านการบาบัดเพื่อขอทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสานักงาน ป.ป.ส.ภาค 3
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3.8.3 การแพร่ระบาด/ปัญหายาเสพติดในกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร
3.8.4 โครงการประชุ ม เชิง ปฏิ บั ติก ารคณะกรรมการหมู่บ้ า นต้ นกล้ า กองทุ น แม่
ของแผ่นดิน ระดับอาเภอ
มติประชุม....................................................................................................................
3.9 โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ด้ว ยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ด าเนิ น โครงการตลาดนั ดความรู้ ง านพั ฒ นาชุ ม ชน
(KM Market) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการเป็นนักจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน จัดการ
ความรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
และสร้างคลังความรู้ในงานพัฒนาชุมชน จังหวัด รายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการดาเนินโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)
2. ให้บุคลากรทุกคนมีการจัดการความรู้ของตนเองที่สอดคล้องกับแผนการจัดการ
ความรู้ฯ คนละ 1 เรื่อง
3. องค์ความรู้ระดับหน่วยงานละ 1 องค์ความรู้ ในรูปแบบ Infographic, Clip
VDO หรืออื่นๆ
4. องค์ความรู้ระดับบุคคลตามหมวดหมู่องค์ความรู้ที่จาเป็น และองค์ความรู้ของ
บุคลากรที่ดาเนินการจัดการความรู้ขึ้นมาใหม่ 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........................................................................................................................
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3.10. การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจาปี 2564
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน มาตั้งแต่ปี 2555 โดยมุ่งเน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชน ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์
ชุมชนให้พึ่ งตนเองได้ กลยุ ทธ์ ที่ 1.5 : บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพั ฒนาชุ มชน
จึงกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การดาเนินงานการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมีคุณภาพ จังหวัดจึง ขอให้
อาเภอสั่งการให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการดังนี้
1. ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ปี 2564 อาเภอละ 1 ตาบล โดยไม่เป็นสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ไ ด้
ดาเนินการในปี 2561 – 2563 ทั้งนี้ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจั ง หวัดสนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนิน
การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามคู่มือแนวทางการดาเนินการฯ และใช้โปรแกรม
Community Information Radar Analysis CIA) ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาสารสนเทศ
ตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564
2. ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกตาบลเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564
3. รายชื่อดาเนินการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาเภอ/
จังหวัด ประจาปี 2564 และให้อาเภอดาเนินการส่งไฟล์เอกสารข้อมูลการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาเภอ ด้วยไฟล์ PDF ให้จังหวัดฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ที่
อำเภอ
ตำบล
จำนวนหมู่บ้ำน
หมำยเหตุ
1 เมืองยโสธร
นาสะไมย์
13
ดาเนินการแล้ว
2 ทรายมูล
ดู่ลาด
12
ยังไม่ดาเนินการ
3 กุดชุม
โนนเปือย
14
ดาเนินการแล้ว
4 คาเขื่อนแก้ว
นาแก
8
ยังไม่ดาเนินการ
5 ป่าติ้ว
เชียงเพ็ง
7
ยังไม่ดาเนินการ
6 มหาชนะชัย
บากเรือ
11
ยังไม่ดาเนินการ
7 ค้อวัง
น้าอ้อม
12
ยังไม่ดาเนินการ
8 เลิงนกทา
ห้องแซง
19
ดาเนินการแล้ว
9 ไทยเจริญ
น้าคา
12
ยังไม่ดาเนินการ
มติประชุม........................................................................................................................
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง (3.11 – 3.13)
3.11 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (เอกสารแนบ 7)
มติประชุม........................................................................................................................
3.12 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สัมมาชีพชุมชน) กิจกรรม สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านเป้าหมายพื้นที่การ
ดาเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 27 หมู่บ้าน
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1. จังหวัดยโสธร ได้จัดทาโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กิ จ กรรมสร้ า งและพั ฒ นาสั ม มาชี พ ชุ ม ชนในระดั บ หมู่ บ้ า น (สั ม มาชี พ ชุ ม ชน) จ านวนเงิ น
350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชน ได้ประสานงานการดาเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1 – 2 จานวน 14 หมู่บ้าน ซึ่ง
ได้ประสานอาเภอ ทบทวนกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่กรมฯกาหนด และจัดทาโครงการฯ ตามกรอบแนวทางที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด และอาเภอได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ บันทึก ในแบบ บร.1 บร.2
และ บันทึก BPM เสร็จเรียบร้อย สามารถผ่านตัวชี้วัด ระดับ 5 คะแนน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด
2. จังหวัดยโสธร ได้อนุมัติโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (สัมมาชีพชุมชน) ในไตรมาสที่ 3 -4
จานวน 13 หมู่บ้าน ที่เหลือและกาหนดให้อาเภอดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564
มติประชุม........................................................................................................................
3.13 การดาเนินงานหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
มติที่ประชุม.....................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบ (โดยเอกสาร/นาเสนอ) จานวน เรื่อง
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จานวน 5 เรื่อง (4.1 - 4.5)
4.1 การอยู่เวรสถานที่ราชการ (เอกสารแนบ 8)
มติที่ประชุม................................................................................................................
4.2 การกาชับเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ (เอกสารแนบ 9)
มติที่ประชุม................................................................................................................
4.3 การอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ
หน่วยงาน
มติที่ประชุม................................................................................................................
4.4 การคั ดเลื อกข้ าราชการ ลู กจ้ าง และพนั กงานราชการดี เด่ น ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม................................................................................................................
4.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง (4.6-4.7)
4.6 การดาเนินโครงการสร้างมิติใหม่ สุขใจ ไทยโสธร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้มีคาสั่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรที่
29/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการสร้างมิติใหม่ สุขใจ ไทยโสธร (เอกสารแนบ 10)
มติประชุม....................................................................................................................
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4.7 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”
กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community
Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ระดับครัวเรือน
ดาเนินการระดับ อาเภอ/จัง หวัด ดาเนิน การเดือ นพฤศจิ กายน 2563 – ธั นวาคม 2564 งบประมาณรวม
2,680,000 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมืน่ บาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 5 การดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล" (งบเงินกู้) กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่
ระดับตาบล งบประมาณรวม 7,080,000 บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง ( 4.8-4.9 )
4.8 การรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดยโสธร
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
4.9 การคัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจาปี 2564
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน 4 เรื่อง ( 4.10-4.13 )
4.10 การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาสารสนเทศงานพั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี 2564
(เอกสารแนบ 11)
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
4.11 การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด,อาเภอและทีมปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนิ นงานขจั ดความยากจนและพั ฒนาคนทุ กช่ วงวั ย จั งหวั ดได้ มี ค าสั่ งจั ง หวั ดยโสธร ที่ 3981, 3982,
3983/2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลใน TPMap จานวน 3,773 คน ในส่วนกรณีบ้านไม่มั่นคง
อาเภอละ 1 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลที่อาเภอจัดส่งให้จังหวัดแล้ว
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
4.12 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนมีพันธกิจในการพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง พัฒนาการ
บริ หารจั ดการชุ มชนให้ พึ่ งตนเองได้ และสร้ างระบบกลไกลและกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จฐานรากให้ มั่ นคงตาม
หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง และการสวมใส่ ผ้ าไทยของหั วหน้ าส่ วนราชการ รอบที่ 3 ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
4.13 บันทึกความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางราย
ครัวเรือน ได้มีข้อสั่งการให้ทุกอาเภอดาเนินการสนับสนุนตามภารกิจและส่งรายงานผลให้จังหวัดทราบทุกวันที่
25 ของเดือน เพื่อจังหวัดรายงานกรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 30 ของเดือน
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 3 เรื่อง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง (5.3)
5.1 การขับเคลื่อนการดาเนินโครงการสร้างมิติใหม่ สุขใจ ไทยโสธร
มติที่ประชุม................................................................................................................
5.2 เค้าโครงที่จะจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี
กรมการพัฒนาชุมชน (แนบ 12)
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
5.3 แผนปฏิบัติการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ประจาเดือนมิถุนายน 2564
(เอกสารแนบ 13)
มติที่ประชุม..................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดประชุมประสานแผน ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยโสธร
มติที่ประชุม............................................................................................................

สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดยโสธร
สรุปการเบิกจ่ ายงบประมาณ
ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 (ฎีกา 680)
ลาดับผลการเบิกจ่ ายงบประมาณจากกรม ข้ อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 (ลาดับที่ 19)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณทีไ่ ด้ รับการจัดสรรสุ ทธิ
เบิกจ่าย
คงเหลือ

เงิน :บาท
69,506,817.00
42,802,435.07
26,704,381.93

ร้อยละการเบิกจ่าย
- งบยุทธศาสตร์ สุทธิ
เบิกจ่าย
คงเหลือ

61.58
21,873,052.00
15,158,695.00
6,714,357.00

ร้อยละการเบิกจ่าย

69.30
3,096,565.00
2,617,909.07
478,655.93

- งบบริหารสุ ทธิ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย
- โคก หนอง นา โมเดล
เบิกจ่าย
คงเหลือ

84.54
44,537,200.00
25,025,831.00
19,511,369.00

ร้อยละการเบิกจ่าย

หมายเหตุ รวมงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตน้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

56.19

สรุปการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ (ไตรมาส 3-4)
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
หน่วยดาเนินการ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนพัฒนาตาบล
ระดับอาเภอ

รับจัดสรร

จังหวัด

เมือง

ทรายมูล

กุดชุม

ไทยเจริญ

เลิงนกทา

ป่าติ้ว

คาเขื่อนแก้ว

มหาชนะชัย

ค้อวัง

405,600

0

88,400

26,000

46,800

26,000

52,000

26,000

67,600

52,000

20,800

19,000

38,000

19,000

49,400

38,000

เบิก/ยืม
คงเหลือ

2

สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ไตรมาส 3

325,000

การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต ศก.พพ.
ระดับหมู่บ้าน ไตรมาส 3

1,650,000

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร Mobile Clinic สร้างสุข
กองทุนชุมชน ไตรมาส 3

451,500

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักนักท่องเที่ยวลง
มือปฏิบัติ (D-HOPE)

370,000

ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

245,500

พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต Smart
saving group

14,000

7,000

18,200

14,000

20,800

0

125,000

0

0

0

0

25,000

75,000

100,000

0

27,000

36,000

0

125,000

0

0

0

0

25,000

48,000

64,000

0

0

645,000

120,000

150,000

75,000

270,000

120,000

165,000

0

105,000

0

645,000

120,000

150,000

75,000

270,000

120,000

165,000

0

105,000

0

73,100

38,700

81,700

34,400

47,300

30,100

51,600

64,500

30,100

12,650

17,250

0

73,100

38,700

81,700

34,400

34,650

30,100

51,600

47,250

30,100

0

0

185,000

0

0

0

0

0

0

185,000

0

0

185,000

0

0

0

0

0

0

185,000

53,000

28,000

17,500

21,000

17,500

28,000

14,000

21,000

21,000

24,500

53,000

28,000

17,500

21,000

17,500

28,000

14,000

21,000

21,000

24,500

0

0

3,000

6,000

3,000

6,000

0

3,000

6,000

0

0

0

3,000

6,000

3,000

6,000

0

3,000

6,000

0

เบิก/ยืม
คงเหลือ

7

7,000

เบิก/ยืม
คงเหลือ

6

46,800

เบิก/ยืม
คงเหลือ

5

26,000

เบิก/ยืม
คงเหลือ

4

88,400

เบิก/ยืม
คงเหลือ

3

0

27,000
เบิก/ยืม
คงเหลือ

หน่วยดาเนินการ
ที่
8

โครงการ/กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารบริหารจัดการหนี้ "สานึกดี
แผนดี บริหารหนี้ได้"

รับจัดสรร

จังหวัด

เมือง

ทรายมูล

กุดชุม

ไทยเจริญ

เลิงนกทา

ป่าติ้ว

คาเขื่อนแก้ว

มหาชนะชัย

ค้อวัง

17,100

0

0

0

0

0

17,100

0

0

0

0

เบิก/ยืม
คงเหลือ

9 สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน

55,500

100,000

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะกรรมการหมู่บ้านต้น
กล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

82,000

ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา ศก.ฐานราก
ระดับจังหวัด

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบ
13 มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) และการคัดสรร
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2564

รวมจัดสรรลงอาเภอ

0

0

0

2,700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,500

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

8,200

8,200

8,200

8,200

8,200

16,400

8,200

8,200

8,200

เบิก/ยืม
คงเหลือ

12

0

เบิก/ยืม
คงเหลือ

11

0

เบิก/ยืม
คงเหลือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรร
10 มาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริม
การดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ

14,400

15,200

4,800
0

8,200

8,200

8,200

8,200

3,400

16,400

8,200

3,400

8,200

967,700

498,400

313,700

145,100

414,250

212,500

315,000

155,650

373,600

15,200

เบิก/ยืม

7,800

คงเหลือ

7,400

20,000

4,800

20,000

เบิก/ยืม

5,280

คงเหลือ

14,720

3,764,400

75,120

โครงกำร/งบประมำณ ปี งปม.2564
โครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นำ โมเดล"
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนำยน 2564 (เวลำ 11.00 น.)
ชื่อโครงกำร

งบประมำณ

PO/เบิกจ่ำย

คงเหลือ

หมำยเหตุ

งบลงทุน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM)
ระดับครัวเรือน จำนวน 1 ไร่

2,305,200

1,239,000

1,066,200

รอวาง PO = 11 แปลง
เป็นเงิน 358,200 บาท

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM)
ระดับครัวเรือน จำนวน 3 ไร่

8,632,000

6,115,500

2,516,500

รอวาง PO = 5 แปลง
เป็นเงิน 380,400 บาท

กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM)
ระดับตาบล จำนวน 15 ไร่

8,320,000

2,683,000

5,637,000

19,257,200

10,037,500

9,219,700

400,000

400,000

0

กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน (HLM)

6,480,000

3,188,331

3,291,669

กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน (CLM) มหาชนะชัย

8,640,000

4,320,000

4,320,000

กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM)
ระดับครัวเรือน

2,680,000

0

2,680,000

- CLM ค่าวัสดุประจาฐานการเรียนรู้

1,440,000

1,440,000

0

- CLM ค่าวัสดุในการสร้างฐานการเรียนรู้

5,640,000

5,640,000

0

25,280,000

14,988,331

10,291,669

รวมงบลงทุน

งบดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM)
ระดับตาบล จำนวน 15 ไร่

กิจกรรมที่ 5 บูรณำกำรร่วมพัฒนำพื้นที่ระดับตำบล

รวมงบดำเนินงำน

รวมงบลงทุนและงบดำเนินงำนเป็นเงินทั้งสิ้น

44,537,200

25,025,831

19,511,369

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

รายละเอียดการคืนงบประมาณ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู)้
รอบที่ 1 (ขนาด 1 ไร่)
จังหวัดยโสธร
ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ ขนาดไร่ ตาบล
อาเภอ
รับจัดสรร
จานวนเงินทาสัญญา
นายบุญมี สมสัตย์
1 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
45,200.00
35,600.00
นายภานุวัฒน์ ซองคา
1 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
45,200.00
35,600.00
นางเพ็ญพักตร์ ไชยวัน
1 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
45,200.00
32,000.00
นางหนูปุ่น ชนะชัย
1 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
45,200.00
34,400.00
นายทองใบ สมเพาะ
1 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
45,200.00
32,000.00
นายสุพัฒน์ หลอดคา
1 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
45,200.00
30,900.00
นายประสิทธิ์ บุญคืน
1 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
45,200.00
34,400.00
นายสมคิด พรมขันธ์
1 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
45,200.00
30,900.00
นายพัฒนศักดิ์ กัลปดี
1 ไร่
คูเมือง
มหาชนะชัย
45,200.00
35,600.00
นายประดิษฐ์ นากรณ์
1 ไร่
คูเมือง
มหาชนะชัย
45,200.00
34,400.00
นางจันใด สมเพชร
1 ไร่ โนนทราย มหาชนะชัย
45,200.00
29,700.00
นางพิกุล จักสุแก้ว
1 ไร่ โนนทราย มหาชนะชัย
45,200.00
34,400.00
นางสารวย แนวราษฏร
1 ไร่ โนนทราย มหาชนะชัย
45,200.00
35,600.00
นายยิ่ง พลไชยา
1 ไร่ โนนทราย มหาชนะชัย
45,200.00
34,400.00
นายนพดล ภัยแคล้ว
1 ไร่ โนนทราย มหาชนะชัย
45,200.00
34,400.00
นางดวงนภา พรประพัฒน์
1 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
45,200.00
32,000.00
นายสาเริง นิลกิจ
1 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
45,200.00
32,000.00
นางสาวปณิตา ทองทา
1 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
45,200.00
32,000.00
นางสาวสุบิน คาอาจ
1 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
45,200.00
32,000.00
นางธนาภรณ์ เครือแสง
1 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
45,200.00
30,200.00
นางหอมจันทร์ ด้านเนาลา
1 ไร่
ผือฮี
มหาชนะชัย
45,200.00
27,300.00
นายประยุทธ์ ศรีแก้วกุล
1 ไร่
สงยาง
มหาชนะชัย
45,200.00
6,600.00
นายชัยยนต์ วงษ์สง่า
1 ไร่
สงยาง
มหาชนะชัย
45,200.00
6,600.00
นางเบ็ญจพรรณ์ อาจลึก
1 ไร่
ม่วง
มหาชนะชัย
45,200.00
24,900.00
นายจักรกฤษณ์ พงษ์ศาสตร์
1 ไร่
ม่วง
มหาชนะชัย
45,200.00
32,000.00
นางนงรัก จันทร์สมัคร
1 ไร่
ม่วง
มหาชนะชัย
45,200.00
35,600.00
นายธงชัย ศิริพรม
1 ไร่ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
45,200.00
32,500.00
นางเตือนจิต บุญคงชน
1 ไร่ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
45,200.00
35,600.00
นายอุตสา ลีทหาร
1 ไร่ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
45,200.00
35,600.00
นางสาวรัสรินทร์ เพชรเจริญวัฒน์ 1 ไร่ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
45,200.00
32,000.00
นายต้นรัก วิเชียรเชิด
1 ไร่ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
45,200.00
34,400.00
นางสาววิไล การะวัน
1 ไร่ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
45,200.00
31,100.00
นายสุรศักด์ พงษ์นา
1 ไร่ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
45,200.00
29,700.00
นางทองสา สีดากิจ
1 ไร่ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
45,200.00
35,600.00
นายสุรพล วรรณกาล
1 ไร่ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
45,200.00
32,100.00
นางสุภาพ ศรีระชาติ
1 ไร่ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
45,200.00
29,700.00
นางบรรเลง พิเคราะห์แน่
1 ไร่ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
45,200.00
32,100.00

