การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 2 (หลังเก่า)
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
*********************
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

ระเบียบวาระการประชุมผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 4/2565
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 2 (หลังเก่า)
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
*********************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลาง จังหวัดยโสธร ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ได้นาเผยแพร่ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line กลุ่ม OA on LINE พช.ยโสธร และบนเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
https://yasothon.cdd.go.th/
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ จานวน 5 เรื่อง
4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.2 การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2565
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.3 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.4 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี พ.ศ. 2565
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.5 ข้อมูลโครงการหนี้เกินกาหนดชาระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จานวน 4 เรื่อง
4.6 การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๕
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.7 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion)
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.8 การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงาน “ประเพณีบญ
ุ บั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจาปี 2565”
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.9 การจัดงาน OTOP Midyear 2022
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรื่อง
4.10 แนวทางการดาเนินงานการพัฒนาพืน้ ทีต่ ้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.11 กาหนดการลงพื้นที่ก ลุ่มเป้าหมาย การพัฒนายกระดับ คุณ ภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้าโขง ชี มูล โครงการส่งเสริมผลิตภัณ ฑ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร ภายใต้แผนปฏิบั ติราชการประจาปีของกลุ่มจั งหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 5 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

4.12 การเชื่อมโยงแผนพัฒนาตาบลสูก่ ารปฏิบตั ิ
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน 7 เรื่อง
4.13 โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชน
อุบลราชธานี
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.14 ภารกิจสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.15 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.16 การบริ ห ารการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จั ง หวั ด ยโสธร
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.17 การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร ประจาปี 2565
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.18. การประกวดโครงการสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
4.19. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร ประจาปี 2565
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
............................................................................................................................. .......................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................................. .......................................
........................................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระการประชุมผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 4/2565
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชัน้ 2 (หลังเก่า)
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
*********************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลาง จังหวัดยโสธร ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ได้นาเผยแพร่ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line กลุ่ม OA on LINE พช.ยโสธร และบนเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
https://yasothon.cdd.go.th/
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ จานวน
เรือ่ ง
4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน (ภาพรวม)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (P65/1599) เวลา 10.00 น.
( เรียงลาดับการเบิก-จ่าย จากมากไปหาน้อย )

4.2 การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2565
การคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2565 ของจังหวัดยโสธร เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ให้จังหวัดพิจารณากาหนดสถานทีต่ ามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เป็นพื้นที่อาเภอ/
ตาบล/หมู่บ้าน ของการคัดเลือกข้าราชการประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน เพื่อความยุติธรรมสาหรับการคัดเลือก
จึงขอแจ้งข้าราชการดีเด่นของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ.2565 ของจังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อม
4.3 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.
วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน และในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชนก้าวย่างอย่าง มั่นคงเข้าสู่ปีที่
60 กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทาโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพลังในการสร้างชุมชนพัฒนา
ชุมชน ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพในองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และ 2) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคลากร
ให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และกาหนดดาเนินการตามโครงการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565
ประเภท/กติกา/คุณสมบัติของนักกีฬาในการแข่งขัน
1) ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย
2) ประเภทกีฬาแชร์บอลหญิง
3) ประเภทกีฬาเปตองผสม
4) ประเภทกีฬาพืน้ บ้านประกอบด้วยชักกะเย่อวิ่งกระสอบวิ่งสามขาปิดตาตีหม้อตีกอล์ฟมะเขือยาว
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4.4 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี พ.ศ. 2565
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4.5 ข้อมูลโครงการหนี้เกินกาหนดชาระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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17
กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จานวน 4 เรื่อง
4.6 การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๕
1) จั งหวั ดยโสธรได้ ก าหนดแผนการประเมิ นผลเพื่ อรั บรองการพั ฒนาของกลุ่ มเปู าหมาย ตามระบบมาตรฐานการพั ฒนาชุ มชน (มชช.)
โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด ในวันที่
30 – 31 พฤษภาคม 2565 จึงขอให้อาเภอประสานกลุ่มเปูาหมายให้เตรียมเอกสารแผน - ผลการพัฒนาตนเอง โดยนาเสนอเป็นรูปเล่ม หรือนาเสนอโดย Power Point
2) จังหวัดยโสธรได้กาหนดแผนการดาเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ในระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 จึงขอให้
อาเภอเตรียมความพร้อมของข้อมูลเอกสารรูปเล่ม สถานที่ และกลุ่มเปูาหมาย เพื่อรับการคัดสรรตามที่กาหนด
ทั้งนี้จังหวัดจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้อาเภอดาเนินการต่อไป
4.7 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion)
1) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้กาหนดประชุมชี้ แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค
แกรนด์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จึงขอให้อาเภอแจ้งประสานกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร กาหนดดาเนินการคัดสรรฯ ในระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จึงขอให้อาเภอแจ้งประสานกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมการคัดสรรตามกาหนด
4.8 การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงาน “ประเพณีบญ
ุ บั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจาปี 2565”
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร ได้รับมอบหมายให้ด าเนิน การจัด แสดงและจาหน่ายสินค้าหนึ่ง ตาบล หนึ่งผลิ ตภัณฑ์ ในงาน
“ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจาปี 2565” มีจานวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากทุกอาเภอ เข้าร่วมจาหน่ายสินค้า ณ บริเ วณลานวิมาน
พญาแถน จานวน 50 บูธ จังหวัดจึงขอให้อาเภอประสานกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด
4.9 การจัดงาน OTOP Midyear 2022
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดจัดงาน OTOP Midyear 2022 ในระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดยโสธรจึงขอให้อาเภอเตรียมความพร้อมคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้จังหวัดจะได้แจ้งเป็น
หนังสือให้อาเภอดาเนินการต่อไป
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จานวน 3 เรือ่ ง
4.10 แนวทางการดาเนินงานการพัฒนาพืน้ ทีต่ ้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
การดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุ กต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จะดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สามารถขับเคลื่อน
การดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต มีศักยภาพและความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน จังหวัดยโสธร จึงขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1) จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับต่างๆ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 20 พ.ค. 2565
2) ประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแบบฟอร์ม และ
บันทึกรายงานใน google sheets ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 20 พ.ค. 2565
3) ขั บเคลื่ อนการด าเนินงานการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชี วิตตามหลักทฤษฎี ใหม่ ประยุก ต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดาเนินงานตามข้อให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบหลังดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2565
แผนปฏิบตั กิ ารขับเคลื่อนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
กาหนดส่งรายงานให้
ผู้รบั ผิดชอบ
จังหวัด
1 จัดตั้งกลไกขับเคลือ่ นการพัฒนาพืน้ ที่ตน้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลัก เม.ย. - พ.ค.
20 พ.ค. 2565
สพจ./สพอ.
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ตน้ แบบ 2565
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับต่างๆ
2 ประเมินศักยภาพพืน้ ที่ตน้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
1 - 20 พ.ค.
20 พ.ค. 2565
สพจ./สพอ.
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2565
*รายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กรมฯ
ภายใน 25 พ.ค.2565

