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ระเบียบวาระการประชุมผู้บร �หารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครัง้ ที่ 1/2565 ประจําเดือนมกราคม 2565
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชัน
้ 2 (หลังใหม่)
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
**************************
ระเบียบวาระที่ 1 เรอ�่ ง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรอ�่ ง
1.1 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคําสั่ง ที่ 48/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 แต่งตั้งย้ายข้าราชการ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน จํานวน 11 ราย ให้รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ
ในวันที่ 24 มกราคม 2565 โดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดยโสธร จํานวน 2 ราย ดังนี้
1) นายกว �นท์ กอรับเฮือง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เลขที่ตําแหน่ง 2494
สังกัด กง.ประสานและสนับสนุนการบร �หารงานพัฒนาชุมชน สพจ.ยโสธร ย้ายไป ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน สังกัด สพอ. ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เลขที่ตําแหน่ง 2650 ลําดับที่ 11 ตามคําสั่งฯ
2) นางสาวทิพย์ว �ภา ไชยมี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหน่ง 6100
สังกัด กง.ประสานและสนับสนุนการบร �หารงานพัฒนาชุมชน สพจ.นครปฐม ย้ายมาสังกัด กง.ประสานและสนับสนุนการ
บร �หารงานพัฒนาชุมชน สพจ.ยโสธร เลขที่ตําแหน่ง 2494 ลําดับที่ 10 ตามคําสั่งฯ
...............................................................................................................................................................................................................................................
1.2 เรอ�่ งจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอจังหวัดยโสธร ประจําเดือน
ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทร �ย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชัน
้ 3 (หลังใหม่)
...............................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรอ�่ ง รับรองรายงานการประชุมผู้บร �หารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยโสธร ครัง้ ที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชัน
้ 2
...............................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรอ�่ ง สืบเนือ
่ งและติดตามผลการประชุมครัง้ ที่แล้ว จํานวน 2 เรอ�่ ง
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร �หารงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 เรอ�่ ง (3.1 -3.2)
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ 3.1 หน้า 4-13)
...............................................................................................................................................................................................................................................
3.2 การดําเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � (เอกสารแนบ 3.2 หน้า 14-26)
...............................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรอ�่ งเพื่อทราบ

จํานวน 22 เรอ�่ ง

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร �หารงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 เรอ�่ ง (4.1-4.2)
4.1 การแต่งตั้งพัฒนากรผู้ประสานงานตําบล
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.2 โครงการมอบเง �นอุปการะแก่เด็กก่อนวัยเร �ยน เพื่อสนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
“เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
...............................................................................................................................................................................................................................................
/กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ...
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จํานวน 3 เรอ�่ ง (4.3 -4.5 )
4.3 การดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว �ตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.5 การบันทึกข้อมูลระบบบร �หารงบประมาณและบร �หารกิจกรรม/โครงการ (ฺBPM) ป� 2565
...............................................................................................................................................................................................................................................
กลุ่มงานส่งเสร �มการพัฒนาชุมชน จํานวน 8 เรอ�่ ง (4.6 – 4.13)
4.6 การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�ของจังหวัด ประจําป� งปม. พ.ศ. 2565
จังหวัดยโสธร (เอกสารแนบ 4.6 หน้า 82 – 86)
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.7 การดําเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนสู่การเป�นต้นแบบด้านการบร �หารจัดการหนี้
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเง �นชุมชน
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.8 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (เอกสารแนบ 4.8 หน้า 27-29)
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.9 โครงการสร้างความมัน
่ คงด้านอาชีพและรายได้ (สัมมาชีพชุมชน)

(เอกสารแนบ 4.9 หน้า 30)

...............................................................................................................................................................................................................................................
4.10 การจัดงานเดินแบบผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ในงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจําป� 2565
“สะออน 50 ป� ศร �ยโสธร” (เอกสารแนบ 4.10 หน้า 31)
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.11 การดํ าเนินโครงการการเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการบร �หารกองทุ นเพื่อการเกษตรและแหล่งสิ นเชื่อ
ภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic (เอกสารแนบ 4.11 หน้า 32)
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.12 การดําเนินงานกิจกรรมสนับสนุนเชิงว �ชาการจัดการความรูศ
้ ูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
(เอกสารแนบ 4.12 หน้า 32)
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.13 โครงการแก้ไขป�ญหาความยากจน (กข.คจ.) (เอกสารแนบ 4.13 หน้า 32)
...............................................................................................................................................................................................................................................
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จํานวน 9 เรอ�่ ง ( 4.14-4.22)
4.14 การรายผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กรมการพัฒนาชุมชน
..............................................................................................................................................................................................................................................
4.15 การดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานจิตอาสา
กรมการพัฒนาชุมชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.16 โครงการจัดการความรูง้ านพัฒนาชุมชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
...............................................................................................................................................................................................................................................
/4.17 การขับเคลื่อน...
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4.17 การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบร �การดิจท
ิ ล
ั
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.18 โครงการฝ�กอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.19 การบร �หารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค ป�
2565 จังหวัดยโสธร (เอกสารแนบ 4.19 หน้า 33-46)
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.20 การจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว �ตประจําป� 2565
(เอกสารแนบ 4.20 หน้า 47-50)
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.21 การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําป� 2565 (เอกสารแนบ 4.21 หน้า 51-56)
...............................................................................................................................................................................................................................................
4.22 การดําเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประจําป� 2565 (เอกสารแนบ 4.22 หน้า 57-80)
...............................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรอ�่ งเพื่อพิจารณา

จํานวน 1 เรอ�่ ง

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร �หารงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 เรอ�่ ง (5.1 )
5.1 การดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร � จังหวัดยโสธร ประจําป� 2565การทอดผ้าป�ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจําป� 2565
(เอกสารแนบ 5.1)
...............................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรอ�่ ง อื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 การจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจําป� 2564
“สะออน 50 ป� ศร �ยโสธร” (เอกสารแนบ 6.1 หน้า 81)
...............................................................................................................................................................................................................................................