คงเหลือ
หมายเหตุ
9,600.00
9,600.00
13,200.00
10,800.00
13,200.00
14,300.00
10,800.00
14,300.00
9,600.00
10,800.00
15,500.00
10,800.00
9,600.00
10,800.00
10,800.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
15,000.00
17,900.00
38,600.00
38,600.00
20,300.00
13,200.00
9,600.00
12,700.00
9,600.00
9,600.00
13,200.00
10,800.00
14,100.00
15,500.00
9,600.00
13,100.00
15,500.00
13,100.00

ที่
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ ขนาดไร่ ตาบล
นายวิชาญ อุดมธาดาพงศ์
1 ไร่ ฟ้าหยาด
นางมลิวัลย์ ภักดีชาติ
1 ไร่ ฟ้าหยาด
นางสาลี จารูญสาย
1 ไร่ ฟ้าหยาด
นางมะลิวัลย์ ยืนสุข
1 ไร่ ฟ้าหยาด
นางกองแพง จาปาสอน
1 ไร่ ฟ้าหยาด
นางอ่อนจันทร์ โสมะตะนัย
1 ไร่
ดู่ทุ่ง
นายรัชสถิต สุจริต
1 ไร่ ตาดทอง
นางละออง วันทาดี
1 ไร่ ทุ่งนางโอก
นายสมาน เอี่ยมอิ่ม
1 ไร่
ขุมเงิน
นางสุทิน ตรีแสน
1 ไร่ เขื่องคา
นายคาไข มณีฉาย
1 ไร่
บุ่งค้า
นางลุนหล้า บุญมั่น
1 ไร่ โพนงาม
นายพลธิชัย โลหะพรม
1 ไร่ ฟ้าห่วน
นายบุญมี ชนะกิจ
1 ไร่
ค้อวัง

อาเภอ
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เลิงนกทา
กุดชุม
ค้อวัง
ค้อวัง

รับจัดสรร
45,200.00
45,200.00
45,200.00
45,200.00
45,200.00
45,200.00
45,200.00
45,200.00
45,200.00
45,200.00
45,200.00
45,200.00
45,200.00
45,200.00
2,305,200.00

จานวนเงินทาสัญญา
32,100.00
32,100.00
32,500.00
35,600.00
35,600.00
35,600.00
35,600.00
21,600.00
23,000.00
16,400.00
35,000.00
35,600.00
35,600.00
35,000.00
1,597,200.00

คงเหลือ
หมายเหตุ
13,100.00
13,100.00
12,700.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
23,600.00
22,200.00
28,800.00
10,200.00
9,600.00
9,600.00
10,200.00

708,000.00

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รายละเอียดการคืนงบประมาณ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู)้
รอบที่ 1 (ขนาด 3 ไร่)
จังหวัดยโสธร
ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ ขนาดไร่ ตาบล
อาเภอ
รับจัดสรร
จานวนเงินทาสัญญา
นายวารี สลับศรี
3 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
104,000.00
95,100.00
นายอภิศักดิ์ สอนโส
3 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
104,000.00
95,100.00
นายวิชิต เที่ยงจิตร
3 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
104,000.00
80,800.00
นายฆนากร สมพอง
3 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
104,000.00
78,500.00
นางประกลายแก้ว พุฒตาลดง
3 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
104,000.00
78,500.00
นางสาวนภาเพ็ญ คาสาย
3 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
104,000.00
76,000.00
นางสาวพะเยาว์ เจิมหด
3 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
104,000.00
66,600.00
นางประกาย วาดโคกสูง
3 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
104,000.00
80,800.00
นายสมบูรณ์ เพิ่มพูล
3 ไร่
คูเมือง
มหาชนะชัย
104,000.00
78,500.00
นางปราณี สุภาพันธ์
3 ไร่
คูเมือง
มหาชนะชัย
104,000.00
76,000.00
นางบุญสม จันทร์สมัคร
3 ไร่ โนนทราย มหาชนะชัย
104,000.00
34,400.00
นายวิเชียร เพ็ญเนตร
3 ไร่ โนนทราย มหาชนะชัย
104,000.00
78,500.00
นางสาวสุพัฒน์ สอดแสน
3 ไร่ โนนทราย มหาชนะชัย
104,000.00
91,500.00
นายธรรมศักดิ์ ภาษิต
3 ไร่ โนนทราย มหาชนะชัย
104,000.00
86,800.00
นางสมัย บุญสาร
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
92,000.00
นายคนอง เหมสันต์
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
76,000.00
นายชูชาติ เครือแสง
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
73,700.00
นางวราภร กะจิการ
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
78,500.00
นายสาเภา คาอาจ
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
80,800.00
นางเพ็ญ ประวัคเค
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
76,000.00
นางจันทร์เพ็ญ นาเงิน
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
93,400.00
นางสาวทองพูล อ่อนอาจ
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
76,000.00
104,000.00
นายรักชาติ เกษกัน
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
76,000.00
นางสายใจ เพ็ญเนตร
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
84,600.00
นายพนม สมเขียน
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
85,600.00
นายจารอง พิมพ์ขาว
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
71,300.00
นางวีระยา ผิวผ่อง
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
83,200.00
นางพิศมัย ทองสุข
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
78,500.00
นายบุญเพ็ง ทองลักษณ์
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
85,600.00
นางสาวนงนุช บึงเจริญ
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
73,700.00
นายสิทธิยา ทาบทอง
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
94,400.00
นางสมบูรณ์ สิงห์กุ
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
78,500.00
นายบุญสม ผุยพัฒน์
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
78,500.00
นายเขียว จันทะริส
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
73,700.00
นายจันลา บุญบัง
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
78,500.00
นางสาวฉันทนา ประทุมรัตน์
3 ไร่
บึงแก
มหาชนะชัย
104,000.00
68,900.00

คงเหลือ
หมายเหตุ
8,900.00
8,900.00
23,200.00
25,500.00
25,500.00
28,000.00
37,400.00
23,200.00
25,500.00
28,000.00
69,600.00
25,500.00
12,500.00
17,200.00
12,000.00
28,000.00
30,300.00
25,500.00
23,200.00
28,000.00
10,600.00
28,000.00
28,000.00
19,400.00
18,400.00
32,700.00
20,800.00
25,500.00
18,400.00
30,300.00
9,600.00
25,500.00
25,500.00
30,300.00
25,500.00
35,100.00

ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ ขนาดไร่ ตาบล
นายอุทัย วิชาพูล
3 ไร่
บึงแก
นายบรรลือ พิมพ์ขาว
3 ไร่
บึงแก
นายวิชัย เพ็ญเนตร
3 ไร่
บึงแก
นายไพบูลย์ ทาบทอง
3 ไร่
บึงแก
นายสมหมาย แก้วศรี
3 ไร่
สงยาง
นางฐานิยา เรืองศรี
3 ไร่ หัวเมือง
นายบุญหยด สัตย์ซื่อ
3 ไร่
ม่วง
นายวิรัตน์ บุญทวี
3 ไร่
ม่วง
นายนิติศักดิ์ สร้อยรักษ์
3 ไร่
ม่วง
นายสุพัฒน์ เดชรักษา
3 ไร่
ม่วง
นายสุทิน เพชรแสง
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นางสอน วงค์คา
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นางสาวเพียร บุญโสม
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นายคาบง ประกอบกุล
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นางกรรณิกา บุญเทียม
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นายสมยงค์ พรมหูต
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นายบัวกัน สันสี
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นางเพ็ญศรี ศรีสมาน
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นางละมูล กองแก้ว
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นายเสรี กองแก้ว
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นางจันทร์ พวงพิมพ์
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นายยุทธนา พราวศรี
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นางสุวรรณา ศิลาพล
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นายอภิชาติ จูมวงษ์
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นายรัฐศาตร์ บุญโสม
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นายทองสุข บุญโสม
3 ไร่ ฟ้าหยาด
นายณรงค์ฤทธิ์ ห้วยจัน
3 ไร่ ตาดทอง
นายเทพพิทักษ์ โคตรสมบัติ
3 ไร่ น้าค้าใหญ่
นายทักษ์ศิลป์ พรมจันทร์
3 ไร่ สร้างมิ่ง
นายสุพรรณ์ สายศร
3 ไร่ โคกส้าราญ
นางอ้อย อยู่สุขสบาย
3 ไร่ ศรีแก้ว
นายทองพูน ถึงแสง
3 ไร่ โนนเปือย
นายโอวาท บุญศรี
3 ไร่ ก้าแมด
นายสายันต์ สีถาน
3 ไร่ น้าอ้อม
นายอัครเดช พุฒพันธ์
3 ไร่ กุดน้าใส
นายกันหา แสนหล้า
3 ไร่ ทรายมูล
นายถนัด ศรีสุข
3 ไร่ นาเวียง
นายสุริยา แก้วสาร
3 ไร่
ไผ่
นายเลิง ผาดาสิทธิ์
3 ไร่ ไทยเจริญ
นายค้าพูล จันดี
3 ไร่
ค้าเตย
นางวัฒนา บรรจง
3 ไร่
น้าค้า

อาเภอ
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เลิงนกทา
เลิงนกทา
เลิงนกทา
กุดชุม
กุดชุม
ค้อวัง
ค้อวัง
ทรายมูล
ทรายมูล
ทรายมูล
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ

รับจัดสรร
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00

จานวนเงินทาสัญญา
78,500.00
85,600.00
85,600.00
80,800.00
63,000.00
66,600.00
76,000.00
78,500.00
73,700.00
85,600.00
80,800.00
95,000.00
78,500.00
66,600.00
88,000.00
90,400.00
76,000.00
85,600.00
73,700.00
76,000.00
61,800.00
95,000.00
66,600.00
85,600.00
76,000.00
85,600.00
95,000.00
12,000.00
77,300.00
88,000.00
95,000.00
95,000.00
95,100.00
95,000.00
94,000.00
58,100.00
95,000.00
95,000.00
76,100.00
71,300.00
77,300.00

คงเหลือ
หมายเหตุ
25,500.00
18,400.00
18,400.00
23,200.00
41,000.00
37,400.00
28,000.00
25,500.00
30,300.00
18,400.00
23,200.00
9,000.00
25,500.00
37,400.00
16,000.00
13,600.00
28,000.00
18,400.00
30,300.00
28,000.00
42,200.00
9,000.00
37,400.00
18,400.00
28,000.00
18,400.00
9,000.00
92,000.00
26,700.00
16,000.00
9,000.00
9,000.00
8,900.00
9,000.00
10,000.00
45,900.00
9,000.00
9,000.00
27,900.00
32,700.00
26,700.00

ที่
78
79
80
81
82
83

ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ ขนาดไร่ ตาบล
นายสหภัทร ตอสูงเนิน
3 ไร่ กระจาย
นายธงชัย ขันสัมฤทธิ์
3 ไร่ เชียงเพ็ง
นางนงคราญ จันเหลือง
3 ไร่ ศรีฐาน
นางสาวอรวรรณ สุขเทศ
3 ไร่
ย่อ
นายอ้านาจ ดีการกล
3 ไร่
ลุมพุก
นายพิชัย ปัดภัย
3 ไร่
ผือฮี

อาเภอ
ป่าติว
ป่าติว
ป่าติว
ค้าเขื่อนแก้ว
ค้าเขื่อนแก้ว
มหาชนะชัย

รับจัดสรร
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00
104,000.00

จานวนเงินทาสัญญา
95,100.00
95,100.00
95,100.00
33,300.00
48,500.00
104,000.00

8,632,000.00

6,599,900.00

คงเหลือ
หมายเหตุ
8,900.00
8,900.00
8,900.00
70,700.00
55,500.00
0.00 รอแปลงใหม่

2,032,100.00

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียดการคืนงบประมาณ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู)้
รอบที่ 1 (ขนาด 15 ไร่)
จังหวัดยโสธร
ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ ขนาดไร่ ตาบล
อาเภอ
รับจัดสรร
จานวนเงินทาสัญญา
นางบุญเพ็ง สืบสายลา
15 ไร่ หัวเมือง มหาชนะชัย
1,040,000.00
393,000.00
นางถาวร สายรัตน์
15 ไร่ พระเสาร์ มหาชนะชัย
435,000.00
1,040,000.00
นายสมบูรณ์ เกตุกัน
15 ไร่ โนนทราย มหาชนะชัย
254,000.00
1,040,000.00
นางนุกาญจน์ โรมพันธ์
15 ไร่ บากเรือ มหาชนะชัย
490,000.00
1,040,000.00
นายพิเชษฐ์ ปัทมะ
15 ไร่
ม่วง
มหาชนะชัย
113,000.00
1,040,000.00
นายคาคูณ เอ็มรัตน์
15 ไร่ คูเมือง
มหาชนะชัย
1,040,000.00
397,000.00
นายพระเยาว์ จันทร์เหลา
15 ไร่
ผือฮี
มหาชนะชัย
454,000.00
1,040,000.00
นายบุญโฮม เหมสันต์
15 ไร่ บึงแก
มหาชนะชัย
147,000.00
1,040,000.00
8,320,000.00

2,683,000.00

คงเหลือ
หมายเหตุ
647,000.00
605,000.00
786,000.00
550,000.00
927,000.00
643,000.00
586,000.00
893,000.00

5,637,000.00

การก้าหนดบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่างพัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอ้าเภอ
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
1. ตัวชี้วัดงานรายทีม
ตัวชี้วัดหลั
รายละเอี
ก ยดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของ ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 85
การใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ระดับ 5 ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ
ความส้าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายการด้าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับ
ความส้าเร็จของการ
ขับเคลือ่ นนโยบายส้าคัญ
ของกรมการพัฒนาชุมชน

ระดับ 1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบาย
สาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง

น้อยกว่าร้อยละ 80
มากกว่าร้อยละ 80
มากกว่าร้อยละ 85
มากกว่าร้อยละ 90
มากกว่าร้อยละ 95

ระดับ 2 มีการกากับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของ
กรมการพัฒนาชุมชน
ระดับ 3 มีการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของ
กรมการพัฒนาชุมชน

ค่าน้้าหนัก
หลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับค่าคะแนน หมายเหตุ
1. หนังสือของหน่วยงานที่ชี้แจงเหตุผลอันเนือ่ งมาจากเหตุที่ไม่
20
1-5
สามารถควบคุมได้ ที่ไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่าย หรือจัดซื้อจัด
จ้าง (PO) ได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 พร้อมแสดง
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบคาชี้แจงในแต่ละประเด็น
หัวข้อให้ชัดเจน
2.รายงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management
1) มีผลการปฏิบัตงิ านบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัตงิ านและ
20
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตากว่
่ าร้อยละ 80
2) มีผลการปฏิบัตงิ านบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัตงิ านและ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ
80
3) มีผลการปฏิบัตงิ านบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัตงิ านและ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ
85
4) มีผลการปฏิบัตงิ านบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัตงิ านและ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และมีการรายงานในระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มากกว่าร้อยละ
90
5) มีผลการปฏิบัตงิ านบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัตงิ านและ
1) ภาพถ่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2 รายงานผลการกากับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของ
กรมการพัฒนาชุมชน
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3) รายงานผลขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการ
พัฒนาชุมชน
4) รายงานผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรมและ
สรุปรายงานเสนอผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน
5) สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนา
ชุมชน