3
4
5
6

วิเคราะห์และจัดทาแผนการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตน้ แบบที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับปัญหา ความต้องการ และความพร้อมของพื้นที่
พัฒนาศักยภาพพืน้ ที่ตน้ แบบตามแนวทางและแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพ
พื้นที่ตน้ แบบ
กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษา แนะนา และถอดบทเรียนความสาเร็จการพัฒนา
ศักยภาพพื้นทีต่ ้นแบบ
ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาศักยภาพพื้นที่
ต้นแบบ

31 พ.ค. 2565

27 พ.ค. 2565

สพจ./สพอ.

มิ.ย.- ส.ค. 2565

27 ก.ค. 2565

สพอ.

ก.ค.- ส.ค. 2565

25 ส.ค. 2565

สพจ./สพอ.

ก.ย. 2565

15 ก.ย. 2565

สพจ./สพอ.

18

4.11 กาหนดการลงพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย การพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้าโขง ชี มูล โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 5 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565
กาหนดการลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้าโขง ชี มูล
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสานักงานตวจเงินแผ่นดิน ภาค 5 อุบลราชธานี
ลา
ดับ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

บ้าน
เลขที่

หมู่ที่

ตาบล

1

17 พฤษภาคม 2565

09.00 น.

กลุ่มทอผ้าลายขิด

นางสาราญ พิมเสน

6

9

บุ่งค้า

เลิงนกทา

080-4791020

2

17 พฤษภาคม 2565

10.00 น.

กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ ศรีเจริญ

นางคาผอง ผ่านเมือง

203

14

สวาท

เลิงนกทา

063-0283454

3

17 พฤษภาคม 2565

11.00 น.

กลุ่มสัมมาชีพทอผ้าบ้านกุดแข้ด่อน

8

5

กุดเชียงหมี

เลิงนกทา

096-3037693

4

17 พฤษภาคม 2565

13.00 น.

กลุ่มทอผ้าบ้านดงยาง หมู่ 7

น.ส.วนิดา สาระธรรม

41

7

ห้องแซง

เลิงนกทา

085-3234795

5

17 พฤษภาคม 2565

14.00 น.

กลุ่มทอผ้าบ้านดงยาง หมู่ 16

นางสารวย มุขวัตร

205

16

ห้องแซง

เลิงนกทา

091-3500228

6

17 พฤษภาคม 2565

15.00 น.

กลุ่มทอผ้าบ้านปุาชาด หมู่ 9

นางจันเพ็ง ตรุวรรณ์

101

9

ห้องแซง

เลิงนกทา

7

18 พฤษภาคม 2565

13.00 น.

กลุ่มทอผ้าดอกฟูานามะเขือ

129

1

โพธิ์ไทร

ปุาติ้ว

088-9621902

8

18 พฤษภาคม 2565

14.00 น.

กลุ่มทอผ้าบ้านโพธิ์ไทร หมู่ 9

3

9

โพธิ์ไทร

ปุาติ้ว

061-7179724

ชื่อกลุ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ

อาเภอ

เบอร์โทรศัพท์

082-3384893

หมายเหตุ

19

ลา
ดับ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

ชื่อกลุ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ

บ้าน
เลขที่

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

เบอร์โทรศัพท์

9

18 พฤษภาคม 2565

15.00 น.

