ระเบียบวาระการประชุมผู้บร �หารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
สั งกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ครัง้ ที่ 10/2564
ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชัน
้ 2 (หลังใหม่)
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
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สรุประเบียบวาระการประชุมผู้บร �หารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครัง้ ที่ 10/2564
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชัน
้ 2 (หลังใหม่)
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
*********************
ระเบียบวาระที่ 1

เรอ�่ งประธานแจ้งให้ทราบ จํานวน 2 เรอ�่ ง (1.1 – 1.2)

ระเบียบวาระที่ 2

เรอ�่ ง รับรองรายงานการประชุมฯ ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3

เรอ�่ งสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมฯ ครัง้ ที่ 9/2564 จํานวน 2 เรอ�่ ง

-กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
ระเบียบวาระที่ 4

จํานวน 2 เรอ�่ ง (3.1-3.2)

เรอ�่ งเพื่อทราบ/พิจารณา จํานวน 18 เรอ�่ ง

-กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

จํานวน 3 เรอ�่ ง (4.1-4.3)

-กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

จํานวน 4 เรอ�่ ง (4.3-4.7)

-กลุ่มงานส่งเสร �มการพัฒนาชุมชน

จํานวน 5 เรอ�่ ง (4.8-4.12)

-กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

จํานวน 6 เรอ�่ ง (4.13-4.18)

ระเบียบวาระที่ 5

(ถ้ามี)

เรอ�่ งอื่น ๆ
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ระเบียบวาระการประชุมผู้บร �หารและเจ้าหน้าทีพ
่ ัฒนาชุมชนสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครัง้ ที่ 10/2564
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชัน
้ 2 (หลังใหม่)
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
*******************************
ระเบียบวาระที่ 1

เรอ�่ งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จํานวน 2 เรอ�่ ง

1.1 การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทว �ชาการ ระดั บชํานาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคําสั่ง ที่ 1471/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564
เรอ�่ ง ให้ ข้ า ราชการรัก ษาการในตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ นการบร �หารงานพั ฒ นาชุ ม ชน
(นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ) กําหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564
โดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดยโสธร จํานวน 2 ราย ประกอบด้วย
1) นางสาวสุ นันทา พุ สิ งห์ นั กว ช� าการพั ฒนาชุ มชนชํานาญการ (ผู้ ช่วยผู้ อํ านวยการกลุ่มงาน)
กลุ่มงานส่งเสร �มการพัฒนาชุมชน สพจ. อุบลราชธานี รักษาการในตําแหน่ง ผอ.กลุ่มงานประสานฯ สพจ. ยโสธร
2) นางวล� าสิ นี กุดหอม นั กวช� าการพัฒนาชุ มชนชํานาญการ (ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มงาน)
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ. ยโสธร รักษาการในตําแหน่ง ผอ.กลุ่มงานประสานฯ สพจ. พะเยา
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................
1.2 เรอ�่ งจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอจังหวัดยโสธร
ประจําเดื อน ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทร �ย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชัน
้ 3 (หลังใหม่)
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2

เรอ�่ งรับรองรายงานการประชุม
การประชุมผู้บร �หารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชัน
้ 4 (หลังใหม่) จํานวน 40 หน้า
มติที่ประชุม................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3

เรอ�่ งสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมครัง้ ที่แล้ว จํานวน 5 เรอ�่ ง

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร �หารงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 เรอ�่ ง (3.1 -3.2)
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ 3.1)
3.1.1 การจัดสรรงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
3.1.2 ทะเบียนลูกหนี้เง �นยืม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม...............................................................................................................................................................
3.2 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � (เอกสารแนบ 3.2)
3.2.1 สรุปรายการหนี้เกินกําหนดชําระ
3.2.2 การเพิ่มจํานวนการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
มติที่ประชุม..............................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4