พัฒนาชุมชน
4) รายงานผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรมและ
สรุปรายงานเสนอผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน
5) สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนา
ชุมชน

ระดับ 4 มีผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรม
อย่างน้อยตาบลละ 1 กิจกรรม และมีสรุปรายงานเสนอ
ผู้บริหารทราบ
ระดับ 5 มีการนาเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงนวัตกรรม
ภายในองค์กรอย่างน้อยจานวน 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับ
ความส้าเร็จในการพัฒนา
บุคลากร

ระดับ 1 มีมาตรการที่ชัดเจนเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากร (เป็น
ส่วนหนึง่ ของนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน)
ระดับ 2 บุคคลากรในหน่วยงานทุกคนมีการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
โดยกาหนดกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า 10
วัน หรือ 70 ชั่วโมง/คน/ปี
ระดับ 3 ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน
ได้รับการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ 70 ชั่วโมง/คน/ปี
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1) แผนการพัฒนาบุคลากร ระดับองค์กร และระดับบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) ทะเบียนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (IDP)

ระดับ 4 ร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน
ได้รับการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ 70 ชั่วโมง/คน/ปี

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของ
หมูบ่ ้านที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

ระดับ 5 มากกว่าร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดใน
หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ 70 ชั่วโมง/
คน/ปี
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหมูบ่ ้านที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตัง้
ศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

10

1) - ผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM มากกว่าร้อยละ 70
ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2
- เอกสารการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่
1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนหมูบ่ ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัตกิ าร

ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของหมูบ่ ้านที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตัง้
ศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

2) - ผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM มากกว่าร้อยละ 75
ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2
- เอกสารการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่
1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ของจานวนหมูบ่ ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัตกิ าร

ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหมูบ่ ้านที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตัง้
ศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

3) - ผลการบันทึกข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการในไตรมาส 1 – 2
- เอกสารการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH)
ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนหมูบ่ ้านเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัตกิ าร

ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของหมูบ่ ้านที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตัง้
ศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 5 ร้อยละ 100 ของหมูบ่ ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้
และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับ
ความส้าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต แบบ
บูรณาการเชิงพื้นที่

ระดับ 1 มีครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ
80 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
น้อยกว่าร้อยละ 70

ระดับ 2 ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 85
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
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ฐานข้อมูลในระบบรายงานฐานข้อมูลตามที่กาหนด ได้แก่ 1)
ฐานข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมสัมมาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
2) ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ
3) ฐานข้อมูลครัวเรือนพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
รายงานจากระบบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการใน
โปรแกรมบริหารงบประมาณและกิจกรรม (BPM) และแบบ
รายงานที่กรมฯ กาหนด

1

2-5

ระดับ 3 ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 90
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ระดับ 4 ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ 95
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับ 5 ครัวเรือน/กลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐร้อยละ
100 และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 7 รายได้จาก
การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของ
จ้านวนผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่จ้าหน่ายในตลาด
ออนไลน์***

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของ
กองทุนชุมชนเข้มแข็งที่
สามารถยกระดับได้

ระดับ 5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

น้อยกว่าร้อยละ 7
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์
จานวนน้อยกว่าร้อยละ 8
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 11 และต้องมีรายงานการสารวจ
ความพร้อมของผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และ
ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์
กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 60
กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 70
กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 80
กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 90
กองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้ ร้อยละ 100
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ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน

1-5

5

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการเผยแพร่และจาหน่ายใน
แพลตฟอร์ม หรือ สื่อออนไลน์อนื่ ๆ

1-5

5

แบบสรุปจานวนกองทุนชุมชนที่สามารถยกระดับได้

1-5

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับ
ความส้าเร็จการบริหาร
ระดับ 1
จัดการหนี้เกินก้าหนดช้าระ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับ 2

จังหวัดบริหารจัดการหนีเ้ กินกาหนดชาระคงเหลือได้
มากกว่าร้อยละ 20
จังหวัดบริหารจัดการหนีเ้ กินกาหนดชาระคงเหลือได้ตา่
กว่าร้อยละ 20
จังหวัดบริหารจัดการหนีเ้ กินกาหนดชาระคงเหลือได้ตา่
กว่าร้อยละ 15
จังหวัดบริหารจัดการหนีเ้ กินกาหนดชาระคงเหลือได้ตา่
ระดับ 4 กว่าร้อยละ 10
จังหวัดบริหารจัดการหนีเ้ กินกาหนดชาระคงเหลือได้ตา่
ระดับ 5 กว่าร้อยละ 5
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1. ตัวชี้วัดงานรายบุคคล
ตัวชี้วัดหลั
รายละเอี
ก ยดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าน้้าหนัก
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับ
ระดับ 1 มีการจัดเตรียมข้อมูล และคู่มือการจัดทาและประสาน
5
ความส้าเร็จของการ
แผนพัฒนาตาบล
ด้าเนินงานจัดท้าและ
ระดับ 2 มีคณะทางานในการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล
ประสานแผนพัฒนาต้าบล
ระดับ 3 มีการกากับดูแลและสนับสนุนการดาเนินงานจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาตาบล
ระดับ 4 มีการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบลได้ครบถ้วน
ระดับ 5 มีการเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ
และแผนพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับ
ระดับ 1 มีการจัดทาและรายงานฐานข้อมูลหมูบ่ ้านเป้าหมายใน
5
ความส้าเร็จของการ
การดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา
ขับเคลือ่ นด้าเนินงาน
รัฐ
เศรษฐกิจฐานรากและ
ระดับ 2 มีแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนากลุ่ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชารัฐ
ระดับ 3 มีการติดตามกลุ่มเป้าหมาย และมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ระดับ 4 มีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ระดับ 5 มีผลงนาที่โดนเด่น (Best Practice) อย่างน้อย 1 กลุ่ม
และมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับ
ระดับ 1 มีการประชุมสร้างความเข้าใจระดับชุมชนเพื่อขับเคลื่อน
15
ความส้าเร็จของการ
การปลูกผักและศูนย์ขยายพันธุ์พืชชุมชน
เสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อ ระดับ 2 มีแผนปฏิบัตกิ ารของชุมชนในการขับเคลื่อนศูนย์
สร้างความมัน่ คงทางอาหาร
ขยายพันธุ์พืชชุมชนเพื่อสร้างความมัน่ คงทางอาหาร

บันทึกข้อมูลการบริหารจัดการหนีใ้ นโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกนี้
(SARA)

หลักฐานเชิงประจักษ์
1) มีการจัดทาข้อมูล เพื่อจัดทาแผน
2) มีเอกสารรูปเล่มแผนพัฒนาตาบล ตามแบบฟอร์มที่กาหนดของ
กรมการพัฒนาชุมชน
3) มีการบันทึกรายงานแผนในระบบ google ไดรฟ์

- มีทะเบียน/มีแผนปฏิบัตงิ าน

- มีผลการดาเนินงานพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
- มีการรายงานผลการดาเนินงานในระบบรายงาน บร.1 - 2
- มีการประชาสัมพันธ์ผลงาน ผ่านสื่อต่างๆ

- มีสาเนารายงานการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสร้าง
ความมัน่ คงทางอาหาร และการขับเคลื่อนศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์/
พันธุ์พืช
- มีแผนการขับเคลื่อนศูนย์ขยายพันธุ์พืชชุมชนเพื่อสร้างความ
มัน่ คงทางอาหาร ระดับชุมชน

1-5

ระดับค่าคะแนน หมายเหตุ

เสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อ
สร้างความมัน่ คงทางอาหาร
ระดับ 3 มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ ารอย่าง
ต่อเนือ่ ง
อย่างน้อย 3 กิจกรรม และมี "ตูป้ ันผัก ปันรัก ให้ชุมชน"

ระดับ 4 มีการจัดตัง้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในระดับชุมชน อย่างน้อย
1 ศูนย์/ตาบล

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับ
ความส้าเร็จของการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนา
ผ้าลายเอกลักษณ์พื้นถิน่

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับ
ความส้าเร็จของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
TOP TEN ระดับอ้าเภอ

ระดับ 5 มีการจัดตัง้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในระดับชุมชน มากกว่า 1
ศูนย์ /ตาบล และสามารถเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์
ชุมชนต้นแบบ (Best Practice) อย่างน้อย จานวน 1
ศูนย์
มีการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในแก่หน่วยงาน
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ภาคีเครือข่ายระดับอาเภอ
ระดับ 1
ระดับ 2 มีการจัดทาประกาศผ้าลายเอกลักษณ์ของอาเภอ
ระดับ 3 มีการส่งเสริมการผลิตและการสวมใส่ผ้าลายเอกลักษณ์ของอาเภอ
ระดับ 4 มีการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าลายเอกลักษณ์ของอาเภอ
ระดับ 5 มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด อย่างน้อย 3 ช่องทาง
ระดับ 1 มีการจัดทาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP อาเภอ
5
ระดับ 2 มีการจัดประชุมเครือข่าย OTOP และ ภาคีการพัฒนา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนาเข้าที่ประชุม
อนุกรรมการเครือข่าย นตผ. ระดับอาเภอ

- มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ ารอย่างต่อเนือ่ ง อย่าง
น้อย 3 กิจกรรม เช่น กิจกรรมการปลูกผักเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์/
พันธุ์พืช กิจกรรม
การเก็บเมล็ดพันธุ์/พันธุ์พืช กิจกรรมการแบ่งปันเมล็ดพันธุ/์ พันธุ์พืช
กิจกรรมเอามือ้ สามัคคี กิจกรรมการให้ความรู้การปลูกผัก กิจกรรม
"หนึง่ หมูบ่ ้าน หนึง่ ถนนกินได้ " ฯลฯ และมีภาพประกอบ อย่าง
น้อยกิจกรรมละ 3 ภาพ
- มีการจัดตัง้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในระดับชุมชน อย่างน้อย 1 ศูนย์
/ตาบล (องค์ประกอบของศูนย์ฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย)
1) ป้ายศูนย์ฯ 2) คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
3) สมาชิกศูนย์ฯ 4) ระเบียบข้อบังคับศูนย์ฯ
5) มีการรวบรวมองค์ความรู้การขยายพันธุ์พืช การเก็บรักษา
พันธุ์/เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ เช่น แผ่นพับ โปรสเตอร์
6) มี "ตูป้ ันผัก ปันรัก ให้ชุมชน" ในการแบ่งปันผักสด
7) มีบอร์ด/ภาพประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของศูนย์
8) มีตแู้ บ่งปันเมล็ดพันธุ/์ พันธุ์พืช ให้บริการในศูนย์ ฯ และมี
เมล็ดพันธุ์/พันธุ์พืชอย่างน้อย 10 ชนิด
- มีศูนย์ฯ ต้นแบบระดับชุมชนอย่างน้อย 2 ศูนย์/ตาบล และสรุป
บทเรียน ศูนย์ฯ ละ 1 เล่ม

1. ทะเบียนกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและทะเบียนผลิตภัณฑ์
2. เอกสาร /นส./บันทึกการประชุม/ภาพถ่าย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
TOP TEN ระดับอ้าเภอ
ระดับ 3 จัดตัง้ คณะทางานและดาเนินการคัดเลือก OTOP TOP
TEN อาเภอ
ระดับ 4 จัดทาประกาศ OTOP TOP TEN ระดับอาเภอและ
มอบเกียรติบัตร
ระดับ 5 ส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
TOP TEN
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ
ระดับที่ 1 รายงานข่าวประชาสัมพันธ์กจิ กรรมพัฒนาชุมชนผ่าน
ความส้าเร็จของการ
สื่อต่างๆต่ากว่า ร้อยละ 60
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ระดับที่ 2 รายงานข่าวประชาสัมพันธ์กจิ กรรมพัฒนาชุมชนผ่าน
พัฒนาชุมชนในรูปแบบ
สื่อต่างๆต่ากว่า ร้อยละ 61-70
ข่าวปชส./คลิปวิดิโอผ่าน ระดับที่ 3 รายงานข่าวประชาสัมพันธ์กจิ กรรมพัฒนาชุมชนผ่าน
สือ่ กระทบมาก โทรทัศน์,
สื่อต่างๆต่ากว่า ร้อยละ 61-80
youtubeOA,Facebook,li ระดับที่ 4 รายงานข่าวประชาสัมพันธ์กจิ กรรมพัฒนาชุมชนผ่าน
ne,website
สื่อต่างๆต่ากว่า ร้อยละ 81-90
ระดับที่ 5 รายงานข่าวประชาสัมพันธ์กจิ กรรมพัฒนาชุมชนผ่าน
สื่อต่างๆต่ากว่า ร้อยละ 91

3. คาสั่งอาเภอ/รายชื่อผลิตภัณพ์ OTOP TOP TEN อาเภอ/
ภาพถ่าย
4. ประกาศอาเภอและผลิตภัณฑ์ OTOP TOP TEN อาเภอ
5. ส่งเสริมการตลาด เช่น กิจกรรมออกร้าน
10

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ระดับ 1 มีฐานข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2547-2563
ความส้าเร็จการขับเคลือ่ น ระดับ 2 มีการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินตามเกณฑ์
หมูบ่ ้านกองทุนแม่ของ
ของกรมการพัฒนาชุมชน และ ป.ป.ส.
แผ่นดิน
ระดับ 3 มีคณะทางานทุกระดับและมีการจัดทาแผนพัฒนา
หมูบ่ ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับ 4 หมูบ่ ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดาเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัตกิ าร อย่างน้อย 5 กิจกรรม
ระดับ 5
ระดับ 5 มีหมูบ่ ้านปลอดยาเสพติด จานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของแต่ละหมูบ่ ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของ ระดับที่ 1 เพิ่มสมาชิกได้น้อยกว่าร้อยละ 70
การเพิ่มสมาชิกกองทุน
ระดับที่ 2 เพิ่มสมาชิกได้มากกว่าร้อยละ 70
พัฒนาบทบทสตรี ส้าหรับ ระดับที่ 3 เพิ่มสมาชิกได้มากกว่าร้อยละ 80
สตรีเป้าหมายที่ยงั ไม่เป็น ระดับที่ 4 เพิ่มสมาชิกได้มากว่าร้อยละ 90
สมาชิกในปี 2563
ระดับที่ 5 เพิ่มสมาชิกได้ร้อยละ 100

20

ตัวชี้วัดที่ 9 ความส้าเร็จ
ของการบริหารงานของ
ส้านักงานพัฒนาชุมชน
อ้าเภอ

10

ระดับที่ 1 มีคาสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน/มอบหมายงาน
ระดับที่ 2 มีการจัดทาปฏิทินการส่งงาน/ตารางกากับงานของอาเภอ

หนังสือสรุปผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานจังหวัดทุกวันที่
20 ของเดือน

10

1. คาสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน/มอบหมายงาน
2. ทะเบียนวันลา และสรุปวันลาประจาเดือนของข้าราชการในสังกัด

1-5

ตัวชี้วัดที่ 9 ความส้าเร็จ
ของการบริหารงานของ
ส้านักงานพัฒนาชุมชน
อ้าเภอ

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับ
ความส้าเร็จของการ
คัดเลือกกิจกรรม/งาน
พัฒนาชุมชนดีเด่น
ประจ้าปี 2564

ระดับที่ 3 มีผลการส่งงานทันตามปฏิทินการส่งงานประจาเดือนของจังหวัด
อยู่ในระดับ 7-9 ของจังหวัด
ระดับที่ 4 มีผลการส่งงานทันตามปฏิทินการส่งงานประจาเดือนของจังหวัด
อยู่ในระดับ 4-6 ของจังหวัด
ระดับที่ 5 มีผลการส่งงานทันตามปฏิทินการส่งงานประจาเดือนของจังหวัด
อยู่ในระดับ 1-3 ของจังหวัด
ระดับที่ 1 ส่งกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับ
10
จังหวัด ไม่ครบทุกประเภท /ทุกกิกรรม
ระดับที่ 2 ส่งกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับ
จังหวัดครบทุกประเภท /ทุกกิจกรรม
ระดับที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการคัดเลือก/
ประกวด กิจกรรม ประจาปี 2564 อย่างน้อย 1
กิจกรรม ขึ้นไป
ระดับที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการคัดเลือก/
ประกวด กิจกรรม ประจาปี 2564 อย่างน้อย 1
กิจกรรม ขึ้นไป
ระดับที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการคัดเลือก/ประกวด กิจกรรม
ประจาปี 2564 อย่างน้อย 1 กิจกรรม ขึ้นไป

3. วาระการประชุม/รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด
4. เอกสารสรุปการส่งงานของ จนท.ผู้รับผิดชอบงาน สพจ.ยโสธร
5. เอกสารแผน ผล ประจาเดือน (จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์)