กลุ่มทอผ้าบ้านโพธิ์ไทร หมู่ 10

นางสา โมลา

120

12

โพธิ์ไทร

ปุาติ้ว

093-5547253

10

19 พฤษภาคม 2565

09.00 น

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก

4

1

บึงแก

มหาชนะชัย

080-1558852

11

19 พฤษภาคม 2565

10.00 น

กลุ่มสตรีทอผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านบึงแก

นางพิกุล ทวยทน

102

1

บึงแก

มหาชนะชัย

085-2273033

12

19 พฤษภาคม 2565

11.00 น

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง

นางคานาง โรมพันธ์

37

10

พระเสาร์

มหาชนะชัย

095-6094188

13

19 พฤษภาคม 2565

13.00 น.

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเมืองเตย

นางนริศรา กกจันทร์

232

8

สงเปือย

คาเขื่อนแก้ว

096-5033867

14

19 พฤษภาคม 2565

14.00 น.

กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโพนทัน

นางกรม เปรี่ยมนอง

263

5

โพนทัน

คาเขื่อนแก้ว

063-9894894

15

19 พฤษภาคม 2565

15.00 น.

กลุ่มทอผ้าบ้านกู่จาน

นางสุพิศ พอกพูล

12

2

กู่จาน

คาเขื่อนแก้ว

085-7667849

หมายเหตุ

20
4.12 การเชื่อมโยงแผนพัฒนาตาบลสู่การปฏิบัติ
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณให้ดาเนินโครงการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนพัฒนาตาบล และอาเภอได้ดาเนินการจัดประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้อาเภอดาเนินการนาแผนพัฒนาตาบลเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนา
ในลักษณะ One Plan โดยให้มีการรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน หัวข้อ การจัดทาแผนตาบล
รายงานแผนพัฒนาตาบล (แบบ 3)
กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน 1 เรือ่ ง
4.13 โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชน
อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ประชุม ผ่านระบบZoom Cloud Meeting ไปยังพื้นที่เขตบริการ 7 จังหวัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี กาหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคน ทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพียง ในไตรมาส 3 จ านวน 6 รุ่ น (6 อาชี พ ) ด าเนิ น การระหว่ า งวั น ที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้ ว ยเปู า หมายรุ่ น ละ 21 คน
เฉลี่ยจังหวัดละ 3 คนต่อรุ่น การฝึกอบรมภาคเช้าเริ่มเวลา 09.00 - 10.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 14.30 น.
2) วัตถุประสงค์เพื่อให้ครัวเรือนเปูาหมายที่คัดเลือกมาจาก TPMAP( Thai People Map and Analytics Platform ) ประเภทพัฒนาได้
เพื่อให้เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือน
3) การดาเนินการอบรม ดาเนินการผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
4) ขอความร่วมมือเจ้าหน้าทีผ่ ู้ประสานงานระดับจังหวัดประสานอาเภอแจ้งรายชื่อครัวเรือนเปูาหมายที่จะเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว
กรอกรายละเอียดของกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้าอบรม ลงใน google sheet ตามรายวิชาที่เลือก จังหวัดละ 3 รายต่อรุ่น โดยไม่ให้รายชื่อผู้เข้าอบรมซ้ากัน
5) ขอความร่วมมือพี่น้อง พช. ที่เป็นผู้ประสานงานระดับอาเภอ ประสานการนากลุ่มเปูาหมาย เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ
Zoom Cloud Meeting ที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ หรือบริเวณที่มีสัญญาณอินเตอร์เน๊ต ตามลิ๊งเดิมที่ใช้ในการประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
6) สาหรับจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 10 เกิดทักษะอาชีพ สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน คิดเป็นจังหวัดละ 5 ราย
7) ขอความร่วมมือผู้ประสานงานระดับอาเภอ คัดเลือกครัวเรือนที่หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว เกิดทักษะ สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้
ครัวเรือน จานวน 5 ครัวเรือนเพื่อจัดทาข้อมูลครัวเรือนที่ประสบผลสาเร็จ
**ประเด็นเน้นย้า การขับเคลื่อน "Click ชุมชน" ค่าคะแนน 55.56 (ภาพรวม) ขอให้ดาเนินการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ Click ชุมชน
กับโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่
4.14 ภารกิจสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจที่ 5 การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ) ปี ๒๕๖๔ ในหมู่บ้านที่เงินทุนมีปัญหาหรืออยู่ระหว่างติดตามการชาระเงินยื มที่ผิดนัดตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในปี
๒๕๖๔ ทั่วประเทศ จานวน ๒,๖๕๖ หมู่บ้าน ใน ๗๒ จังหวัด เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น ๔๒๗,๓๐๔,๑๖๓ บาท จังหวัดยโสธร จานวน 58 หมู่บ้าน/กองทุน ใน 6
อาเภอ ประกอบด้วย
1) อาเภอเมืองยโสธร จานวน 9 หมู่บ้าน/กองทุน