เรอ�่ งเพื่อทราบ

จํานวน 18 เรอ�่ ง

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร �หารงานพัฒนาชุมชน จํานวน 3 เรอ�่ ง (4.1 - 4.3)
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4.1 การดําเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประจําป� 2565 (เอกสารแนบ 4.1)
4.1.1 การจัดสรรงบประมาณตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
4.1.2 แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
4.2 โครงการประกวดสํานักงานน่าอยู่ (เอกสารแนบ 4.2)
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................
4.3 โครงการประชุมผู้บรหารและเจ้
�
าหน้าที่พัฒนาชุมชนสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
กําหนดโครงการประชุมผู้บร �หารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 12 ครัง้ (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) (เอกสารแนบ 4.3)
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................................
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จํานวน 4 เรอ�่ ง (4.4-4.7)
4.4 การจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ 4.4)
จังหวัดยโสธร ได้ กําหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมวงเง �นงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับดําเนินการตามแนวทางการดําเนินกิจกรรม ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ บรรลุ เ ป� า หมายที่ กํ า หนด คื อ เศรษฐกิ จ ฐานรากมั่ นคงและชุ ม ชนพึ่งตนเองได้ ภายในป�
2565 เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมเป�นไปตามแนวทางการดําเนินกิจกรรม ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กําหนด
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมภายใต้ 5 แผนงาน
1 ผลผลิ ต 11 โครงการ ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 โดยจัง หวั ด ยโสธร ได้ ร บ
ั การจัด สรร
งบประมาณและกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน 1 ผลผลิต 9 โครงการ เป�นเง �น 7,987,300 บาท
(เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
4.5 การดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว �ตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” (เอกสารแนบ 4.5)
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน การรับ สมั ค รผู้ เ ข้ า ร่ว มโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒนา
คุ ณภาพชีว ต
� ตามหลักทฤษฎี ใหม่ ประยุ กต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และขอให้ จังหวั ดดํ าเนิ นการเชิญชวนภาคประชาชน
สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว �ตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
เพื่อให้ภาคประชาชนได้ รบ
ั โอกาสในการเข้าถึงงบประมาณ และให้ได้ มาซึง่ กลุ่มเป�าหมายที่ประสงค์จะดําเนินโครงการ
และให้กรมการพัฒนาชุมชนมีฐานข้อมูลสําหรับนําไปใช้ประกอบในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ครเข้ า ร่ว มโครงการต้ อ งมี ที่ดินที่ อ ยู่ ใ นพื้ นที่ รบ
ั ผิ ดชอบของกรมการพั ฒ นาชุ มชน
3,246 ตํ า บล ให้ ดํ า เนิ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล กลุ่ ม เป� า หมายที่ ส มั ค รเข้ า ร่ว มโครงการในฐานข้ อมู ล Google sheet
“ข้อมูลผู้สมัครโคกหนองนา” กําหนดสิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................
4.6 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ประจําป� พ.ศ. 2565
จังหวัดยโสธร ขอให้อําเภอได้รว่ มกันจัดทําโครงการ/กิจกรรมสําคัญที่โดดเด่นเป�นพิเศษของ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 60 ป� กรมการพัฒนาชุมชน และส่งข้อมูลให้จงั หวัด
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อจะได้บรรจุในแผนการจัดทําแผนปฏิบต
ั ิราชการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
(เอกสารแนบ 4.6)
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................
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4.7 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการ ที่ 14
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งกําหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
(นางทรงลักษณ์ วรภัย ) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 (เอกสารแนบ 4.)
มติที่ประชุม..................................................................................................................................................................
กลุ่มงานส่งเสร �มการพัฒนาชุมชน จํานวน 5 เรอ�่ ง ( 4.8-4.12)
4.8 โครงการสร้างความมั่นคงด้ านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สัมมาชีพชุมชน) (เอกสารแนบ 4.9)
มติที่ประชุม...............................................................................................................................................................................................
4.9 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียง (เอกสารแนบ 4.10)
มติที่ประชุม...............................................................................................................................................................................................
4.10 การจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต่างจังหวัด
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้กําหนดจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ในระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเสร �มไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
มติที่ประชุม..................................................................................................................................................................
4.11 การจัดแสดงและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ OTOP งบกลุ่มจังหวัด
มติที่ประชุม..................................................................................................................................................................
4.12 การดําเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุน
่ ที่ 73 (เอกสารแนบ 4.13)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แต่งตั้งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุน
่ ที่ 73 ตามคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ 1148/ 2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยจังหวัดยโสธรได้ รบ
ั การแต่ งตั้ งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุน
่ ที่ 73 กรณีทดแทน
ซึ่งมีระยะเวลาการจ้าง ตั้ งแต่ วันที่ 1 ตุ ลาคม 2564 – 30 กั นยายน 2564 และจังหวัดยโสธรได้ ส่งตั วอาสาพั ฒ นา
(อสพ.) รุน
่ ที่ 73 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อําเภอ ตามคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย
1) นายสุภชัย ศร �นาเมือง

สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอป�าติ้ว

2) นางสาวฉัตรชนก อ่อนศร � สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทรายมูล
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

จํานวน 6 เรอ�่ ง ( 4.13-4.18)

4.13 โครงการการบร �หารจัดเก็บข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน
ระดั บหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจําป� 2564 (เอกสารแนบ 4.13)
มติที่ประชุม............................................................................................................................................................................................
4.14 แนวทางการบร �หารจัดเก็บข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําป� 2565
(เอกสารแนบ 4.14)
มติที่ประชุม............................................................................................................................................................................................
4.15 การจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว �ตประจําป� 2565
(เอกสารแนบ 4.15)
มติที่ประชุม...........................................................................................................................................................................................
4.16 การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําป� 2565 (เอกสารแนบ 4.16)
มติที่ประชุม............................................................................................................................................................................................
4.17 การดําเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ วยระบบ TPMAP (เอกสารแนบ 4.17)
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................................................
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4.18 การขับเคลื่อนศูนย์จต
ิ อาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร (เอกสารแนบ 4.18)
มติที่ประชุม.......................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5

เรอ�่ งอื่นๆ

(ถ้ามี)

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