1.หนังสือแจ้งจังหวัด ส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก/ประกวด
2.ประกาศจังหวัดยโสธร/ประกาศสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

3.เอกสาร หลักฐาน ผลงาน ที่ส่งเข้าคัดเลือก/ประกวด

รายงานการเพิ่มจานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัดยโสธร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภทบุคคลธรรมดา ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (ร้อยละ 100)
ข้อมูลพื้นฐาน
สมัครแล้ว
สตรี
เป้าหมาย
ที่

อาเภอ

จานวนหมูบ่ ้าน
(หมูบ่ ้าน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เมืองยโสธร
ทรายมูล
กุดชุม
คาเขื่อนแก้ว
ป่าติ้ว
มหาชนะชัย
ค้อวัง
เลิงนกทา
ไทยเจริญ
รวมทัง้ หมด

หมายเหตุ

190
54
128
115
57
103
45
145
48
885

สตรีเป้าหมาย
(อายุ 15 ปี ขึ้น
ไป)

54,562
13,157
27,803
28,398
15,004
24,070
10,882
40,319
12,885
227,080

ผ่านการ
ตรวจสอบ
ก.ย.63

42,298
9,571
21,637
22,393
11,418
18,846
8,706
30,874
10,202
175,945

สมาชิกที่

รวมสมาชิกทัง้ หมด

เป้าหมาย การเพิ่ม
(คน)
เพิ่มขึ้น
ทีย่ งั ไม่เป็น สมาชิก
สมาชิก (ร้อยละ 100) (ต.ค.63-พ.ค.64) จานวน
ร้อยละ

12,264
3,586
6,166
6,005
3,586
5,224
2,176
9,445
2,683
51,135

12,264
3,586
6,166
6,005
3,586
5,224
2,176
9,445
2,683
51,135

5,719
3,697
3,432
6,535
3,257
3,262
875
4,676
2,901
34,354

48,017
13,268
25,069
28,928
14,675
22,108
9,581
35,550
13,103
210,299

ข้อมูลสตรีอายุ 15 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จากทีท่ าการปกครองจังหวัดยโสธร

จานวนหมูบ่ ้าน

คงเหลือ
เป้าหมาย

88.00
6,545
100.84 111
90.17
2,734
530
101.87 97.81
329
91.85
1,962
88.04
1,301
88.17
4,769
101.69 218
92.61
16,781

ครบ 100%
พ.ย.-63

56
8
15
59
9
0
10
13
0
170

ธ.ค.-63

7
0
25
24
6
0
0
0
8
70

ม.ค.-64

43
0
10
26
28
0
14
2
0
123

ก.พ.-64

7
0
4
0
0
24
2
3
5
45

มี.ค.-64

1
29
8
0
0
33
4
26
8
109

เม.ย.-64

0
17
0
0
0
0
0
0
27
44

พ.ค.-64

0
0
0
0
0
0
0
35
0
35

รวม

114
54
62
109
43
57
30
79
48
596

ร้อยละ

60.00
100.00
48.44
94.78
75.44
55.34
66.67
54.48
100.00
67.34

คงเหลือ

76
66
6
14
46
15
66
289

ทะเบียนคุมลูกหนี้เกินกาหนดชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2556-2564
(/) ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ที่

อาเภอ

โครงการที่ได้รับอนุมัติ ปี 56-64

โครงการที่รับชาระ

หนี้คงเหลือ ในเดือนพฤษภาคม 2564
โครงการ

โครงการ
1 เมืองยโสธร
660
2 ทรายมูล
294
3 กุดชุม
382
4 คาเขื่อนแก้ว
449
5 ป่าติ้ว
212
6 มหาชนะชัย
388
7 ค้อวัง
109
8 เลิงนกทา
348
9 ไทยเจริญ
191
รวมทั้งสิ้น
3,033

จานวนเงิน
โครงการ
37,782,061.00
519
11,724,400.00
230
24,049,014.00
283
28,523,099.00
320
12,373,800.00
141
21,478,990.00
295
6,546,850.00
78
24,221,035.00
240
11,284,540.00
153
177,983,789.00 2,259

จานวน
29,893,788.30
8,457,170.00
16,482,964.00
20,107,428.60
8,357,808.00
15,769,568.00
4,390,835.00
16,041,234.15
8,305,745.55
127,806,541.60

141
64
99
129
71
93
31
108
38
774

จานวนลูกหนี้
คงเหลือ
โครงการ
7,888,272.70
57
3,267,230.00
23
7,566,050.00
89
8,415,670.40
60
4,015,992.00
58
5,709,422.00
55
2,156,015.00
31
8,179,800.85
79
2,978,794.45
21
50,177,247.40 473

ร้อยละของหนี้
ลูกหนีเ้ กินกาหนดชาระ
เกิ
นกาหนดชาระ
(ค้างชาระ)
(จากยอดลูกหนี้
ลูกหนี้ยังไม่ครบ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม
คงเหลือ)
กาหนดชาระ โครงการ 2564จานวน

6,172,025.00
2,177,085.00
7,429,067.00
6,642,642.50
3,824,421.00
4,812,024.00
2,156,015.00
7,266,464.00
2,393,445.00
42,873,188.50

84
41
10
69
13
38
29
17
301

1,716,247.70
1,090,145.00
136,983.00
1,773,027.90
191,571.00
897,398.00
913,336.85
585,349.45
7,304,058.90

21.76
33.37
1.81
21.07
4.77
15.72
11.17
19.65
14.56

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

กิจกรรม/โครงการ

พืน้ ทีด่ าเนินการ/งบประมาณ (บาท)
จังหวัด(เป้า) งบประมาณ) อาเภอ(เป้า)
งบประมาณ

ประเภทวงเงิน (บาท)
ห้วงดาเนินการ
ไม่เกิน 100,000 เกิน 100,000 ไตรมาส

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 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

105 กองทุน

451,500

451,500

3-4

5 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบ มชช. และการคัดสรรกิจกรรม

9 อาเภอ

20,000

-

พัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2564

20,000

-

-

3

-

6 พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group

9 กลุ่ม

27,000

27,000

-

3

7 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารบริหารจัดการหนี้ "สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"

1 แห่ง

17,100

17,100

-

3

8 สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน

1 แห่ง

55,500

55,500

-

3

-

100,000

15,200
100,000

3
3

9 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด
10 เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและ
การเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด
ต้นแบบ
11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน

1 จังหวัด

15,200
1 อาเภอ
(ทรายมูล)

10 แห่ง

82,000

-

12 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

2 ชุมชน

13 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดคนไทยยิม้ ได้
รวมงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรฯ ไตรมาส 3-4 ( ณ 25 พ.ค. 2564)

82,000

800 ครั้ง

35,200

370,000

370,000

3-4

245,500

245,500

3-4

3,729,200
316,800
(สามล้านเจ็ดแสนหกหมืน่ สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3,447,600

3,764,400
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

คม 2564

การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดยโสธร ประจาปี 2564
1. การประกวดคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดและเครือข่ายกองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับอาเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี 2564
กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เป็ น กองทุ น ที่ ร วมจิ ต ใจของคนในชุ ม ชนเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ทุ ก ข์ ย าก
ซึ่ งน้ อมน ายุ ทธศาสตร์ พระราชทานของสมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ พระบรมราชชนนี พั นปี หลวง
ที่ทรงห่วงใย ต่อวิกฤติมหันตภัยจากปัญหายาเสพติด มีเป้าหมายในการขจั ดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วย
พลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ของแต่ละชุมชนและต่อยอดไปสู่การแก้ไข
ปัญ หาได้อ ย่ างยั่ งยื น โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ม อบหมายให้ก รมการพั ฒนาชุม ชนเป็ นหน่ วยงานหลัก ในการ
ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการ/เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจาทุกปี รวมถึงได้มีการบูรณาการงบประมาณและความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนและบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยแนวทาง
การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเกิดความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสาคัญ
ของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็นการ เชิดชู
เกียรติ สร้างขวัญกาลังใจในการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดจึง
ได้จัดทาโครงการการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับอาเภอดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจาปี 2564 และขอให้อาเภอมอบหมายพัฒนาการอาเภอพิจารณา
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การประกวดฯ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งให้ส่ง
รายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการคัดเลือกระดับอาเภอฯ ให้จังหวัด ภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน2564
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- จังหวัดจัดทาโครงการแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด
และเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอดีเด่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
- จังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติการการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด และจัดทาคาสั่ง
คณะทางานติดตามและประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อม
แจ้งให้อาเภอทราบ
- จังหวัดแจ้งอาเภอทั้ง 9 อาเภอ ให้ดาเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดกองทุนแม่ของ
แผ่นดินดีเด่ นระดับจังหวัด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่ วมกับเครื อข่ายกองทุ นแม่ของแผ่นดิ นระดับอาเภอ
พิจารณาคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความพร้อม และมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน 1 แห่ง
เสนอชื่อเข้ารับการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความ
พร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- จังหวัดจัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะทางานฯ เพื่อทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดฯ
- คณะทางานฯ ลงพื้นที่และติดตามผลการดาเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นฯ ที่อาเภอเสนอชื่อ
เข้ารับการประกวดฯ ตามแผนที่กาหนดไว้
- ประชุมคณะทางานฯ เพื่อสรุปผลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

- จังหวัดประกาศผลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด และคณะกรรมการเครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทาใบประกาศเกียรติคุณ
หรือโล่รางวัลมอบให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับอาเภอดีเด่น ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร ประจาปี 2564 ช่วงเดือนสิงหาคม
2564
- จังหวัดรายงานผลการประกวด/คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กรมการพัฒนาชุมชน
ทราบ ภายในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564
คณะกรรมการ ดังนี้
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ด้านเศรษฐกิจ)
ประธานกรรมการ
2. ปลัดจังหวัดยโสธร
รองประธานกรรมการ
3. ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
กรรมการ
4. ผู้แทน ศอ.ปส.จังหวัดยโสธร
กรรมการ
5. ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร
กรรมการ
6. ผู้แทน สานักงาน ป.ป.ส. ภาค 3
กรรมการ
7. พัฒนาการจังหวัดยโสธร
กรรมการและเลขานุการ
8. ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
9. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

ที่
1
2
3

4
5
6

แผนปฏิบัติการการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดยโสธร
และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอดีเด่น ประจาปี 2564
************************
กิจกรรม/รายละเอียด
พี้นที่/
พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มเป้าหมาย พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64
จัดทาโครงการและหลักเกณฑ์การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด
จังหวัด/เครือข่าย
และเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
จังหวัด
อาเภอดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดทาแผนปฏิบัติการการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดฯ
จังหวัด/เครือข่าย
และจัดทาคาสั่งคณะทางานติดตามและประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น
จังหวัด
ระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมแจ้งให้อาเภอทราบ
แจ้งอาเภอให้ดาเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดกองทุนแม่ของ
จังหวัด/เครือข่าย
แผ่ นดิ นดี เด่ นระดั บจั งหวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 และร่ วมกั บ
จังหวัด
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ พิจารณาคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ที่มีความพร้อม และมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน 1 แห่ ง
เสนอชื่อเข้ ารั บการประกวดกองทุ นแม่ของแผ่ นดิ นดี เด่ นระดั บจั งหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จั ดประชุ มเตรี ยมความพร้ อมคณะท างานฯ เพื่ อทราบแนวทางและหลั กเกณฑ์
จังหวัด/เครือข่าย
การประกวดฯ
จังหวัด
อาเภอดาเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดฯ และส่งรายชื่อ
อาเภอ/เครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ระดับอาเภอ ให้จังหวัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน
อาเภอ
2564
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่และติดตามผลการดาเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จังหวัด/คณะ
ดีเด่น ที่อาเภอเสนอชื่อเข้ารับการประกวดฯ ตามแผนที่กาหนดไว้
กรรมการฯ/
อาเภอ/เครือข่าย
อาเภอ

-2ที่

กิจกรรม/รายละเอียด

7 ประชุมคณะทางานฯ เพื่อสรุปผลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 ประกาศผลการประกวดกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด และ
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอดีเด่น จังหวัดยโสธร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทาใบประกาศเกียรติคุณหรือโล่รางวัล
มอบให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจัง หวัด และคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอดีเด่น ในงานมหกรรมกองทุนแม่
ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร ประจาปี 2564 ช่วงเดือนสิงหาคม 2564
9 จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดยโสธร ประจาปี 2564

พื้นที/่
พ.ศ. 2564
กลุ่มเป้าหมาย พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
จังหวัด/คณะ
กรรมการฯ
จังหวัด/เครือข่าย
จังหวัด/คณะ
กรรมการฯ

จังหวัด/เครือข่าย
จังหวัด
จังหวัด

10 จังหวัดรายงานผลการประกวด/คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้
กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564
หมายเหตุ 1. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ร่วมถึงมาตรการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด และคานึกถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสาคัญ และตามประกาศจังหวัดยโสธร

2. ผลการเสนอชือ่ ผู้ผ่านการบาบัดเพื่อขอทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสานักงาน ป.ป.ส.ภาค 3
- ครั้งที่ 1 จานวน 20 ราย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ จานวน 6 ราย ดังนี้
ที่

หมู่บ้าน

ตาบล

อาเภอ

1 โสกน้าใส

คาไผ่

ไทยเจริญ

2 หนองสนม

คาเตย ไทยเจริญ

3 นางช้างเฒ่า น้าคา

ไทยเจริญ

4 นางช้างเฒ่า น้าคา

ไทยเจริญ

5 นางช้างเฒ่า น้าคา

ไทยเจริญ

6 ทรัพย์เจริญ

ไทยเจริญ

คาไผ่

ชื่อ/สกุล

ที่อยู่

นายวิทยา ธรรมรี 106 หมู่ 7 ต.คาไผ่
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
นายพีรติ
101 หมู่ 3 ต.คาเตย
กิจผดุงเกียรติ
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
นายสนั่น ยวนยี 207 หมู่ 7 ต.น้าคา
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
นายสาราญ
152/1 หมู่ 7
คงทน
ต.น้าคา อ.ไทยเจริญ
จ.ยโสธร
นายอภิสิทธิ์
59 หมู่ 7 ต.น้าคา
ไตรยวงศ์
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
นายสุวิทย์
51 หมู่ 9 ต.คาไผ่
กลมเกลียว
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

อาชีพที่ขอรับทุน
อาชีพ
จานวนเงิน
(บาท)
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
20,000.เลี้ยงโค

20,000.-

ปลูกหญ้าสาหรับ
โค-กระบือ
เลี้ยงหาแม่พันธุ์

20,000.-

เลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมือง
ซ่อมรถมอเตอร์
ไซต์

20,000.-

หมาย
เหตุ

20,000.-

20,000.120,000

- ครั้งที่ 2 จานวน 1 ราย รอการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ในระดับจังหวัด รายละเอียดดังนี้
ลาดับ หมู่บ้าน
1

ลุมพุก

ตาบล
ลุมพุก

อาเภอ
คาเขื่อน
แก้ว

ชื่อ/สกุล
นายจิตจา หลัก
คา

ที่อยู่
58 หมู่ 9 ต.ลุมพุก
อ.คาเขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร

อาชีพที่ขอรับทุน
อาชีพ
จานวนเงิน
(บาท)
คั้นน้าอ้อย 18,000.สด

หมายเหตุ

18,000.-

3. การแพร่ระบาด/ปัญหายาเสพติดในกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร
ที่
อาเภอ
จานวน ระดับ A ระดับ B ระดับ C การแพร่ระบาด
กองทุนแม่ (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน)
(หมู่บ้าน)
1 เมืองยโสธร
67
18
46
3
5
2 ทรายมูล
29
29
2
3 กุดชุม
53
13
40
4
4 คาเขื่อนแก้ว
44
24
20
5 ป่าติ้ว
30
3
27
3
6 มหาชนะชัย
64
34
30
11
7 ค้อวัง
30
10
19
1
3
8 เลิงนกทา
57
25
32
12
9 ไทยเจริญ
28
14
14
3
10 จังหวัด
402
141
257
4
43

หมายเหตุ

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

อาเภอ/เขต
อาเภอเมืองยโสธร
อาเภอเมืองยโสธร
อาเภอเมืองยโสธร
อาเภอทรายมูล
อาเภอทรายมูล
อาเภอกุดชุม
อาเภอกุดชุม
อาเภอกุดชุม
อาเภอกุดชุม
อาเภอป่าติ้ว
อาเภอป่าติ้ว
อาเภอป่าติ้ว
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอค้อวัง
อาเภอค้อวัง
อาเภอค้อวัง
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอเลิงนกทา

ตาบล/แขวง
น้าคาใหญ่
ตาดทอง
ค้อเหนือ
ดู่ลาด
ไผ่
กุดชุม
โนนเปือย
กาแมด
นาโส่
โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
กระจาย
ฟ้าหยาด
คูเมือง
คูเมือง
บากเรือ
ม่วง
โนนทราย
บึงแก
สงยาง
สงยาง
สงยาง
สงยาง
ฟ้าห่วน
ฟ้าห่วน
ค้อวัง
บุ่งค้า
สวาท
สวาท
สวาท
ห้องแซง
สามัคคี
สามัคคี
กุดเชียงหมี
กุดเชียงหมี
สามแยก
โคกสาราญ

หมู่บ้าน/ชุมชน
ห้องข่า หมู่ 14
ดอนมะยาง หมู่ 3
ค้อเหนือ หมู่ 1
ดู่ลาด หมู่ 1
ไผ่ หมู่ 4
กุดชุมพัฒนา หมู่ 14
โนนเปือย หมู่ 1
กาแมด หมู่ 16
นาโส่ หมู่ 1
โพธิญาณ หมู่ 6
ร่มโพธิ์ หมู่ 12
ม่วงไข่ หมู่ 8
ฟ้าหยาด หมู่ 8
คุ้ม หมู่ 2
คุ้ม หมู่ 9
ดงยาง หมู่ 5
โพธิ์ศรี หมู่ 8
ยางกลาง หมู่ 4
ยางเครือ หมู่ 4
สร้างแป้น หมู่ 2
สร้างแป้น หมู่ 6
โพนจาน หมู่ 7
สงยาง หมู่ 8
โพนเมือง หมู่ 5
แข่ หมู่ 6
ค้อวัง หมู่ 1
ป่าขี้ยาง หมู่ 2
สวาท หมู่ 1
เลิงนกทา หมู่ 2
เป็งจาน หมู่ 13
ห้องแซงใต้ หมู่ 11
สามัคคี หมู่ 1
นาจาน หมู่ 10
หนองบัว หมู่ 7
แก้งนาคา หมู่ 8
หนองแฝก หมู่ 4
โนนสวรรค์ หมู่ 7

อาเภอเลิงนกทา

สร้างมิ่ง

สร้างมิ่ง หมู่ 1

หมายเหตุ

ลาดับ
39
40
41
42
43

อาเภอ/เขต
อาเภอไทยเจริญ
อาเภอไทยเจริญ
อาเภอไทยเจริญ
เทศบาลเมืองยโสธร

ตาบล/แขวง
ส้มผ่อ
คาไผ่
คาไผ่
ในเมือง

หมู่บ้าน/ชุมชน
เหล่าหันทราย หมู่ 6
คาไผ่เหนือ หมู่ 4
พอก หมู่ 6
บ้านเหนือ-วัดสิงห์ท่า หมู่ 6

หมายเหตุ

เทศบาลเมืองยโสธร
ในเมือง
โรงเรียนเทศบาล 3 ม.10 หมู่ 11
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอาเภอ
ประจาปี 2564 อาเภอดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 พร้อม
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประเมินหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดินที่คัดเลือกไว้ โดยใช้เกณฑ์ตามแบบประเมินคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นข้อพิจารณาในการ
ประเมิน และนาเข้าข้อมูลรายชื่อต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 ลงในเว็บไซต์กองทุนแม่ ของแผ่นดินของ
สานักงาน ป.ป.ส. (www.kongtunmae-oncb.go.th) ให้แล้ วเสร็ จภายในวั นพุธที่ 30 มิถุ นายน 2564 ส่ ง เสริมให้
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรอง ดาเนินการป้องกันและ
แก้ไ ขปัญ หายาเสพติ ดด้ว ยกระบวนการกองทุนแม่ ของแผ่น ดิน เพื่อรั กษาสถานะให้ มีความพร้อมเพื่อเข้ารั บเงิ น
พระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป ดังนี้
สถานที่ดาเนินการ
วันเดือนปี
ที่
เป้าหมาย (คน)
งบประมาณ
ดาเนินการ
บ้าน
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
1 หนองสมบูรณ์ 8 สวาท
เลิงนกทา
15
22-มิ.ย.-64
8,200
2 หนองแสง
8 โพธิ์ไทร
ป่าติ้ว
15
14-17 มิ.ย. 64
8,200
3 ท่าลาด
6 เชียงเพ็ง
ป่าติ้ว
15
14-17 มิ.ย. 64
8,200
4 หนองนางตุ้ม 3 สาราญ
เมืองยโสธร
15
8-9 มิ.ย.64
8,200
5 คาน้าสร้าง
10 คาน้าสร้าง กุดชุม
15
22 มิถุนายน 64
8,200
6 โป่ง
2 นาเวียง
ทรายมูล
15
10-11 มิ.ย.64
8,200
7 ดง
3 ดงเจริญ
คาเขื่อนแก้ว
15
21 มิถุนายน ๖๔
8,200
8 เหมือดขาว
12 ม่วง
มหาชนะชัย
15
15-มิ.ย.-64
8,200
9 แข่
7 ฟ้าห่วน
ค้อวัง
15
28 มิถุนายน 64
8,200
10 ทรัพย์เจริญ
9 คาไผ่
ไทยเจริญ
15
17-18 มิ.ย.64
8,200
150
82,000
อาเภอร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ การพัฒนา
หมู่บ้ านต้ นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างน้อย 5 กิ จกรรม ที่ นาไปสู่ หมู่บ้ านปลอดภั ยจากยาเสพติ ด จากกิจกรรม
ทางเลือกต่าง ๆ ดังนี้
1. ขยายผลรับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. รับรอง/ขยายผล ครัวเรือนปลอดยาเสพติด
3. ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันสาคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ
5. ดารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6. แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
7. ตั้งด่านตรวจและเวรยาม
8. สนับสนุนกิจกรรมการตรวจปัสสาวะและการตั้งด่านตรวจ
9. สนับสนุนกิจกรรม To Be Number One
10. สนับสนุนการส่งผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายบาบัด ทั้งแบบสมัครใจบาบัดและบังคับบาบัด
11. สนับสนุนอาชีพผู้ผ่านการบาบัดตามความสมัครใจ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดาเนินงาน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ซึ่งจังหวัดยโสธรได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสานักงบประมาณ เป้าหมายจานวน 182 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
พื้นที่ขนาด 1 ไร่ 136 หมู่บ้าน และพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จานวน 46 หมู่บ้าน เงื่อนไขโดยระบุว่า การพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จะต้องเป็นพื้นที่
หมู่บ้านเดียวกัน คือ 1 หมู่บ้าน ต่อ 1 แปลง และกรมการพัฒนาชุมชน ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนจัง หวัด
ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดาเนิน
โครงการฯ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ วัต ถุประสงค์ของโครงการฯได้อย่ างมี ประสิท ธิภาพ โดยมี
รายละเอียด ผลการดาเนินงาน ดังนี้
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

1.1 กิจกรรมย่อยที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1,474,200 บาท (หนึ่ง
ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) อนุมัติงบประมาณตามโครงการฯแล้ว อาเภอดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในห้วงไตรมาส 1 – 2 และดาเนินการเบิกจ่ายและบันทึก BPM/GVH เรียบร้อยแล้ว
1.2 กิจกรรมย่อยที่ 2.2 จัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1,474,200 บาท (หนึ่ง
ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) อนุมัติงบประมาณตามโครงการฯแล้ว อาเภอดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในห้วงไตรมาส 1 – 2 และดาเนินการเบิกจ่ายและบันทึก BPM /GVH เรียบร้อยแล้ว
1.3 กิจกรรมย่อยที่ 2.3.1 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน
1) งบประมาณ 405,000 บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน) อนุมัติงบประมาณตามโครงการแล้ว ในห้วง
ไตรมาส 1 – 2 จานวน 27 หมู่บ้าน อาเภอดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และดาเนินการเบิกจ่ายและบันทึก BPM
/GVH เรียบร้อยแล้ว

2) ในไตรมาส ที่ 3 พื้นที่เป้าหมาย จานวน 110 หมู่บ้าน งบประมาณ หมู่บ้านละ 15,000 บาท
เป็นเงิน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จังหวัดได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการแล้ว จานวน
110 หมู่บ้าน ซึ่งอาเภอกาลังดาเนินการ คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน 2564 และจะดาเนินการ
เบิกจ่ายและบันทึก BPM /GVH ทันตามกาหนด
1.4 กิจกรรมย่อยที่ 2.4 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใ หม่รูปแบบ “โคก หนอง นา
โมเดล” ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ และ 3 ไร่ โดยมีกิจกรรมการดาเนินการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน (ขุด ปรับแต่ง ทาคลองไส้
ไก่ โคก หนอง นา หลุมขนมครก ฯลฯ) พื้นที่ 1 ไร่ ปริมาตรดินขุด 1,500 ลบ.ม. และ 4,000 ลบ.ม. ตามลาดับ
จัดซื้อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ตามภูมิสังคมหรือความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย สร้างสมดุลระบบนิเวศ
โดยจังหวัดยโสธรได้จัดทาโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 2.4 การพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อขออนุมัติ จานวน 182 โครงการ จานวนเงินงบประมาณ
10,931,200 บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3
1.5 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับหมู่บ้าน
ดาเนินการในไตรมาส ที่ 4 พื้นที่เป้าหมาย จานวน 182 หมู่บ้าน ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการโอน
จัดสรรเงินงบประมาณจากกรมฯ และจะดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติและดาเนินการตามแนวทาง ต่อไป

2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะและความต้องการรับการสนับสนุนจากกรมฯ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัด............ยโสธร.................
ลาดับที่
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 สัมมนาการ
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ อยู่ในช่วงการแพร่ การด าเนิ น กิจ กรรมตามโครงการฯ ให้ ป ฏิบั ติ ต าม
เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
งบประมาณ 1,474,200 บาท (หนึ่ง จึงทาให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินการ และเกิด โคโรนา 2019 (โควิด - 19) และตามประกาศจังหวัด
ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาท ความกังวลของทุกส่วน
อย่างเคร่งครัด
ถ้วน)

2

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 จัดทา
แผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง งบประมาณ 1,474,200
บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสอง
ร้อยบาทถ้วน)

การดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ อยู่ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
จึงทาให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินการ และเกิด
ความกังวลของทุกส่วน

การด าเนิ น กิจ กรรมตามโครงการฯ ให้ ป ฏิบั ติ ต าม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) และตามประกาศจังหวัด
อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ
อนุมัติงบประมาณ
ตามโครงการฯแล้ว
อาเภอดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในห้วงไตรมาส 1 –
2 และดาเนินการ
เบิกจ่ายและบันทึก
BPM/GVH
เรียบร้อยแล้ว
อนุมัติงบประมาณ
ตามโครงการฯแล้ว
อาเภอดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในห้วงไตรมาส 1 –
2 และดาเนินการ
เบิกจ่ายและบันทึก
BPM/GVH
เรียบร้อยแล้ว

3

4

5

กิจกรรมย่อยที่ 2.3.1 การขับเคลื่อน
กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับหมู่บ้าน
1 . ไ ต ร ม า ส 1 -2 ง บ ป ร ะ ม า ณ
405,000 บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)
2. ไตรมาส 3 งบประมาณ เป็นเงิน
1,650,000 บาท
(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 2.4 กิ จ กรรมการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ
“โคก หนอง นา โมเดล”
โดยจั ง หวั ด ยโสธรได้ จั ด ท าโครงการ
พั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กิจกรรม 2.4 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ทฤษฎี ใ หม่ รู ปแบบ “โคก หนอง นา
โมเดล” เพื่อขออนุมัติ จานวน 182
โครงการ จ านวนเงิ น งบประมาณ
10,931,200 บาท เสร็จเรียบร้อ ย
แล้ ว และจะด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ
ภายใน ไตรมาสที่ 3

การดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ อยู่ในช่วงการแพร่ การดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ให้ปฏิบัติตาม อนุมัติงบประมาณ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส ตามโครงการฯ
จึงทาให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินการ และเกิด โคโรนา 2019 (โควิด - 19) และตามประกาศจังหวัด
แล้ว
ความกังวลของทุกส่วน
อย่างเคร่งครัด

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนและประเมินผลการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
หมู่บ้าน ดาเนินการไตรมาส 4

ยังไม่ได้ดาเนินการ

1. ครัวเรือนเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ
2. เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานเกิด
ปัญหาและอุปสรรค

1.คัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีคุณสมบัติ
ตามแนวทางฯ มาแทน เมื่อมีการยกเลิก/เปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมาย
2. เร่งรัดให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ทันตาม
เวลาที่กาหนด

3. การดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ อยู่ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 3. การดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ให้ปฏิบัติตาม
19) จึงทาให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินการ และ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
เกิดความกังวลของทุกส่วน
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) และตามประกาศจังหวัด
อย่างเคร่งครัด
จึงยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคใด

อนุมัติงบประมาณ
ตามโครงการฯแล้ว
กาลังดาเนินการ

3. แผนงานที่จะดาเนินการต่อไป
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัด............ยโสธร.................
ลาดับที่ กิจกรรมที่ดาเนินการ
แผนการดาเนินการ
1
กิจกรรมย่อยที่ 2.3.1 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต ดาเนินการไตรมาส 3 (พฤษภาคม เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน
มิถุนายน 2564)
ไตรมาส 3 จานวน 110 หมู่บ้าน งบประมาณ เป็นเงิน
1,650,000 บาท
(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ
อนุมัติงบประมาณตามโครงการฯแล้ว
กาลังดาเนินการ

2

กิจกรรมย่อยที่ 2.4 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
จานวน 182 โครงการ จานวนเงินงบประมาณ
10,931,200 บาท

ดาเนินการไตรมาส 3 (เมษายน –
พฤษภาคม 2564)

อนุมัติงบประมาณตามโครงการฯแล้ว กาลัง
ดาเนินการตามโครงการฯ

3

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและ
ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
หมู่บ้าน

ดาเนินการไตรมาส 4

ดาเนินการไตรมาส 4

แผนการปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ประจาเดือน มิถุนายน 2564
ที่ เรือ่ ง/โครงการ/กิจกรรม/งาน

ดาเนินการ

วันที่ เวลา
1 การประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ การรับรองมาตรฐานการ 1-2 มิ.ย. 64
พัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดยโสธร
้งที่ 1/2564
2 ครั
การประชุ
มคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนา
4-มิ.ย.-64
ชุมชน (มชช.) และคณะอนุกรรมการเพือ่ การรับรอง
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดยโสธร
3 ประชุมประสานแผนสานักงานพัฒนาชุมชน
4-มิ.ย.-64
จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2564
4 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพจ.ยโสธร
7-มิ.ย.-64
ครั้งที่ 6/2564
5 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนผู้ปฏิบตั ิงาน 9-มิ.ย.-64
ด้านพัสดุของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 คัดสรรผ้าลายขอ
9-มิ.ย.-64
7 การคัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจาปี 9-11 มิ.ย. 64
2564
8 การตรวจติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี
9 การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน

เวลา

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณดาเนินการ (บาท)

ดาเนินการ
08.30-16.30น.

บ้าน หมูท่ ี่ ตาบล อาเภอ
ห้องประชุม สพจ.ยโสธร

(คน)
9 อาเภอ

08.30-16.30น.

ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลา
กลางจังหวัดยโสธร

13

13.30 น.

ห้องประชุม สพจ.ยโสธร

16

09.00 น.

ห้องประชุม สพจ.ยโสธร (ผ่านระบบ
Sesion call )
ห้องประชุมสีเงิน อบจ.ยโสธร

08.30-16.30

08.30-16.30 น. ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3
08.30-16.30 น. ห้องประชุม สพจ.ยโสธร

9-11 มิ.ย. 64 08.30 -16.30
น.

9 อาเภอ

14-มิ.ย.-64

08.30-16.30 น.

หอประชุม 100 ปี
อาเภอคาเขือ่ นแก้ว จังหวัดยโสธร

15-มิ.ย.-64

08.30-16.30 น.

ห้องประชุมเทศบาลตาบลห้องแซง

ราชการดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 ขับเคลื่อนตาบลสารสนเทศ

สถานที่ดาเนินการ

จนท.

ราชการ แหล่งงบประมาณ
/
สพจ.ยส.

รับผิดชอบ
กง.ส่งเสริมฯ

/

สพจ.ยส.

กง.ส่งเสริมฯ

-

-

กง.ยุทธศาสตร์ฯ

30

/

สพจ.ยส.

กง.ประสานฯ

30

/

งบบริหาร สพจ.

กง.ประสานฯ

สพจ.ยส.

กง.ส่งเสริมฯ
กง.ส่งเสริมฯ

∕

กองทุนสตรี

กง.ประสานฯ

30

-

-

กง.ประสานฯ

35

-

-

กง.สารสนเทศฯ

กลุ่ม OTOP
11
/
สมาชิกกลุ่มหนี้
ค้างชาระ และ
สมาชิกกลุ่มกู้ยืม
เงิน ปี 64

ที่ เรือ่ ง/โครงการ/กิจกรรม/งาน
11 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการบริหาร

ดาเนินการ

เวลา

สถานที่ดาเนินการ

วันที่ เวลา
15-16 มิ.ย.64

ดาเนินการ
08.30-16.30 น.