2) อาเภอกุดชุม
จานวน 5 หมู่บ้าน/กองทุน
3) อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จานวน 4 หมู่บ้าน/กองทุน
4) อาเภอปุาสติ้ว
จานวน 12 หมู่บ้าน/กองทุน
5) อาเภอเลิงนกทา
จานวน 12 หมู่บ้าน/กองทุน
6) อาเภอไทยเจริญ
จานวน 16 หมู่บ้าน/กองทุน
รวมเป็นเงิน ทัง้ สิ้น 6,597,716 บาท
จึงขอให้ อาเภอ ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรั ด กากับ ดูแล และแก้ปัญหา ครั วเรือนต้ องส่งคืน เงินที่ครบกาหนดตามสัญญา แต่ไม่ ชาระคืน
ตามกาหนด หนี้เกินกาหนดระยะเวลา หรืออยู่ระหว่างการฟูองร้องคดีเนื่องมาจากไม่สามารถส่งคืนเงินยืมตามกาหนดระยะเวลาในสัญญาได้ การติดตามเงินทุนที่
อยู่ระหว่างชาระคืนเงินยืมฯ หรือค้างชาระเงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญาให้ได้คืน และให้มีการชาระเงินคืนเข้าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) การชาระ
เงินคืนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ได้แก่
1) ให้ครัวเรือนเปูาหมายชาระเงินคืนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
2) ให้ผู้ยืมเงินโครงการฯลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้
3) มีทายาทหรือบุคคลภายนอกเข้าชาระหนี้แทนผู้ยืมฯ เป็นเงินหรือลงนามในหนังสือยืมเงินในสัญญาใหม่
4) ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามหาครัวเรือนเปูาหมายได้ แต่มีการนาเงินคืนโครงการฯ เช่น การทอดผ้าปุา การบริจาค
การวัดและเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5 สามารถติดตาม กากับ ดูแลและแก้ไขปัญหาการค้างชาระเงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้มีการชาระคืน
เงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญาฯ คิดเป็นร้อยละ ๓0 หรือมากกว่าของจานวนเงินทุนทีมีบัญหาการค้างชาระเงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญาฯ ในปี ๒๕๖๔ หรือไม่มี
ปัญหาการค้างชาระเงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญาฯ
ระดับ 4 สามารถติดตาม กากับ ดูแลและแก้ไขปัญหาการค้างชาระเงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้มีการชาระคืนเงินยืม
ที่ผิดนัดตามสัญญาฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจานวนเงินทุนที่มีปัญหาการค้างชาระเงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญาฯ ในปี 2564
ระดับ 3 สามารถติดตาม กากับ ดูแลและแก้ไขปัญหาการค้างชาระเงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้มีการชาระคืนเงินยืม
ที่ผิดนัดตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๒0 ของจานวนเงินทุนที่มีปัญหาการค้างชาระเงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญาฯ ในปี 2564
ระดับ 2 สามารถติดตาม กากับ ดูแลและแก้ไขปัญหาการค้างชาระเงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้มีการชาระคืนเงินยืม
ที่ผิดนัดตามสัญญาฯ คิดเป็นร้อยละ ๑5 ของจานวนเงินทุนที่มีปญ
ั หาการค้างชาระเงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญาฯ ในปี ๒๕๖๔
ระดับ 1 สามารถติดตาม กากับ ดูแลและแก้ไขปัญหาการค้างชาระเงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้มีการชาระคืนเงินยืม
ที่ผิดนัดตามสัญญาฯ คิดเป็นร้อยละ ๑0 ของจานวนเงินทุนที่มีปัญหาการค้างชาระเงินยืมที่ผิดนัดตามสัญญาฯ ในปี ๒๕๖4
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4.15 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดให้การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต
เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมน และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการบาบัดทุกข์
บารุงสุข ของประชาชนแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือมล้าของสังคม จึงขอให้ประกาศวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” และได้กาหนดให้
จัดมหกรรมการออม ลดความเหลือมล้าของประชาชน ระดับกรมและระดับจังหวัดโดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนวาระ
ชุมชนดังกล่าว โดยมีแนวทางการดาเนินการ
1) ประกาศวาระชุมชน "การส่งเสริมการออมภาดประชาชน" ประจาปี 2565 ส่งเสริมการออมของประชาชน
2) ให้นั กวิช าการพัฒ นาชุ มชนอาเภอ (พัฒ นากร) ส่งเสริม การจัด ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพ ื่อ การผลิต อย่างน้อยคนละ 1 กลุ่ ม เปูาหมาย
“1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 โดยเน้นหนักการส่งเสริมการจัดตั้ งกลุ่มในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือหมู่บ้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยให้รายงานผล การดาเนินงาน
ให้จังหวัดทราบ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ โดยเน้นหนักการรณรงค์ การประหยัด
และการออมอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทาง ดังนี้