บ้าน หมูท่ ี่ ตาบล อาเภอ
ห้องประชุมสีเงิน อบจ.ยโสธร

16 - 17 มิ.ย.
64

08.30-16.30 น. โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร

ตลาดผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
12 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและ

การประเมินผลทุนหมุนเวียน

13 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับ ครั้งที่ 1
วันที่ 18 มิ.ย.64
จังหวัด จานวน 2 ครั้ง

09.30 น.

ห้องประชุมหมอนขิด

14 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน

9.30 น.

ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณดาเนินการ (บาท)
(คน)

ราชการ แหล่งงบประมาณ
รุ่นที่ 1 จานวน
∕
สพจ.ยส.
33 คน
รุ่นที่ 2 จานวน
31 คน

จนท.
รับผิดชอบ
กง.ส่งเสริมฯ

จานวน 2 รุ่นๆ
ละ 35 คน
(จนท.พช.+
กพส.อ.

∕

กองทุนสตรี

กง.ประสานฯ

30

/

งบยุทธศาสตร์กรมฯ

กง.ประสานฯ

กองทุนสตรี

กง.ประสานฯ

-

-

นายยุทธนคร หวัง
ผล
089-2919978

-

-

นายวินัย สมขาว
โทร
085-6820672

-

-

น.ส.ราตรี นครราช
โทร
089-6711330

กองทุนสตรี

กง.ประสานฯ

ครั้งที่ 2
วันที่ 25 มิ.ย.64

21-มิ.ย.-64

พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
15 นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาชุมชน

16 ประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

22-มิ.ย.-64
23-มิ.ย.-64
24-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
23-มิ.ย.-64
24-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
23-มิ.ย.-64
24-มิ.ย.-64

25-มิ.ย.-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.

9.30 น.

อาเภอป่าติ้ว
อาเภอทรายมูล
อาเภอเมืองยโสธร
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอไทยเจริญ
อาเภอกุดชุม
อาเภอคาเขือ่ นแก้ว
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอค้อวัง

ห้องประชุมหมอนขิดชั้น2

คณะทางาน
ขับเคลื่อนฯ

∕

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
คณะอนุ
กรรมการฯ

∕
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การขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน ประจาปี 2564
ด้ว ยกรมการพั ฒนาชุ มชน ได้ประชุ มขั บเคลื่ อนการพั ฒนาสารสนเทศงานพั ฒนาชุ มชน ผ่ านระบบ
วดทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันท่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมนายนวัต น้อยผาง รองอธบดกรมการ
พัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการจังหวัด ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าท่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด และมตท่ประชุมฯ ดังกล่าวมอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดพจารณา
แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนภารกจงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด (WAR ROOM) จากบุคลากรภายในสังกัดซึ่งอาจ
ประกอบด้วยผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ นักวชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร และอาสาพัฒนา (อสพ.)
ตามความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของบุคลากรเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกจงานของกรมการพัฒนาชุมชนให้เกด
ประสทธภาพอย่างสูงสุด นั้น
เพื่ อให้การดาเน นการเก่ ยวกับการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน เป็นไปด้วยความ
เรยบร้อย จังหวัดได้พจารณาแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนภารกจงานพัฒนาชุมชน (WAR ROOM) จัง หวัดยโสธร
ประจาปี 2564 จากบุคลากรภายในสังกัด และภาคการพัฒนาเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกจงานของกรมการพัฒนา
ชุมชน ให้เกดประสทธภาพอย่างสูงสุด จานวน 2 คณะ ดังน้
1. คณะทางานระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๑.1 พัฒนาการจังหวัดยโสธร
หัวหน้าคณะทางาน
1.๒ ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
1.3 ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสรมการพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
1.4 ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
คณะทางาน
การบรหารงานพัฒนาชุมชน
1.5 พัฒนาการอาเภอทุกอาเภอ
คณะทางาน
1.6 ประธานกรรมการบรษัทประชารัฐรักสามัคคยโสธร จากัด คณะทางาน
1.7 ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดนจังหวัดยโสธร
คณะทางาน
1.8 ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดยโสธร
คณะทางาน
1.9 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดยโสธร คณะทางาน
1.10 ประธานชมรมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
คณะทางาน
1.11 ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรจังหวัดยโสธร
คณะทางาน
1.12 ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดยโสธร
คณะทางาน
1.13 ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน คณะทางานและเลขานุการ
1.14 นายวนัย สมขาว นักวชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
คณะทางาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
และผู้ช่วยเลขานุการ
1.15 นายอดศักด์ มาหา นักวชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ คณะทางาน
กลุ่มงานส่งเสรมการพัฒนาชุมชน
และผู้ช่วยเลขานุการ
1.16 นางสาวบุณญ์พัตรา โคตรสงครามสน นักวชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ คณะทางาน
กลุ่มงานส่งเสรมการพัฒนาชุมชน
และผู้ช่วยเลขานุการ
1.17 นางสลักจต เต็งรัตนไพบูลย์ นักวชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ คณะทางาน
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบรหารงานพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเลขานุการ
1.18 นางสาวอารยา ประจวบสุข นักวชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ คณะทางาน
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
และผู้ช่วยเลขานุการ

มหน้าท่ ดังน้
1) ศึกษา ทาความเข้าใจ และดาเนนการตามแนวทางการขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
2) กากับ ตดตามและส่งเสรมการใช้ประโยชน์และประชาสัมพันธ์การใช้ง านสารสนเทศจาก
ระบบ Big Data แก่บุคลากร หน่วยงานท่เก่ยวข้อง พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานโดยใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานตามภารกจ
นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน
3) ดาเนนการใช้งานระบบ Big Data ตรวจสอบข้อมูล ปรับปรุง ข้อมูล และนาเข้าข้อมูล
สารสนเทศงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ข้อมูลกลางทุกฐาน ประกอบด้ว ย ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลผู้นาชุมชน ข้อมูลองค์กร
ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน การประเมนความสามารถผู้นา อช. การจัดทาแผนตาบล การประเมนหมู่บ้าน
เศรษฐกจพอเพยง ครัวเรือนสัมมาชพ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ศูนย์จัดการ
เงนทุนชุมชน เครือข่ายกองทุนชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดน การพัฒนาเศรษฐกจฐานราก (SE) โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชงบูรณาการ รายงานยอดจาหน่าย OTOP ผ้าลายขอ ปลูกผักฯ ข้อมูลพื้นท่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชวตตามหลักทฤษฎใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตลาดประชารัฐ การดาเนนงาน OTOP นวัตวถ ข้อมูล
จปฐ./กชช.2ค ผลการขับเคลื่อนนโยบายกากับฯ ตดตามผลการก่อหน้และเบกฯ การปฏบัตมาตรการปัญหาหน้ฯ
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ฯลฯ
ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ร ะบบ Big Data
http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata ผ่านทางช่องทางบรการต่างๆ และระบบเว็บไซต์จังหวัด
4) ดาเนนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ท่ไ ด้ให้บรการทาง
เว็บไซต์ http://cddata.cdd.go.th/apps/knn ผ่านทางช่องทางบรการต่างๆ และระบบเว็บไซต์จังหวัด เพื่อเป็นการ
ส่งเสรมความรู้ความเข้าใจ และสื่อสารสังคมโดยใช้ส ารสนเทศสนับสนุนการดาเนนงานโครงการพัฒนาพื้นท่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชวตตามหลักทฤษฎใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5) ส่งเสรมการใช้ประโยชน์ในการตัดสนใจของผู้บรหาร (EIS) การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
(Open Data) การพัฒนาช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบร การของภาครัฐ ณ จุดเดยว (One Stop Service) ระดับ
จังหวัด และนาข้อมูลไปใช้เป็นศูนย์ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชวตของคนในจังหวัดยโสธร
6) แต่งตั้งคณะทางานเพ่มเตมเพื่อการปฏบัตงานตามเห็นควร
7) ดาเนนการอื่นใดตามท่ได้มอบหมาย
2. คณะทางานระดับอาเภอ ประกอบด้วย
2.๑ พัฒนาการอาเภอ
หัวหน้าคณะทางาน
2.2 ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดนระดับอาเภอ
คณะทางาน
2.3 ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรอาเภอ
คณะทางาน
2.4 ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนอาเภอ
คณะทางาน
2.5 ประธานชมรมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนอาเภอ
คณะทางาน
2.6 ประธานเครือข่ายกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) คณะทางาน
2.7 ประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลตระดับอาเภอ คณะทางาน
2.8 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอาเภอ
คณะทางาน
2.9 ประธานเครือข่าย OTOP ระดับอาเภอ
คณะทางาน
2.10 นักวชาการพัฒนาชุมชนผู้ท่ได้รับมอบหมายระดับอาเภอ คณะทางาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
และเลขานุการ
2.11 พัฒนากรผู้ประสานงานตาบล ทุกตาบล
คณะทางาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
และเลขานุการร่วม

มหน้าท่ ดังน้
1) ศึกษา ทาความเข้าใจ และดาเนนการตามแนวทางการขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
2) ด าเนนการใช้งานระบบ Big Data ตรวจสอบข้อ มูล ปรับปรุง ข้อ มูล และน าเข้า ข้อมู ล
สารสนเทศงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ข้อมูลกลางทุกฐาน ประกอบด้วย ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลผู้นาชุมชน ข้อมูลองค์กร
ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน การประเมนความสามารถผู้นา อช. การจัดทาแผนตาบล การประเมนหมู่บ้าน
เศรษฐกจพอเพยง ครัวเรือนสัมมาชพ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ศูนย์จัดการเงนทุนชุมชน เครือข่ายกองทุนชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดน การพัฒนาเศรษฐกจฐานราก (SE) โครงการ
แก้ไ ขปัญ หาความยากจนเชงบูรณาการ รายงานยอดจาหน่าย OTOP ผ้าลายขอ ปลูกผักฯ ข้อมูลพื้นท่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชวตตามหลักทฤษฎใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตลาดประชารัฐ การดาเนนงาน OTOP
นวัตวถ ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ผลการขับเคลื่อนนโยบายกากับฯ ตดตามผลการก่อหน้และเบกฯ การปฏบัตมาตรการ
ปัญ หาหน้ ฯ กองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตร ฯลฯ ให้ เ ป็น ปั จ จุ บั น และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ร ะบบ Big Data
http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata ผ่านทางช่องทางบรการต่างๆ และระบบเว็บไซต์อาเภอ
3) ดาเนนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ท่ไ ด้ให้บรการทาง
เว็บไซต์ http://cddata.cdd.go.th/apps/knn ผ่านทางช่องทางบรการต่างๆ และระบบเว็บไซต์อาเภอเพื่อเป็นการ
ส่งเสรมความรู้ความเข้าใจ และสื่อสารสังคมโดยใช้สารสนเทศสนับสนุนการดาเนนงานโครงการพัฒนาพื้นท่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชวตตามหลักทฤษฎใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
4) ส่ ง เสร มการใช้ ป ระโยชน์ ใ นการตั ด ส นใจของผู้ บ ร หาร ( EIS) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สู่สาธารณะ (Open Data) การพั ฒนาช่องทางให้ประชาชนเข้ าถึง บรการของภาครัฐ ณ จุดเดยว (One Stop
Service) ระดับอาเภอ และนาข้อมูลไปใช้เป็นศูนย์ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชวตของคนในอาเภอ
5) ดาเนนการอื่นใดตามท่จังหวัดมอบหมาย

ที่
1
2
3
4

5

6

7

8

9
10
11

ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
------------------------------------ข้อมูล
ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ หมายเหตุ
ผู้นาชุมชน
กง.ส่งเสรม/


- รายงานสรุปข้อมูลผู้นาชุมชน
อาเภอ
องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
กง.ส่งเสรม/


-รายงานสรุปข้อมูลองค์กรและเครือข่ายองค์กรชุมชน
อาเภอ
การประเมนความสามารถผู้นา อช.


-รายงานสรุปคะแนนการประเมน ผู้นา อช.
กง.ส่งเสรม/


-รายงานผลการประเมนผู้นา อช.
อาเภอ
การจัดทาแผนตาบล


-รายงานแผนพัฒนาตาบล แบบ 1


-รายงานแผนพัฒนาตาบล แบบ 2
กง.ยุทธ/


-รายงานแผนพัฒนาตาบล แบบ 3
อาเภอ
การประเมนหมู่บ้านเศรษฐกจพอเพยง


-รายงานผลหมู่บ้านเศรษฐกจพอเพยง
กง.ส่งเสรม/


-รายงานสรุปผลการบันทึก ความสุขมวลรวมของ
อาเภอ
หมู่บ้าน (GVH)
ครัวเรือนสัมมาชพ


-แบบรายงานสัมมาชพ (เครือข่าย)
กง.ส่งเสรม/


-แบบรายงานสัมมาชพ (รายได้)
อาเภอ


-แบบรายงานสัมมาชพ (กลุ่ม)


-รายงานข้อมูลเครือข่ายทมวทยากรสัมมาชพชุมชน


-รายงานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชพชุมชน


-รายงานข้อมูลกลุ่มอาชพชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลต


-แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์
กง.ส่งเสรม/


-รายงานสรุปข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์
อาเภอ


-รายละเอยดข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน


-แบบรายงานภาวะหน้สนและฐานะทางการเงนโครงการ
กง.ส่งเสรม/
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
อาเภอ


-รายงานสรุปโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ศูนย์จัดการเงนทุนชุมชน
กง.ส่งเสรม/


-ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
อาเภอ
เครือข่ายกองทุนชุมชน
กง.ส่งเสรม/


-เครือข่ายกองทุนชุมชน
อาเภอ
กองทุนแม่ของแผ่นดน
กง.สารสนเทศ/


-แบบรายงานกองทุนแม่
อาเภอ

-รายงานการตรวจสุขภาพ
-การวเคราะห์ข้อมูลตรวจสุขภาพ

ที่ ข้อมูล
ระดับจังหวัด
12 การพัฒนาเศรษฐกจฐานราก (SE)

-การพัฒนาเศรษฐกจฐานราก (SE) บร.1

-การพัฒนาเศรษฐกจฐานราก (SE) บร.2

-การพัฒนาเศรษฐกจฐานราก (SE) บร.3

-การพัฒนาเศรษฐกจฐานราก (SE) บร.4

-ผลการดาเนนงานตามไตรมาส

-รายได้ของกลุ่มรายเดือน

-รายงานประเภทกลุ่มเป้าหมาย
13 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

-แบบรายงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
เชงบูรณาการ
14 ข้อมูลทะเบียนการจ้างนักพัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบ (นพต.)

15 ข้อมูลโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

16 รายงานยอดจาหน่าย OTOP

ระดับอาเภอ

หมายเหตุ






กง.ยุทธ/
อาเภอ













18 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
19 ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (CBT APP)
20 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ในเว็บไซต์ OTOP TO Day
21 ข้อมูลอื่นๆ (app7)
- กองทุนแม่ของแผ่นดน (ผู้บาบัดฯ)
- กองทุนแม่ของแผ่นดน (ศูนย์เรยนรู้)
- รายงานตลาดประชารัฐ
- การดาเนนงาน OTOP นวัตวถ
- ผลการขับเคลื่อนนโยบายกากับฯ
- ตดตามผลการก่อหน้และเบกฯ
- การปฏบัตมาตรการปัญหาหน้ฯ

















กง.
สารสนเทศ/
อาเภอ
กง.ประสาน/
อาเภอ
กง.สารสนเทศ/
กง.ส่งเสรม/
อาเภอ

กง.ส่งเสรม/
อาเภอ
กง.ประสาน/
อาเภอ
กง.ส่งเสรม/กง.
สารสนเทศ/
อาเภอ
กง.ส่งเสรม/
กง.สารสนเทศ/
อาเภอ
กง.สารสนเทศ
กง.สารสนเทศ

กง.ส่งเสรม
กง.ส่งเสรม
กง.ประสาน
กง.ประสาน
กง.ประสาน

ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านระบบศูนย์ขอ้ มูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน
1. ระบบ http://report2.cdd.go.th/
ที่
อาเภอ
1 เมืองยโสธร
2 ทรายมูล
3 กุดชุม
4 คาเขื่อนแก้ว
5 ป่าติ้ว
6 มหาชนะชัย
7 ค้อวัง
8 เลิงนกทา
9 ไทยเจริญ

ชื่อผู้ใช้
CDD18350001
CDD18350002
CDD18350003
CDD18350004
CDD18350005
CDD18350006
CDD18350007
CDD18350008
CDD18350009

รหัสผ่าน
CDD18@350001
CDD18@350002
CDD18@350003
CDD18@350004
CDD18@350005
CDD18@350006
CDD18@350007
CDD18@350008
CDD18@350009

หมายเหตุ

2. ระบบโปรแกรม http://app7.cdd.go.th/
ชื่อผู้ใช้งาน CDD35
รหัสผ่าน pass
3. ระบบโปรแกรม http://www.cddhealthyfund.com/
ชื่อผู้ใช้งาน ………………………..
รหัสผ่าน ………………………….
4. ระบบโปรแกรม https://knn.cdd.go.th/ (โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน)
ชื่อผู้ใช้งาน Province45
รหัสผ่าน 123456
5. CBT APP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี http://cbt.nawatwithi.com/admin/login-member.php
ชื่อผู้ใช้งาน yasothon
รหัสผ่าน cddy4065
6.ระบบข้อมูล OTOP เว็บไซต์ https://www.otoptoday.com/admin/login-member.php
ชื่อผู้ใช้งาน yasothon
รหัสผ่าน cddy4065
*****************************

แบบแจ้งชื่อและเค้าโครงที่จะจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๑.ชื่อเรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนด้วยกระบวนการ “สร้างมิตใิ หม่ สุขใจไทยโสธร”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
๒.อดีตของเรื่องที่ผ่านมา (Rethink)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่ง คั่ ง ยั่ง ยื น ”เป็น ประเทศพั ฒนาแล้ ว ด้ วยการพัฒนาตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพียง” และแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
10 ด้ า น โดยมี ยุท ธศาสตร์ก ารสร้า งความเป็ นธรรมลดความเหลื่ อมล้ าในสั ง คมเป็ น 1 ใน 10 ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาตามแผนฯ และรัฐบาลได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน จานวน 11 ด้าน ซึ่งมีนโยบายการ
ลดความเหลื่อ มล้าของสั งคมและ การสร้ า งโอกาสเข้า ถึง บริการของรัฐ เป็นหนึ่ ง ในนโยบายส าคัญ อีก ทั้ง ได้
กาหนดให้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ด้วยแนวคิดและนวัตกรรมที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในประเทศได้อย่างมั่ นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กรมการพัฒนาชุมชน สร้า งกระบวนการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้า นด้วยหลั ก “การพึ่ง ตนเอง”
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดระบบ
การบริหารจัดการชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
จังหวัดยโสธร มีประเด็ นการพั ฒนาจัง หวัดยโสธร 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ส่ง เสริมการเกษตร
ปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย์ ค รบวงจร 2) ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วั ฒ นธรรม ประเพณี และการค้ า
การท่องเที่ยว 3) ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและ 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทางตามศักยภาพและบริบทของชุมชนสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยความรู้ รัก สามัคคี โดยมีทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมกันพัฒนาด้วยรูปแบบ “ประชารัฐ” ให้จังหวัดยโสธร มีความ
เจริญรุ่งเรืองใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเกษตร
อินทรีย์ มีรายได้จ ากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญา ทรัพยากรในท้องถิ่น สร้างวัฒนธรรมการ
แต่ ง กายด้ว ยผ้ า ไทย และความเป็ น อยู่ ข องประชาชนให้ ดี ขึ้ น โดยน าโครงการสร้า งมิ ติ ใ หม่ สุ ข ใจไทยโสธร
มาขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด และชุมชนให้
มีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน โดยมีภาคีเครือข่าย
การพัฒนาในรูปแบบ “ประชารัฐ”ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ต้องปรับตัวกันในรูปแบบนิวนอร์มอล (New Normal) และ
ส่งเสริมให้ชุมชนใช้หลักคุณธรรมร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ สัง คม สิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาชุมชนสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด“ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

-2๓. การดาเนินงานที่สาคัญ (Reprocess)
3.1 ประชุมสร้างความเข้าใจ กาหนดกิจกรรม เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดยโสธร
3.2 วางแผนการดาเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน
3.3 ดาเนินกิจ กรรมตามแผน กิจ กรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้า งมิติใ หม่ สุขใจไทยโสธร
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการใช้พื้นที่ว่างสร้างอาหาร ด้วยการปลูกพืชผักปลอดภัยและสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยวิถีถิ่น
กิ จ กรรมที่ 3 กิ จ กรรมแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนลดความเลื่ อ มล้ า“ปฏิ บั ติ ก ารแก้ จ น
คนยโสธรไม่ทอดทิ้งกัน”
3.4 ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมภาคีเครือข่าย 7 ภาคส่วน
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคศาสนา ภาคสื่อมวลชน
3.5 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
3.6 ประชาสัมพันธ์/รายงานผลการดาเนินงาน
3.7 สรุป บทเรีย นและจั ด ท าองค์ ค วามรู้ (best practice) เพื่ อ เป็ น แนวทางการในการ
ดาเนินงาน/ต่อยอด ให้เกิดความยั่งยืน
๔. ทิศทางในอนาคต ระยะ ๕ – ๒๐ ปี ข้างหน้า (Reactivate)
กรมการพัฒนาชุมชน จะเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า
ในสัง คม ด้ว ยกระบวนการสร้ างการมีส่ ว นร่ วมของคนในชุ มชน ให้ ค นจน/ผู้ มีร ายได้น้ อย ผู้ พิ การ ได้รั บการ
ช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ติดต่อประสานงาน
ชื่อ นายบรรลือ นามสกุล พลับพลึง ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8224179

แผนการปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ประจาเดือน มิถุนายน 2564
ที่ เรือ่ ง/โครงการ/กิจกรรม/งาน

ดาเนินการ

วันที่ เวลา
1 การประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ การรับรองมาตรฐานการ 1-2 มิ.ย. 64
พัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดยโสธร
้งที่ 1/2564
2 ครั
การประชุ
มคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนา
4-มิ.ย.-64
ชุมชน (มชช.) และคณะอนุกรรมการเพือ่ การรับรอง
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดยโสธร
3 ประชุมประสานแผนสานักงานพัฒนาชุมชน
4-มิ.ย.-64
จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2564
4 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพจ.ยโสธร
7-มิ.ย.-64
ครั้งที่ 6/2564
5 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนผู้ปฏิบตั ิงาน 9-มิ.ย.-64
ด้านพัสดุของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 คัดสรรผ้าลายขอ
9-มิ.ย.-64
7 การคัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดยโสธร ประจาปี 9-11 มิ.ย. 64
2564
8 การตรวจติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี
9 การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน

เวลา

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณดาเนินการ (บาท)

ดาเนินการ
08.30-16.30น.

บ้าน หมูท่ ี่ ตาบล อาเภอ
ห้องประชุม สพจ.ยโสธร

(คน)
9 อาเภอ

08.30-16.30น.

ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลา
กลางจังหวัดยโสธร

13

13.30 น.

ห้องประชุม สพจ.ยโสธร

16

09.00 น.

ห้องประชุม สพจ.ยโสธร (ผ่านระบบ
Sesion call )
ห้องประชุมสีเงิน อบจ.ยโสธร

08.30-16.30

08.30-16.30 น. ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3
08.30-16.30 น. ห้องประชุม สพจ.ยโสธร

9-11 มิ.ย. 64 08.30 -16.30
น.

9 อาเภอ

14-มิ.ย.-64

08.30-16.30 น.

หอประชุม 100 ปี
อาเภอคาเขือ่ นแก้ว จังหวัดยโสธร

15-มิ.ย.-64

08.30-16.30 น.

ห้องประชุมเทศบาลตาบลห้องแซง

ราชการดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 ขับเคลื่อนตาบลสารสนเทศ

สถานที่ดาเนินการ

จนท.

ราชการ แหล่งงบประมาณ
/
สพจ.ยส.

รับผิดชอบ
กง.ส่งเสริมฯ

/

สพจ.ยส.

กง.ส่งเสริมฯ

-

-

กง.ยุทธศาสตร์ฯ

30

/

สพจ.ยส.

กง.ประสานฯ

30

/

งบบริหาร สพจ.

กง.ประสานฯ

สพจ.ยส.

กง.ส่งเสริมฯ
กง.ส่งเสริมฯ

∕

กองทุนสตรี

กง.ประสานฯ

30

-

-

กง.ประสานฯ

35

-

-

กง.สารสนเทศฯ

กลุ่ม OTOP
11
/
สมาชิกกลุ่มหนี้
ค้างชาระ และ
สมาชิกกลุ่มกู้ยืม
เงิน ปี 64

ที่ เรือ่ ง/โครงการ/กิจกรรม/งาน
11 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการบริหาร

ดาเนินการ

เวลา

สถานที่ดาเนินการ

วันที่ เวลา
15-16 มิ.ย.64

ดาเนินการ
08.30-16.30 น.

บ้าน หมูท่ ี่ ตาบล อาเภอ
ห้องประชุมสีเงิน อบจ.ยโสธร

16 - 17 มิ.ย.
64

08.30-16.30 น. โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกร์น
จังหวัดยโสธร

ตลาดผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
12 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและ

การประเมินผลทุนหมุนเวียน

13 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับ ครั้งที่ 1
วันที่ 18 มิ.ย.64
จังหวัด จานวน 2 ครั้ง

09.30 น.

ห้องประชุมหมอนขิด

14 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน

9.30 น.

ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณดาเนินการ (บาท)
(คน)

ราชการ แหล่งงบประมาณ
รุ่นที่ 1 จานวน
∕
สพจ.ยส.
33 คน
รุ่นที่ 2 จานวน
31 คน

เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนจังหวัด/
อาเภอ รวม 61
คน และประธาน

30

จนท.
รับผิดชอบ
กง.ส่งเสริมฯ

∕

กองทุนสตรี

กง.ประสานฯ

/

งบยุทธศาสตร์กรมฯ

กง.ประสานฯ

กองทุนสตรี

กง.ประสานฯ

-

-

นายยุทธนคร หวัง
ผล
089-2919978

-

-

นายวินัย สมขาว
โทร
085-6820672

-

-

น.ส.ราตรี นครราช
โทร
089-6711330

กองทุนสตรี

กง.ประสานฯ

ครั้งที่ 2
วันที่ 25 มิ.ย.64

21-มิ.ย.-64

พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
15 นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาชุมชน

16 ประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

22-มิ.ย.-64
23-มิ.ย.-64
24-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
23-มิ.ย.-64
24-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
23-มิ.ย.-64
24-มิ.ย.-64

25-มิ.ย.-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.

9.30 น.

อาเภอป่าติ้ว
อาเภอทรายมูล
อาเภอเมืองยโสธร
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอไทยเจริญ
อาเภอกุดชุม
อาเภอคาเขือ่ นแก้ว
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอค้อวัง

ห้องประชุมหมอนขิดชั้น2

คณะทางาน
ขับเคลื่อนฯ

∕

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
คณะอนุ
กรรมการฯ

∕

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

ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. นายพนม สิงห์สาย
พัฒนาการจังหวัดยโสธร
พนม สิงห์สาย
2. นายยุทธพงษ์ แสงไกร ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ยุทธพงษ์ แสงไกร
3. นายบรรลือ พลับพลึง
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
บรรลือ พลับพลึง
4. นางฐิตินันท์ บุญคา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ฐิตินันท์ บุญคา
5. นายอดิศักดิ์ มาหา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
อดิศักดิ์ มาหา
6. นายวินัย สมขาว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
วินัย สมขาว
7. นางสาวบุณญ์พัตรา โคตรสงครามสิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ บุณญ์พัตรา โคตรสงครามสิน
8. นางวิลาสินี กุดหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
วิลาสินี กุดหอม
9. นายสวัสดิ์ ไชยมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สวัสดิ์ ไชยมา
10. นางสาวราตรี นครราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ราตรี นครราช
11. นายนวพล แก่นจาปา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นวพล แก่นจาปา
12. นายยุทธนคร หวังผล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ยุทธนคร หวังผล
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุรชัย แดนพิบูลย์
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ไปราชการ
2. นางสลักจิต เต็งรัตนไพบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ไปราชการ

3. นายปัญญา นันทะวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ไปราชการ

เริ่ม ประชุม เวลา 13.30 น. โดยพัฒ นาการจัง หวัดยโสธร (นายพนม สิ ง ห์ สาย) เป็น ประธานใน
การประชุมฯ ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จานวน 1 เรื่อง
1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งมีข้าราชการในสังกัด
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองยโสธร จานวน 1 ราย คือ นางเสนีย์ อินนุรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ ซึ่งมีอาการติดเชื้อ และขอให้กลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ที่อยู่ใน Time line ไปตรวจคัดกรอง
และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และขอให้
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการติดเชื้อฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมประสานแผนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 4 /2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร จานวน 18 หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว จานวน 8 เรื่อง
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จานวน 1 เรื่อง (3.1)
นางฐิตินัน บุญคา รกน.ผอ.กลุ่มประสาน ได้นาเรียนวาระเพื่อทราบของกลุ่มงานประสาน
ดังนี้
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ลาดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากกรม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(ลาดับที่ 23)
เงิน : บาท
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสุทธิ
69,418,927.00
เบิกจ่าย
22,179,940.23
คงเหลือ
47,238,986.77
ร้อยละการเบิกจ่าย
31.95
- งบยุทธศาสตร์สุทธิ
21,785,162.00
เบิกจ่าย
11,147,225.00
คงเหลือ
10,637,937.00
ร้อยละการเบิกจ่าย
51.17
- งบบริหารสุทธิ
3,096,565.00
เบิกจ่าย
2,334,384.23
คงเหลือ
762,180.77
ร้อยละการเบิกจ่าย
75.39
- โคก หนอง นา โมเดล
44,537,200.00
เบิกจ่าย
8,698,331.00
คงเหลือ
35,838,869.00
ร้อยละการเบิกจ่าย
19.53
หมายเหตุ รวมงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นทีต่ ้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
ส่วนราชการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ชื่อโครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

งบลงทุน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(HLM) ระดับครัวเรือน จานวน 1 ไร่
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(HLM) ระดับครัวเรือน จานวน 3 ไร่
กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (CLM) ระดับตาบล จานวน 15 ไร่
รวมงบลงทุน

2,305,200.00

0.00

2,305,200.00

8,632,000.00

0.00

8,632,000.00

8,320,000.00 2,423,000.00

5,897,000.00

19,257,200.00 2,423,000.00

16,834,200.00

3
งบดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
400,000.00
0.00
ชีวิต (CLM) ระดับตาบล จานวน 15 ไร่
กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน (HLM)
6,480,000.00 2,675,331.00
กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน (CLM) มหาชนะชัย
8,640,000.00 3,600,000.00
กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM)
0.00
ระดับครัวเรือน
2,680,000.00
กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล

3,804,669.00

- CLM ค่าวัสดุประจาฐานการเรียนรู้

1,440,000.00

0.00

1,440,000.00

- CLM ค่าวัสดุในการสร้างฐานการเรียนรู้

5,640,000.00

0.00

5,640,000.00

รวมงบดาเนินงาน

25,280,000.00 6,275,331.00

19,004,669.00

รวมงบลงทุนและงบดาเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น

44,537,200.00 8,698,331.00

400,000.00

5,040,000.00
2,680,000.00

35,838,869.00

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน (ภาพรวม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (577)
( เรียงลาดับการเบิก-จ่าย จากมากไปหาน้อย )
งบประมาณ
ผลการเบิก-จ่าย
งบประมาณ
หมายเหตุ
ลาดับ จังหวัด/อาเภอ
คงเหลื
อ
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
1

สพอ.มหาชนะชัย

107,300.00

107,300.00

100.00

0.00

2

สพอ.ทรายมูล

1,247,050.00

1,056,650.00

84.73

190,400.00

3

สพอ.ไทยเจริญ

832,500.00

702,000.00

84.32

130,500.00

4

สพอ.เลิงนกทา

2,284,500.00

1,819,100.00

79.63

465,400.00

5

สพอ.ป่าติ้ว

1,349,700.00

929,100.00

68.84

420,600.00

6

สพอ.ค้อวัง

1,067,700.00

689,500.00

64.58

378,200.00

7

สพอ.กุดชุม

1,473,900.00

904,300.00

61.35

569,600.00

8

จังหวัด

6,074,600.00

2,347,750.00

38.65

3,726,850.00

9

สพอ.เมือง

4,780,000.00

1,665,600.00

34.85

3,114,400.00

10

สพอ.คาเขื่อนแก้ว

1,879,300.00

529,900.00

28.20

1,349,400.00

21,096,550.00

10,751,200.00

50.96

10,345,350.00

รวมจัดสรร

/สานักงานฯ...
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ประธานฯ 1. ในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ขอให้กลุ่มงานประสานจั ดทาคาสั่งคณะกรรมการตรวจรับส่งให้
อาเภอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ ได้กาหนดแผนการตรวจรับให้ทันตามเวลาที่กาหนด และ
2. การส่ งใช้ คืนเงิ นยื มเกินก าหนดระยะเวลาให้ กลุ่มงานประสานฯ ท าหนั งสือแจ้งอ าเภอให้
ดาเนินการส่งใช้คืนเงินยืม
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง (3.2-3.4)
นายบรรลือ พลับพลึง ได้นาเรียนวาระเพื่อทราบของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้
3.2 แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ตามโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”และโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการพัฒนาชุมชนแจ้ง ว่ากรมโยธาธิการและผัง เมือง โดยคณะกรรมการขุดดินและ
ถมดินได้พิจารณาแนวทางดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่า กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ข้อ 2 (1) (2) และ (7) กาหนดให้กรมการพัฒนาชุมชนมีอานาจหน้ าที่
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
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 ประกอบกับข้อเท็ จจริง ที่กรมการพัฒนาชุมชน และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชี้แจงกับคณะกรรมการขุดดินและถมดินว่า แบบแปลนดังกล่าวออกแบบโดยผู้ได้รับ
/ใบอนุญาต...
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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 ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงเป็นการดาเนินการ โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายและได้กาหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้แล้ว
จึงเข้าข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 5 ที่กาหนดให้พระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดิน ซึ่งกระทาโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่น
ที่ได้กาหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว
ทั้งนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สานักงานโยธาธิการ
และผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ยโสธร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ยโสธร ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
จังหวัดยโสธร และอาเภอทุกอาเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3-4
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3 - 4) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด คือ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” จานวน 7 โครงการ รวม 12
กิจกรรม โดยจังหวัดยโสธร ได้รับการจัดสรรงบประมาณและกิจกรรมฯ รวมทั้ง สิ้น 7 โครงการ 12 กิจกรรม
เป็นเงิน 3,682,400 บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