3.๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกกลุ่ม รณรงค์รับสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑0 ของสมาชิกที่มีอยู่
3.๒ สมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกกลุ่ม รณรงค์ให้สมาชิ กมีการออมเงินเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มเงินสัจจะ อย่างน้อยร้อยละ ๑0
ของเงินสัจจะเดิมที่สมาชิกออมอยู่
3.๓ ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มประเภทวิสามัญ
3.๔ ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หรือกิจกรรมเชิงธุรกิจชุมชน อาทิ ศูนย์สาธิตการตลาด ยุ้งฉาง
ธนาคารข้าว โรงสีข้าวชุมชน โรงน้าดื่มชุมชน หรืออื่น ๆ
3.๕ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่อาเภอ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ศจก.) เพื่อบริหารจัดการหนี้ของสมาชิก
4.16 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดยโสธร
1. แผนการขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดยโสธร
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2. ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รายอาเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
เวลา 15.30 น. จานวน 54,277 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.81 คงเหลือจานวน 78,722 ครัวเรือน ดังนี้
เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
(ร้อยละ) จัดเก็บ
คงเหลือเทียบผลจัดเก็บ/บันทึกฯ
อาเภอ
ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2565
2565
เทียบเป้าหมาย
(คร.)
47.80
เมืองยโสธร
34,931
16,698
18,233
24.21
ทรายมูล
7,444
1,802
5,642
82.01
กุดชุม
16,967
13,914
3,053
32.82
คาเขื่อนแก้ว
16,135
5,296
10,839
11.45
ปุาติ้ว
8,757
1,003
7,754
10.79
มหาชนะชัย
12,692
1,369
11,323
93.24
ค้อวัง
5,432
5,065
367
22.62
เลิงนกทา
23,401
5,293
18,108
53.00
ไทยเจริญ
7,240
3,837
3,403
รวมทั้งจังหวัด
132,999
54,277
40.81
78,722
3. การจัดสรรงบประมาณการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2565
1) กิจกรรมค่าจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
- ไตรมาส 2 จานวนเปูาหมาย 67,610 ครัวเรือน งบประมาณ 1,352,200 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ไตรมาส 3 จานวนเปูาหมาย 44,284 ครัวเรือน งบประมาณ 884,960 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พนั เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
- ไตรมาส 4 จานวนเปูาหมาย 21,105 ครัวเรือน งบประมาณ 422,100 บาท (สี่แสนสองหมืน่ สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
2) กิจกรรมค่าตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับอาเภอ
- ไตรมาส 4 โดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2565
4. ห้วงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2565
5. ห้วงระยะเวลาการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
2565 ดังนี้
- ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทาคารับรองคุณภาพข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้อาเภอภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
- ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอาเภอ ให้จัดทาคารับรองคุณภาพข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับ
อาเภอ ส่งให้จังหวัดภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
4.17 การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร ประจาปี 2565
1. ผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร ประจาปี 2565
ผลการตรวจสุขภาพ
ผลการตรวจสุขภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ที่
อาเภอ
หมายเหตุ
จานวน
จานวน
A
B
C
A
B
C
กองทุนฯ
กองทุนฯ
1 เมืองยโสธร
66
18
46
3
66
17
47
3
2 ทรายมูล
29
29
29
29
3 กุดชุม
53
13
40
53
12
42
0
4 คาเขื่อนแก้ว
44
24
20
44
22
18
4 กองทุน
5 ปุาติ้ว
30
3
27
30
4
27
6 มหาชนะชัย
64
34
30
64
34
31
0
7 ค้อวัง
30
10
19
1
30
11
18
1 กองทุน
8 เลิงนกทา
57
25
32
57
23
34
0
9 ไทยเจริญ
28
14
14
28
18
11
0
รวม
401
141
257
3
401
141
257
3
ขอให้อาเภอดาเนินการตรวจสุขภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามรายชื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2547 – 2563 พร้อมทั้งนาเข้า
ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดินของกรมการพัฒนาชุมชน (http://logi.cdd.go.th/adt/) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
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2. ขอให้อาเภอส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรองแล้ว
ดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อรักษาสถานะให้มีความพร้อมเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่
ของแผ่นดินต่อไป ดังนี้
สถานทีด่ าเนินการ

ที่

บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมู่ที่

หนองสมบูรณ์
หนองแสง
ท่าลาด
หนองนางตุ้ม
คาน้าสร้าง
โปุง
ดง
เหมือดขาว
แข่
ทรัพย์เจริญ

8
8
6
3
10
2
3
7
7
9

ตาบล
สวาท
โพธิ์ไทร
เชียงเพ็ง
สาราญ
คาน้าสร้าง
นาเวียง
ดงเจริญ
ม่วง
ฟูาห่วน
คาไผ่

อาเภอ
เลิงนกทา
ปุาติ้ว
ปุาติ้ว
เมืองยโสธร
กุดชุม
ทรายมูล
คาเขื่อนแก้ว
มหาชนะชัย
ค้อวัง
ไทยเจริญ

ประธานคณะกรรมการ
นายพูนศักดิ์ คูณราช
นายนิสิต วงศ์ไส
นายสมฤทธิ์ โพชัยเหลา
นายเจริญ โสมาบุตร
นายสุนทร ศรีชนะ
นายมีชัย สายรัตน์
นายบุญศรี ใหญ่ล้า
นายอุดม ผิวคาสิงห์
นายสมศักดิ์ ไชยปัญญา
นายบุญทวี ผลขาว

3.ดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ตามแผนปฏิบัติการของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริม
และพัฒนาให้มีความพร้อมด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประเมินหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินที่คัดเลือกไว้ โดยใช้เกณฑ์ตามแบบ
ประเมินคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นข้อพิจารณาในการประเมิน ทั้งนี้ หากอาเภอใดมีหมู่บ้านชุมชนที่มีความพร้อมและสามารถพัฒนาต่อ
ยอดเป็นหมู่บ้านชุม ชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินได้เกินกว่าจานวนเปูาหมายที่กาหนด และไม่กระทบกับงบประมาณที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนให้
ดาเนินการ และสานักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถเพิ่มจานวนเปูาหมายได้ตามศักยภาพของพื้นที่ โดยขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแจ้งและ
ยืนยันจานวนเปูาหมายเพิ่มเติมให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อกาหนดเป็นเปูาหมายในการพัฒนาพื้นที่ในปีต่อ ๆ ไป ตามเปูาหมายจัดสรรดังนี้
ที่

อาเภอ

จานวน
หมูบ่ ้าน

จานวนหมูบ่ ้าน
กองทุนแม่ฯ
(ปี 2547-2563)

เป้าหมายหมูบ่ ้าน
ชุมชนต้นกล้าฯ ปี
2565

1

เมืองยโสธร

190

66

1

2

ทรายมูล

54

29

1

3

กุดชุม

128

53

2

4

คาเขื่อนแก้ว

115

44

1

5

ปุาติ้ว

57

30

1

6

มหาชนะชัย

103

64

1

7

ค้อวัง

45

30

1

8

เลิงนกทา

145

57

2

9

ไทยเจริญ

48

28

1

10

จังหวัด

885

401

11

ชื่อหมูบ่ ้านต้นกล้าฯ ปี 2565

หมายเหตุ

บ้านโพธา หมู่ 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปุาติ้ว

ขอให้นาเข้าข้อมูลรายชื่อหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ลงในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ของสานักงาน ป.ป.ส.
(www.kongtunmae-oncb.go.th) ให้แล้วเสร็จภายใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถนุ ายน 2565
4. ดาเนินการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยนาข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2564 มาวิเคราะห์กาหนดเป็นเปูาหมายเพื่อดาเนินการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ มีการ
บริหารจัดการที่เข้มแข็ง
5. กาหนดการคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่ 14 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ในวันที่ 5
กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 12 ตาบลโคกสาราญ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
4.18. การประกวดโครงการสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ลงพื้นที่) วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ตาบลสารสนเทศฯ ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจาปี 2565 ได้แก่ ตาบล
โคกสาราญ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
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4.19. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร ประจาปี
2565 อ้างอิงจากระบบ TPMAP Logbook หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
1) ผลการจาแนกประเภทครัวเรือน (ทีมปฏิบัติการ) จาแนกรายอาเภอ ดังนี้

2) ผลการจาแนกครัวเรือนรายมิติ (ทีมปฏิบัติการ) จาแนกรายอาเภอ ดังนี้

25
3) ผลการนากิจกรรม/โครงการเข้าช่วยเหลือครัวเรือนเปูาหมายเบื้องต้น จาแนกรายอาเภอ ดังนี้

4) ข้อสั่งการที่ขอความร่วมมืออาเภอ ดาเนินการ ดังนี้
- ขอให้ ศจพ.อ. พิจารณาทบทวนข้อมูลครัวเรือนเปูาหมาย TPMAP ปี 2564 - 2565 (ข้อมูลชัด) เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่
วิเคราะห์สภาพปัญหา โดยใช้หลัก 4 ท (ทัศนะคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก) ร่วมกับครัวเรือนเปูาหมายเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาฯ พร้อมบันทึก
ข้อมูลในระบบ Logbook ปี 2565 ให้ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ทุกครัวเรือน และจัดทาแบบ ศจพ.3 ให้ครับทุกครัวเรือน
- ขอให้ทีมปฏิบัติการตาบลร่วมกับทีมพี่เลี้ยงวิเคราะห์สภาพปัญหาและเติมเต็มข้อมูลครัวเรือนเปูาหมาย TPMAP ปี 2564 – 2565 ใน
ระบบ Logbook ปี 2565 ให้สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนทุกครัวเรือน ประกอบด้วย
1. รูปภาพครัวเรือน
2. การลงพิกัดครัวเรือน
3. ข้อมูลสมาชิกครัวเรือน
4. ปัญหา/ความต้องการ
5. กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ
- ขอให้ทีมปฏิบัติการตาบลทบทวนตัวชี้วัดทั้ง 17 ตัวใน 5 มิติ ที่บนั ทึกลงใน TPMAP LOGBOOK โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ระบุว่า “ครัวเรือน
ไม่ประสงคข์ อรับความช่วยเหลือ” โดยให้ทีมปฏิบตั ิการฯ ได้ตรวจสอบเป็นรายครัวเรือน ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ครัวเรือนที่ระบุว่าไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือนั้น มีขีดความสามารถในการพฒ
ั นาได้ดว้ ย ตนเองหรือไม่
2. ครัวเรือนนั้นๆ ได้รับการวิเคราะห์ 4 ท จากทมี พี่เลี้ยง และทีมพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนาแก่ครัวเรือน ทำให้ครัวเรือนนำคำแนะนำมา
ปรับปรงุ แก้ไขจนพ้นจากสภาพปัญหา
- กรณีที่ทีมปฏิบตั ิการตรวจสอบแล้วพบว่า ครัวเรือนเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งตาม ข้อ (3) 3.1หรือ ข้อ (3) 3.2 ให้แจ้งทมี พี่เลี้ยงปรับปรงุ ข้อมูล
โดยระบุว่าครัวเรือนนั้น เป็น ครัวเรือนประเภทที่พัฒนาได้ ไมใ่ ช่ครัวเรือนที่ไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
- ผลจากการตรวจสอบข้อมูลของฝุายเลขาฯ ศจพ.จ.ยโสธร เบื้องต้นพบปัญหา ดังนี้
1. มี ก ารเติ ม เต็ ม ข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นเปู า หมาย ในตั ว ชี้ วั ด เดี ย วกั น มิ ติ MPI เดี ย วกั น เข้ า มาในระบบ Logbook ซ้ ากั น ถึ ง 4 ครั้ ง
ในบางครัวเรือน
2. ไม่มีการบันทึกรูปภาพครัวเรือน การลงพิกัด ปัญหา/ความต้องการ หรือกิจกรรมเข้ามาในระบบ Logbook ทาให้ไม่สามารถสรุป
สภาพปัญหา/ความต้องการ/กิจกรรมของครัวเรือนนั้นได้
ขอให้ทุกอาเภอได้ดำเนินการ ดังนี้
1) ทบทวนตัวชี้วัดทั้ง 17 ตัวใน 5 มิติ ที่บนั ทึกลงใน TPMAP LOGBOOK โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ระบุว่า “ครัวเรือนไม่ประสงค์ขอรับ
ความช่วยเหลือ”
2) โดยให้ทีมปฏิบตั ิการฯ ได้ตรวจสอบเป็นรายครัวเรือน ในประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 ครัวเรือนที่ระบุว่าไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือนั้น มีขีดความสามารถในการพฒ
ั นาได้ดว้ ย ตนเองหรือไม่
2.2 ครัวเรือนนั้นๆ ได้รับการวิเคราะห์ 4 ท จากทมี พี่เลี้ยง และทีมพีเ่ ลี้ยงได้ให้คำแนะนาแก่ ครัวเรือน ทำให้ครัวเรือนนำคำแนะนำ
มาปรับปรงุ แก้ไขจนพ้นจากสภาพปัญหา
3) กรณีที่ทีมปฏิบตั ิการตรวจสอบแล้วพบว่า ครัวเรือนเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งตาม ข้อ 2.1 หรือ ข้อ 2.2 ให้แจ้งทมี พี่เลี้ยงปรับปรงุ ข้อมูล
โดยระบุว่าครัวเรือนนั้น เป็น ครัวเรือนประเภทที่พัฒนาได้ ไมใ่ ช่ครัวเรือนที่ไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
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ตัวอย่างการทบทวนตัวชี้วัด ทั้ง 17 ตัว กรณีที่ครัวเรือนระบุว่า ไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือแต่ครัวเรือน มีขีดความสามารถในการพฒ
ั นาได้ด้วยตนเอง
หรือ พัฒนาได้จากคาแนะนาของทีมพีเ่ ลีย้ ง ตามข้อ 2.1 /2.2
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ขดี ความสามารถของครัวเรือน
คาแนะนาของทมี พี่เลี้ยง
1. มิติดา้ นสขุ ภาพ
1.1.เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป

คร.สามารถจัดโภชนาการแม่และเด็กได้

ทีมพี่เลี้ยงแนะนาการจัดโภชนาการ

ด้วยตนเอง

สำหรับแม่และเด็ก และ คร.สามารถ
นาไปปฏิบัติตามได้

1.2 คร.กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย

คร.สามารถจัดโภชนาการทีถ่ ูก

ทีมพีเ่ ลี้ยงแนะนาการจัดโภชนาการทีถ่ ูก

และได้มาตรฐาน

สุขลักษณะ ได้ด้วยตนเอง

สุขลักษณะ และ คร.สามารถนำไป
ปฏิบัติตามได้

1.3 คร.มกี ารใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทา อาการ

คร.ได้มีการศึกษาหาความรู้เบื้องต้น

อสม.ที่อยูในทีมพีเ่ ลี้ยง คอยดูแล

เจ็บปุวยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม

เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้อง

แนะนาการใช้ยาให้กบั คร.

1.4 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่าง

คร.ทาไร่ ทาสวน ซึ่งถือเปน็ การออก
กาลังกายไปในตัว

อสม. แนะนำใหม่การเดินออกกาลังกาย

ทีมพีเ่ ลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับผบู้ ริจาค

สภาพคงทนถาวร

คร.มีญาติ พี่น้อง ที่สามารถช่วยกัน ซ่อมแซม
บา้ นให้มั่นคงถาวรได้

2.2 คร.มีน้าสะอาดสำหรับดืม่ และบริโภค

คร.สามารถจัดหาน้าสะอาดดืม่ ได้โดย

อสม.แนะนาวิธกี ารในการทาน้าให้

เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตร/
วัน

การต้มฆ่าเชื้อโรค

สะอาดสามารถบริโภคได้ และ คร.
ปฏิบัติตาม

2.3 คร.มีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อย

คร.สามารถจัดหาแหลง่ น้าใช้ได้ดว้ ย

ทีมพีเ่ ลี้ยงแนะนาวิธีการตรวจสอบหา

คนละ 45 ลิตร/วัน

ตนเอง โดยการขุดบ่อบาดาล

แหล่งน้าใต้ดนิ แล คร.ได้ดาเนินการ

น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที

และ คร. นาไปปฏิบัติตาม

2.มิติดา้ นความเป็นอยู่
2.1 คร.มีความมั่นคงในทีอ่ ยู่อาศัยและบา้ นมี

วัสดุ ซึ่ง คร.ไปขอรับบริจาคและนามา
ซ่อมแซมบา้ นเอง
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2.4 คร.มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด คร.สามารถ เก็บกวาด จัดแจงขยะได้ด้วยตนเอง
ถูกสุขลักษณะ

คาแนะนาของทมี พี่เลี้ยง
ทีมพีเ่ ลี้ยงแนะนาวิธกี ารคัดแยกขยะ ที่ถกู สุขลักษณะ
และ คร.ปฏิบัติตาม

3.มิติดา้ นการศึกษา
3.1 เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการเลี้ยงดูเตรียม

คร.แบง่ เวลาส่วนหนึ่งมาเลา่ นิทาน อ่าน

ทีมพีเ่ ลี้ยงมอบหนังสือนิทานและแนะนา

ความพร้อมกอ่ นวัยเรียน

หนังสือ และเล่นกับเด็กเพื่อเสริมสร้าง
จินตนาการ และความรู้

ให้ คร. อ่านให้เด็กฟังเพือ่ เสริมสร้าง
จินตนาการ

3.2 เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาค

คร. สามารถส่งเด็กเรียน กศน.

ทีมพีเ่ ลี้ยงแนะนาให้ส่งเด็กเข้าเรียน

บังคับ 9 ปี
3.3 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือ

กศน.
ทีมพีเ่ ลี้ยงแนะนาให้ส่งเด็กเข้าเรียน

เทียบเท่า

คร. สามารถส่งเด็กเรียน กศน. หรือ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสัน้

3.4 คนอายุ 15-59 ปี อ่านเขียนภาษาไทย

คร.สามารถพัฒนาการอ่าน และคิดเลข

ทีมพีเ่ ลี้ยงแนะนาให้เข้ากลุ่มเรียน กศน.

และคิดเลขอย่างง่ายได้

อย่างง่ายได้ โดยคนในครอบครัว
ช่วยกันสอน

หรือจัดสอนหลักสูตรการเขียนอ่าน
อย่างง่าย ให้กบั กลุ่มคนเหลา่ นี้

คร.สามารถหาอาชีพที่สร้างรายได้

ทีมพีเ่ ลี้ยงแนะนาหลักสูตรอาชีพระยะ

ให้กับตนเองได้

สั้นเช่น การซ่อมเครี่องใช้ไฟฟูา เพื่อ
สร้างรายได้ หรือแนะนาอาชีพเสริม

4.2 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพ/ รายได้

คนใน คร.รับบานาญ หรือรับเบี้ยยังชีพหรือมลี กู คอย
ดูแล ส่งเสียค่าใช้จ่าย

ทีมพีเ่ ลี้ยงแนะนาให้ปลกู ผัก หรืออาชีพเสริมที่เหมาะสม
กับวัย เพื่อสร้างรายได้

4.3 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน ไมต่ ่า

คนใน คร. ทำอาชีพเสริม เพือ่ เพิ่ม
รายได้ให้กบั ครอบครัว

ทีมพีเ่ ลี้ยงแนะนาอาชีพ เพือ่ สร้างเสริม

คนใน คร.มีขีดความสามารถเพยี งพอใน

อสม.ให้คาแนะนาแก่ คร.และเข้ามาดูแล

การดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเปน็ ระยะ

5.2 ผู้พิการได้รับการดูและจากครอบครัว

คนใน คร.มีขีดความสามารถเพยี งพอใน

อสม.ให้คาแนะแก่ คร.ผู้พิการ และเข้ามาดูแลเป็นระยะ

ชุมชน ภาครัฐ หรือ เอกชน

การดูแลผู้พิการ

กศน. หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

4.มิติดา้ นรายได้
4.1 คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้

กว่า 38,000 บาท/คน/ปี

รายได้

5.มิติดา้ นการเขา้ ถงึ บริการภาครัฐ
5.1 ผู้สงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว
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ตัวอย่างแนวทาง (เมนูแก้จน) ทีส่ ามารถนาไปช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายแต่ละมิติ ดังนี้
- มิติด้านสุขภาพ
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- มิตคิ วามเป็นอยู่
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- มิตดิ ้านการศึกษา
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- มิติรายได้
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- มิตกิ ารเข้าถึงบริการภาครัฐ
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