/ประธานฯ...
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ประธานฯ ขอให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนดาเนินการขออนุมัติ หมวด 300
และแจ้งอาเภอเพื่อให้อาเภอดาเนินการยืมเงินและดาเนินโครงการให้ทันตามห้วงเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 ขอให้เร่งรัดการดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนด ฯ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน แจ้ ง ว่ า คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 23 มี น าคม 2564
รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ประธานคณะกรรมการกลั่ นกรองการใช้ จ่า ยเงินกู้ เสนอเกี่ย วกั บ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริ หารเงิน กู้ในระยะต่อ ไปให้ มีป ระสิ ทธิ ภาพ โดยโครงการที่ อยู่ ระหว่ างการ
ดาเนินการ แม้ว่าเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบทั้ง 209
โครงการ เร่งด าเนิ นการโดยเร็ว โดยก าหนดเงื่อนไขว่า หากหน่ว ยงานไม่สามารถลงนามผูก พันสัญ ญาใน
กิจกรรม/โครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่มีแผนการใช้จ่ายในส่วนงบดาเนินงานที่ชัดเจนภายในวันที่
30 เมษายน 2564 เห็น ควรให้ยุ ติการด าเนินโครงการและรายงานเงิน กู้เหลือจ่ ายให้สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะทราบ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง คื น เงิ น กู้ เ หลื อ จ่ า ยตามขั้ น ตอนของข้ อ 19 และข้ อ 20 ของระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ ต่อไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากผลการติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนินโครงการ ที่ได้รับ
อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ เ งิน กู้ ต ามพระราชก าหนดฯ ยั ง อยู่ ใ นระดับ ต่ ากว่ า เป้ าหมาย คณะกรรมการฯ จึง เห็ น ควรให้
หน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบโครงการที่ ไ ด้รั บ อนุมั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ให้ ใ ช้ จ่า ยตามพระราชกาหนดฯ พิ จารณา
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะในการบริหารเงินกู้ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ได้มีหนังสือแจ้งกรมการพัฒนา
ชุมชน พิจารณาดาเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17 มีนาคม
2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติผลตามผลการพิจารณาแล้ว โดยให้ เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง ปฏิบัติตาม
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไ ขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รั บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยเคร่งครัดต่อไป
ทั้งนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้แจ้งอาเภอทุกอาเภอทราบแล้ว
มติประชุม รับทราบ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง (3.5-3.6)
นายสวัสดิ์ ไชยมา แทน ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้นาเรียนวาระเพื่อทราบ
ของกลุ่มงานสารสนเทศฯ ดังนี้
3.5 โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการเป็นนักจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน จัดการความรู้การพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และสร้างคลัง
ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน จังหวัด รายละเอียด ดังนี้
/1) แนวทาง...
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1) แนวทางการดาเนินโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)
2) ให้บุคลากรทุกคนมีการจัดการความรู้ของตนเองที่สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ฯคนละ 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 รับทราบ
3.6 การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดยโสธร ประจาปี 2564
ผลการเสนอชื่อผู้ผ่านการบาบัดเพื่อขอทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 20 ราย
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ประธานฯ ในการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2564 ให้กลุ่มงานสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. การรับรองครัวเรือนสีขาว โดยให้มีการมอบธงให้กับครัวเรือนสีขาว
3. จัดทาบัญชีสรุปหมู่บ้านแพร่ระบาด และให้นาเข้าที่ประชุมผู้บริหาร สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง (3.7 – 3.8)
นายยุทธพงษ์ แสงไกร ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้นาเรียนวาระเพื่อทราบของ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ ดังนี้
3.7 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1) กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจังหวัดยโสธรได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสานักงบประมาณ เป้าหมายจานวน
182 หมู่บ้าน ประกอบด้วย พื้นที่ขนาด 1 ไร่ 136 หมู่บ้าน และพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จานวน 46 หมู่บ้าน เงื่อนไข
โดยระบุว่า การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา
โมเดล”จะต้องเป็นพื้นที่หมู่บ้านเดียวกัน คือ 1 หมู่บ้าน ต่อ 1 แปลง และกรมการพัฒนาชุมชน ขอให้สานัก งาน
พัฒนาชุมชนจัง หวัดด าเนิ นการตรวจสอบพื้น ที่เป้า หมายหมู่ บ้านเศรษฐกิจ พอเพี ยง ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดาเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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 รับทราบ
/3.8 โครงการ...
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3.8 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สัมมาชีพ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ไตรมาส 3 จานวน
13 หมู่บ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ (โดยเอกสาร/นาเสนอ) จานวน 11 เรื่อง
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จานวน 5 เรื่อง (4.1 - 4.5)
4.1 การดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาชุ ม ชน
ใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีการบริหาร
ราชการด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 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
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ กรมการพัฒนาชุมชนให้จังหวัดมอบหมายสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
/1) แต่งตั้ง...
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1) แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จังหวัดยโสธร ตามคาสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 3947/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ( เอกสารแนบ 5)
2) จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่ อนโครงการพัฒนาชุม ชนใสสะอาด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดยโสธร ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ
3) จั ดท าโครงการนวั ตกรรมตามแนวทางการดาเนิ นงานในมิ ติที่ 1 ชื่อ โครงการ
“ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ซึ่งกาหนดดาเนินการภายในเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย จานวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง
4) จัดทาโครงการประกวดสานักงานน่าอยู่ สาหรับหน่วยงานในสัง กัด สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 5 ด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน และกิจกรรม 5ส ของส่วนราชการภายในอาคารศาลากลางจัง หวัดยโสธร ตาม
เกณฑ์ให้คะแนน และ แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสานักงานน่าอยู่ หน่วยงานในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคาสั่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ที่ 15/2564 ลง
วันที่ 20 เมษายน 2564
5) แจ้งคณะทางานฯ มิติที่ 1-5 ทราบ เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานในมิติที่
รับผิดชอบ และจัดทาเอกสารรายงาน พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการดาเนินงาน
6) จังหวัด ได้แจ้งการดาเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้อาเภอทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0019/ว 3934
ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
มติที่ประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดตัวชี้วัด
ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
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
1) ถือปฏิบัติ ตามประกาศจัง หวั ดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่ง ด่วนในการป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทุกฉบับ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
/2) ปฏิบัติ...
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2) ปฏิบัติตามคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อ ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
โควิด-19 สาหรับสถานที่ทางาน
3) กรณีมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีความเสี่ยง ให้รายงานตัวต่อสถานพยาบาล
ที่กาหนด
4) กรณีมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รับแจ้งให้กักตัว 14 วัน ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ทราบ
5) เมื่อเกิดกรณี ตามข้อ 3) และ 4) ผู้บังคับบัญชาอาจมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งสานักงาน (work from home) ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
มติที่ประชุม ในกรณีที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด กักตัว 14 วัน จะต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชา เพื่อจัดทาคาสั่ง
4.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือ นสามัญในสังกัดกรมการ
พัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2
มติที่ประชุม กรมการพั ฒนาชุมชนกาหนดให้ทาการบันทึกต้นรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
4.4 การลงชื่อปฏิบัติราชการ และการขออนุญาตไปราชการท้อ งที่ การขออนุญาตใช้
รถยนต์ราชการ
1. การลงชื่อปฏิบัติราชการ กรณีที่ไม่ได้ขออนุญาตไปราชการ ให้ลงชื่อ (มา)ปฏิบัติราชการ
ณ สานักงาน (ตามลาดับ) ภายในเวลา 09.00 น. และให้ลงเวลากลับด้วย
2. กรณีการขออนุญาตไปราชการ ให้ระบุพื้นที่ไปราชการ (อาเภอ หรือสถานที่ไปอบรม/ประชุม)
3. กรณีขออนุญาตใช้รถราชการ ให้ลงในแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3)
และลงข้อมูลในแบบบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4) ให้สอดคล้องตรงกัน ด้วย และให้นากุญแจส่งคืนที่หัวหน้า
พัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการขออนุญาตแต่และคราวหรืออย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การใช้ห้องประชุม การประชุมของกลุ่มงาน
กรณีที่แต่ละกลุ่มงาน มีภารกิจต้องใช้ห้องประชุม หรือมีการประชุมภายนอก ให้แจ้ง
ผอ.กง.ประสาน หรือการเงิน (คุณจารุวรรณ บุญป้อง) เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในการอานวยความสะดวก
โดย กง. ประสาน ได้กาหนดแบบสาหรับแจ้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง (4.6-4.8)
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
/ที่....
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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 – ธันวาคม 2564 งบประมาณรวม
2,680,000 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมืน่ บาทถ้วน)
2.3) กิจกรรมที่ 5 การดาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล" (งบเงินกู้) กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่
ระดับตาบล งบประมาณรวม 7,080,000 บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 การเตรี ย มการชี้ แ จงในการประชุม พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
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
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) ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง 10) ระหว่างวันที่ 27- 28 พฤษภาคม 2564 จนจบเวลา
/การประชุม...
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การประชุมของทุกวันที่มีการประชุม และส่งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในวันที่
3 พฤษภาคม 2564
2.หากมี ประเด็ นอภิ ปรายพาดพิ งที่ เกี่ ยวข้ อง ให้ จั ดท 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 รับทราบ
4.8 การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้
แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้เสนอของบประมารโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แผนงาน/โครงการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของ
โอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ จานวน 5 โครงการ และผ่านความเห็นชอบ จานวน 3 โครงการ
ประธาน ฯ มอบหมายกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จัดเตรียมข้อมูลในการเสนอโครงการฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จานวน 1 เรื่อง ( 4.9 )
4.9 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
คณะทางานพิจารณาคัดเลือกผู้นาการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ระดับจังหวัดยโสธร
ประจ าปี ๒๕๖4 ได้ ดาเนิ น การพิ จ ารณาคัด เลื อ กหมู่ บ้ า นระดั บ ดีเ ด่ น ระดั บ จัง หวั ด ยโสธร 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 รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ได้ แ ก่ บ้ า นสองคร หมู่ ที่ 5 ต าบลกุ ด ชุ ม อ าเภอกุ ด ชุ ม ได้
ดาเนินการแจ้งอาเภอ เพื่อทราบแล้ว และมอบหมายให้อาเภอที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในระดับชนะเลิศ
ดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการคัดเลือกตาบลที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น
ระดั บ เขตตรวจราชการ ตามแนวทางที่ก รมฯกาหนด ผ่า นระบบ Zoom ในวัน ที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 น. ณ พื้นที่ตาบลเป้าหมาย
มติที่ประชุม มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนประสานและเตรียมความ
กลุ่มเป้าหมายในการรับการประเมิน และมอบกลุ่มงานสารสนเทศเตรียมความพร้อมระบบการนาเสนอ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน 2 เรื่อง ( 4.10-4.11 )
4.10 ผลการคัดเลื อกบุคคลต้ นแบบและเชิดชูเกี ยรติการน้อมน าแนวพระราชดาริ ของ
สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี สร้ างความมั่นคงทาง
อาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 จังหวัดยโสธร ประจาปี
2564 ปรากฏผล ดังนี้
/1. ประเภท…
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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
/ รองชนะเลิศ...
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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 รับทราบ
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 ในการประชุมผู้บริหารสานักงานพัฒนาชุมนชนจังหวัดยโสธร ให้กลุ่มงาน
สารสนเทศนาเสนอสื่อวีดีทัศน์ก่อนการประชุมฯ และให้ประสานอาเภอในการนาเสนอด้วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 1 เรื่อง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 1 เรื่อง (5.1)
5.1 แผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ประจาเดือนพฤษภาคม 2564

แผนปฏิบตั กิ ารสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ดาเนินการ

เวลา

สถานที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมา
ย

วันที่ เวลา

ดาเนินการ

บ้าน หมู่ที่ ตาบล อาเภอ

(คน)

5-พ.ค.-64

16.00 น.

ห้องประชุม สพจ.ยโสธร

5

กงฯ ประสาน

5-พ.ค.-64

13.30 น.

ห้องประชุม สพจ.ยโสธร (ผ่านระบบ
Sesion call )

16

กง.ยุทธศาสตร์ฯ

การดาเนินงานจัดการกองทุนด้านการบริหาร
จัดการหนี้ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video
Conference)

7-พ.ค.-64

13.00-16.30

ห้องประชุม สพจ.ยโสธร

4

กงฯ ส่งเสริม

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัด

11-พ.ค.-64

09.00-16.00 น.

ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยโสธร

7

/

สพจ.ยส.

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

ห้องประชุม สพจ.ยโสธร (ผ่านระบบ
Sesion call )

30

/

สพจ.ยส.

กง.ประสานฯ

ที่ เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม/งาน
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสานักงาน

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
ราชการ

จนท.
รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2564
2 ประชุมประสานแผนสานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2564
3

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือ
ปฏิบัติ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video
Conference)
5 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพจ.ยโสธร

ครั้งที่ 5/2564

12-พ.ค.-64

09.00 น.

17
6 โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

17-พ.ค.-64 09.00-12.00 น.
13.30 - 16.30 น.

หอประชุมที่ว่าการอาเภอเลิกนกทา
อาเภอไทยเจริญ /สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอไทยเจริญ , ที่ทาการ
กลุ่มอาชีพ ตาบลน้าคา

18-พ.ค.-64 09.00-12.00 น.

หอประชุมที่ว่าการอาเภอกุดชุม

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.
21-พ.ค.-64 09.00-12.00 น.

บ้านคาครตา หมู่ 9 ต.ดงมะไฟ
บ้านหนองนางตุ้ม ม.6 ต.
สาราญ
บ้านศรีฐาน ม.1 ต.ศรีฐาน
บ้านเหล่าใหญ่ ม.3 ต.ม่วง
หอประชุมที่ว่าการอาเภอค้อวัง ,ที่
ทาการกลุ่มทอผ้า ม.8 ต.ฟ้าห่วน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคา
เขื่อนแก้ว , ที่ทาการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีต.ย่อ

อกส.อ. ,
คณะทางาน
ขับเคลื่อนฯ ,
กลุ่มอาชีพ

/

กองทุนสตรี

กง.ประสานฯ

18
7 นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงาน

พัฒนาชุมชน

8 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา

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.

อาเภอป่าติ้ว
อาเภอทรายมูล
อาเภอเมืองยโสธร
อาเภอเลิงนกทา
อาเภอไทยเจริญ
อาเภอกุดชุม
อาเภอคาเขื่อนแก้ว
อาเภอมหาชนะชัย
อาเภอค้อวัง

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

ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3

คณะทางาน
ขับเคลื่อนฯ 11
คน

∕

กองทุนสตรี

กง.ประสานฯ

28-พ.ค.-64

08.30-16.30 น.

ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 4

คณะทางาน
ขับเคลื่อนฯ 14
คน

∕

กองทุนสตรี

กง.ประสานฯ

บทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2564
9 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2564

นายยุทธนคร หวัง
ผล 0892919978
นายวินัย สมขาว
โทร
0856820672
น.ส.ราตรี นครราช
โทร
0896711330

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ประธานฯมอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจัดทาแผนนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาชุมชน เดือนละ 2 ครั้ง
(ต้นเดือน และปลายเดือน)
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดประชุมประสานแผน ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และปิดประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ราตรี นครราช ผู้บันทึกการประชุม
(ลงชื่อ) บรรลือ พลับพลึง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวราตรี นครราช )
(นายบรรลือ พลับพลึง)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาชุมชน

