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รายงานการประชุมผู้บร �หารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ครัง้ ที่ 3/2565
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชัน
้ 2 (หลังใหม่)
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
*********************
ผู้มาประชุ ม
1. นายชัยวัฒน์ แสงศร �

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

2. นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย

พัฒนาการจังหวัดยโสธร

3. นายสุรชัย

ผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

แดนพิบูลย์

4.. นายบรรลือ พลับพลึง

ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

5. นางทรัพย์สิน โพธิข์ าว

ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสร �มการพัฒนาชุมชน

6. นางสาวสุนันทา พุสิงห์

ผู้อํานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

7. นายสุบรร

สลับศร �

พัฒนาการอําเภอเมืองยโสธร

8. นายสุร �ยัน

ศิร �ดล

พัฒนาการอําเภอกุดชุม

9. นางสาวรัสยานันท์ ฆารว �พัฒน์

พัฒนาการอําเภอเลิงนกทา

10. นายอาทิตย์ ประมุทา

แทน พัฒนาการอําเภอคําเขื่อนแก้ว

11. นายชัยวัฒน์ สมวงค์

พัฒนาการอําเภอมหาชนะชัย

12. นายปภังกร สุขะเวชสุวรรณ

พัฒนาการอําเภอค้อวัง

13. นางจิรานันท์ ราว �นิต

พัฒนาการอําเภอป�าติ้ว

14. นายป�ญโญ สํารวมจิตร

พัฒนาการอําเภอทรายมูล

15. นางสําเนียง ป�ยวรานนท์

แทน พัฒนาการอําเภอไทยเจร �ญ

16.นางฐิตินันท์ บุญคํา

นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

17. นายสวัสดิ์ ไชยมา

นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

18. นายอดิศักดิ์ มาหา

นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

19. นายว �นัย สมขาว

นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

20. นางวัชราภรณ์ สร้อยศิลา

นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

21. นางสาวบุณญ์พัตรา โคตรสงครามสิน นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
22. นางสลักจิต เต็งรัตนไพบูลย์

นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

23. นายยุทธนคร หวังผล

นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

24. นางสาวราตร � นครราช

นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

25. นางสาวลลิตา สุภาษร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

26. นางสาวณัฐวลัญชน์ บุญญา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน

27. นางสาวไพลิน นิลสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

28. นางสาวจารุวรรณ บุญป�อง

เจ้าพนักงานการเง �นและบัญชีชาํ นาญงาน

29. นางศิร �นภา ชัยเร �ยบ

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

30. นางสาวทิพย์ว �ภา ไชยมี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

31. นางสาวว �สุทธินันท์ อํานวย

นักพัฒนาชุมชน

32. นายภัทรพงค์ แสงพันธุ ์

นักพัฒนาชุมชน

33. นายสุร �ยา ผาเวช

นักพัฒนาชุมชน
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ผู้ไม่มาประชุ ม
1. นางสาวอารยา ประจวบสุข

นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

2. นางสาวอิฏฐาร �นทร์ อเนก

พนักงานบันทึกข้อมูล

เรม�่ ประชุม เวาลา 13.30 น.
เรอ�่ งก่อนวาระการประชุม
นายชั ย วั ฒ น์ แสงศร � รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ยโสธร ได้ เข้ า พบปะแสดงความยิ น ดี กั บ
นางสาวพุ ท ธิม าลย์ เชี ย รพิ ม าย ในโอกาสเข้ า รับ ตํ า แหน่ ง พั ฒ นาการจั ง หวั ด ยโสธร ทั้ ง นี้ ไ ด้ เ น้ น ย� า
เร อ�่ งการขั บ เคลื่ อ นโครงการขจัด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร และประโยชน์ของโครงการกองทุนเพื่อส่งเสร �มการอนุรก
ั ษ์พลังงาน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ จังหวัดยโสธร
ระเบียบวาระที่ 1 : เรอ�่ งประธานแจ้งให้ ทราบ
กรมการพั ฒ นาชุ มชน ได้ มี คํ า สั่ งที่ 774/2565 ลงวั น ที่ 25 มี น าคม 2565 แต่ งตั้ ง
นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสร �มการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ ให้ ดํารงตํ าแหน่ง พัฒนาการจังหวัด สํ านั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดยโสธร ตั้ งแต่ วันที่ 31
มีนาคม 2565 โดยให้เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ในวันที่ 4 เมษายน 2565
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรอ�่ ง รับรองรายงานการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2565
รายงานการประชุ มฯ ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM Cloud
Meetings ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชัน
้ 4 ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้ นําเผยแพร่ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line กลุ่ม OA on LINE พช.ยโสธร
และบนเว็บไซต์สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร https://yasothon.cdd.go.th/
มติที่ประชุม : รับรอง

/ระเบียบวาระที่ 3...
ระเบียบวาระที่ 3 เรอ�่ งสืบเนื่องและติดตามผลการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2564
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3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565
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มติที่ประชุม : รับทราบ

3.2 การประกวดองค์ความรูด
้ ี เด่ น KM Challenge ระดั บหน่วยงาน ประเภทสุดยอดสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ แห่งการเร �ยนรู ้ (สพอ.)
อ้างถึง นส ที่ ยส0019/ว 1401 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอให้ส่งองค์ความรูใ้ ห้จงั หวัด
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
องค์ความรูป
้ ระเภท

ที่

อําเภอ

1

เมืองยโสธร

9

2

กุดชุม

4

3

ทรายมูล

2

4

คําเขื่อนแก้ว

4

5

ค้อวัง

2

6

มหาชนะชัย

5

7

ป�าติ้ว

2

8

เลิงนกทา

5

9

ไทยเจร �ญ

2

ส่งแล้ว

บุคคล

รวม

องค์ความรูป
้ ระเภท
องค์การ (สพอ.)

1

ส่งแล้ว

1

35

มติที่ประชุม : รับทราบ
/3.3 การพัฒนา...
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3.3 การพัฒนาบร �การดิ จท
ิ ัลสําหรับประชาชนและส่งเสร �มการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบร �การดิ จท
ิ ัล
Big data “Click ชุมชน” และ cdd พกพา
ยังเป�นตั วชีว้ ัดคํารับรองฯ รอบที่ 2 ซึง่ จะสรุปผลการดําเนินงานรายงานผู้บร �หารระดั บจังหวัด
(กรมฯให้รายงานภายในวันที่ 15 และจะสรุปให้ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 : เรอ�่ งเพื่อทราบ
4.1.การเบิ ก จ่ายงบประมาณตามแผนการดํ า เนิ นงานและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตร � ประจําป� พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ)
ได้ รบ
ั งบประมาณ ประจําป� 2565 จํานวน 9,940,710 บาท เบิกจ่ายแล้ว 8,494,920.92 บาท
คิดเป�นร้อยละ 85.46 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565) แยกประเภท ดังนี้
1) งบบร �หาร จํานวน 1,940,710 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,374,920.92 บาท คิดเป�นร้อยละ70.85
2) งบเง �นทุนหมุนเว �ยน จํานวน 7,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,120,000บาท คงเหลือ
880,000 บาท คิดเป�นร้อยละ 87.43 (ส่งคืนกรมฯ 880,000 บาท เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565)
3) งบอุดหนุน จํานวน 1,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,000,000 บาท คิดเป�นร้อยละ 100
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 การเพิ่มจํานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตร �
ประจําป� 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565)
4.2.1 ประเภทองค์ กร ป� 2565 ยั งไม่ มี การสมั ครสมาชิก (จังหวั ดยโสธร มี สมาชิกประเภท
องค์กร จํานวน 997 องค์กร คิดเป�นร้อยละ 102.47)
4.2.2 ประเภทบุคคลธรรมดา มีสตร �ที่มีอายุ 15 ป�ขึ้นไป เป�นสมาชิกฯ แล้ว จํานวน 219,551 คน
คิดเป�น ร้อยละ 96.30
การเพิ่ มจํานวนสมาชิ กกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ประจําปี 2565
จังหวัดยโสธร
เป้ าหมายสมาชิ ก
กองทุนฯ (คน)

สมาชิ ก ณ 30 กันยายน
2564

สมาชิ ก
ณ 18 ม.ย.65

เพิ่ มขึ้น

คิ ดเป็ นร้อย
ละ

คงเหลือที่ต้องสมัคร
จํานวน (คน)

ที่

อําเภอ

1

เมืองยโสธร

54,712

52,311

52,323

12

95.63

2

ทรายมูล

13,243

12,823

12,825

2

96.84

418

3

กุดชุม

27,894

26,692

26,699

7

95.72

1,195

4

คําเขือ่ นแก้ว

28,450

27,624

27,626

2

97.10

824

5

ป่ าติ้ว

15,042

14,487

14,489

2

96.32

553

6

มหาชนะชัย

24,129

22,918

22,919

1

94.99

1,210

7

ค้อวัง

10,913

10,362

10,366

4

94.99

547

8

เลิงนกทา

40,616

39,411

39,419

8

97.05

1,197

9

ไทยเจริญ

12,981

12,652

12,885

233

99.26

96

271

96.30

รวม

227,980

219,280

219,551

2,389

8,429

มติที่ประชุม : รับทราบ

/4.3. ข้อมูล...
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4.3 ข้อมูลโครงการหนี้ เกิ นกําหนดชําระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร �
ทะเบียนคุมลูกหนี้ เกิ นกําหนดชําระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดยโสธร
(/) ประเภทเงิ นทุนหมุนเวียน ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565
ฐานข้อมูลลูกหนี้ ปี 2556-2564
ที่

อําเภอ

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ลูกหนี้ คงเหลือ

หนี้ เกิ นกําหนด
ชําระ (1)

ณ วันที่ 18 เมษายน 2565
ร้อยละ
หนี้ เกิ น
กําหนด

ลูกหนี้ คงเหลือ

หนี้ เกิ นกําหนดชําระ
(2)

ร้อยละหนี้
เกิ นกําหนด

1

เมืองยโสธร

7,225,536.70

1,834,165.70

25.38

5,979,879.70

2,682,726.70

44.86

2

ทรายมูล

3,246,535.00

1,154,194.00

35.55

2,681,091.00

1,270,201.00

47.38

3

กุดชุม

8,580,992.00

85,955.00

1.00

8,281,227.70

174,769.53

2.11

4

คําเขือ่ นแก้ว

8,113,625.40

1,963,355.90

24.20

7,359,225.79

2,149,447.29

29.21

5

ป่ าติ้ว

3,606,043.00

178,277.00

4.94

2,823,940.00

461,802.00

16.35

6

มหาชนะชัย

5,254,193.00

925,388.00

17.61

4,105,394.08

1,418,125.08

34.54

7

ค้อวัง

2,048,619.00

51,725.00

2.52

1,615,005.00

65,644.00

4.06

8

เลิงนกทา

8,584,549.85

526,557.85

6.13

7,564,826.01

855,233.01

11.31

9

ไทยเจริญ

2,835,054.45

202,148.05

7.13

2,651,415.45

404,492.05

15.26

รวมทัง้ สิ้ น

49,495,148.40

6,921,766.50

13.98

43,062,004.73

9,482,440.66

22.02

- ขอให้ อําเภอ เร่งรัดการติ ดตามและสนั บสนุนกลุ่มที่ค้างชําระให้ ชาํ ระหนี้และเข้าร่วมมาตรการ
ช่ว ยเหลื อ ที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนกํ า หนด เพื่ อ ลดมู ล ค่ า หนี้ เ กิ นกํ า หนดชํา ระให้ เ ป� นไปตามเป� า หมายที่
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.4 มาตรการ การขอลดอั ตราดอกเบี้ยเง �นกู้และดอกเบี้ยผิ ดนั ด ตามประกาศ คณะกรรมการ
บร �หารกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตร � เรอ�่ ง หลั ก เกณฑ์ ว ธ� ก
ี าร และเงอ�่ นไขเกี่ ยวกั บการลดอั ตราดอกเบี้ย
เง �นกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนั ดกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)
ทะเบียนคุมลูกหนี้ ที่เข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัดยโสธร
(/) ประเภทเงิ นทุนหมุนเวียน ฐานข้อมูลลูกหนี้ ตัง้ แต่ 1 ต.ค.2564 - 7 เมษายน 2565
ที่

อําเภอ

จํานวนโครงการ
ที่อาํ เภอส่ง

จํานวนเงิน
ที่กรม ฯ อนุมตั ิ

จํานวนเงินที่รอกรม ฯ
พิ จารณา

จํานวนเงินทัง้ สิ้ น

1

เมืองยโสธร

0

0.00

0.00

0.00

2

ทรายมูล

5

252,499.00

0.00

252,499.00

3

กุดชุม

0

0.00

0.00

0.00

4

คําเขือ่ นแก้ว

13

1,003,073.00

86,374.00

1,089,447.00

5

ป่ าติ้ว

0

0.00

0.00

0.00

6

มหาชนะชัย

5

131,764.00

0.00

131,764.00

7

ค้อวัง

0

0.00

0.00

0.00

8

เลิงนกทา

6

133,322.00

146,644.74

279,966.74

9

ไทยเจริญ

2

14,558.00

189,594.00

204,152.00

31

1,535,216.00

422,612.74

1,957,828.74

รวมทัง้ สิ้ น

หมายเหตุ

- ขอให้ อําเภอ เร่งรัดการติ ดตามและสนั บสนุนกลุ่มที่ค้างชําระให้ ชาํ ระหนี้และเข้าร่วมมาตรการ
ช่ว ยเหลื อ ที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนกํ า หนด เพื่ อ ลดมู ล ค่ า หนี้ เ กิ นกํ า หนดชํา ระให้ เ ป� นไปตามเป� า หมายที่
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.5 โครงการหนี้ ที่จะสิ้ นสุ ดอายุความ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566
ที่

อําเภอ
โครงการ

1

โครงการเลี้ยงโคขุนพื้นบ้าน

ป�ที่

เง �นต้น

เง �นที่

จํานวน

วันที่สิ้นสุด

หมาย

อนุมัติ

ตาม

ชําระ

เง �น

อายุความ

เหตุ

สัญญา
คําเขื่อนแก้ว

2560

80,000

ทรายมูล

2561

50,000

ค้าง
0

80,000

5 มี.ค. 2566

5,374 44,626

5 ก.ย. 2566

นางสาว นิสา ชมภูศร �
ผู้ก้ห
ู ลัก ต. กุดกุง
2

โครงการเป�ดร้านก๋วยเตี๋ยว
ร้านอาหารตามสั่ง
นาง อ้อมใจ ส่วนเสน่ห์
ผู้ก้ห
ู ลัก ต.ทรายมูล

- ขอให้อําเภอ ติดตามกลุ่มให้ชาํ ระหนี้ หร �อเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 การบร �หารจัดการหนี้ ค้างชําระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � จังหวัดยโสธร
ได้ มีหนั งสื อจังหวัดยโสธร ด่ วนที่สุด ที่ ยส 0019/ว 2153 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งให้อําเภอ เร่งรัดการบร �หารจัดการหนี้ค้างชําระกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � และรายงานผลให้จงั หวัดทราบ
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เรม�่ สัปดาห์แรก วันที่ 4 มีนาคม 2565
- ขอให้อําเภอดําเนินการรายงานผลตามกําหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.7 การทอดผ้ าป�าสมทบกองทุนพั ฒนาเด็ กชนบท ในพระราชู ปถั มภ์ สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมาร � จังหวัดยโสธร ประจําป� 2565
1) รายงานผลการจัดกิ จกรรมพิธท
ี อดผ้าป� าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ กชนบท ในพระราชู ปถั มภ์
สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มาร � จังหวั ดยโสธร ประจําป� 2565 เมื่ อวั นอั งคารที่ 5
เมษายน 2565 ณ วั ดหนองซ่งแย้ บ้ านโนนม่ วง หมู่ ที่ 7 ตํ าบลคํ า เตย อํ า เภอไทยเจร �ญ จังหวั ดยโสธร
มีผู้บร �จาคเป�นเง �นทั้งสิ้น 159,019.25 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)
มติที่ประชุม : รับทราบ
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2) กําหนดสถานที่ทอดผ้าป�ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจําป� 2566
ปฏิทน
ิ การทอดผ้าป�าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดยโสธร
ลําดับ

ป� ทีด
่ ําเนินการ

อําเภอ

หมาย

สถานที่

ที่

เหตุ

1

2554

ไทยเจร �ญ

วัดไทยเจร �ญ ตําบลไทยเจร �ญ อ.ไทยเจร �ญ

2

2555

เลิงนกทา

วัดเกาะแก้ว บ้านคึมซาด ม.8 ตําบลสามแยก อ.เลิงฯ

3

2556

เมืองยโสธร

วัดค้อใต้ อ.เมืองยโสธร

4

2557

คําเขื่อนแก้ว

วัดโนนม่วง อ.คําเขื่อนแก้วฯ

5

2558

มหาชนะชัย

วัดบ้านบึงแก ตําบลบึงแก อ.มหาชนะชัย

6

2559

ทรายมูล

วัดบ้านดงมะไฟ ตําบลดงมะไฟ อ.ทรายมูล

7

2560

จังหวัด

หอประชุมว �ถีอีสาน

8

2561

กุดชุม

วัดป�าพุทธิคุณ บ้านหนองแหน ตําบลหนองแหน อ.กุดชุม

9

2562

ค้อวัง

วัดฟ�าห่วนใต้ บ้านฟ�าห่วน ตําบลฟ�าห่วน อ.ค้อวัง

10

2563

ป�าติ้ว

วัดม่วงไข่ บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8 ตําบลกระจาย อําเภอป�าติ้ว

11

2564

จังหวัด

วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

12

2565

ไทยเจร �ญ

วัดหนองซ่งแย้ บ้านโนนม่วง ม.7 ต.คําเตย

13

2566

เลิงนกทา

มติที่ประชุม : รับทราบ
4.8 การดํ าเนิ นงานคั ดสรรกิ จกรรมพัฒนาชุ มชนดี เด่ น ประจําป� ๒๕๖๕
1. กิจกรรมที่ 1 การส่งเสร �มและพัฒนากลุ่มเป�าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
1.1 จังหวัดยโสธรได้ มีคําสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 2387/2565 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565
เรอ�่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
1.2 จังหวัดยโสธรได้ กําหนดแผนดําเนินการส่งเสร �มและพัฒนากิจกรรมพัฒนาชุมชนดี เด่น
ทุ ก ประเภทให้ เ ข้ า สู่ ระบบมาตรฐานการพั ฒนาชุ ม ชน (มชช.) รวมทั้ ง ประเมิ นผลเพื่ อ รับรองการพั ฒนา
ของกลุ่มเป�าหมายตามแนวทางและว �ธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด พร้อมส่งสรุปรายชือ
่ ผู้ผ่านการประเมิน
และรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจําป� ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๕
2. กิ จ กรรมที่ 2 การคั ดสรรกิ จกรรมพั ฒนาชุ ม ชนดี เ ด่ น จํานวน 4 ประเภท ประกอบด้ วย
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป�นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 2) ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ชาย/หญิง
ดี เด่ นระดั บ จั ง หวั ด 3) กลุ่ ม/องค์ กรชุ มชนแกนหลั กสํ าคั ญในการพั ฒนาหมู่ บ้ าน ดี เด่ นระดั บ จั ง หวั ด
ตําบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด
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2.1 จังหวัดยโสธรได้ มีคําสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 2388/2565 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565
เรอ�่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
2.2 จังหวั ดยโสธรได้ กํ าหนดแผนการดํ าเนิ นการคั ดสรรกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชนดี เ ด่ น
ตามแนวทางและว �ธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕
เพื่อให้การดําเนินงานกิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําป� 2565 เป�นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จังหวัดยโสธร จึงขอให้อําเภอดําเนินการ ดังนี้
1. ให้ อําเภอที่ยังไม่ได้ ส่งเสร �มและพัฒนากิจกรรมพัฒนาชุมชนดี เด่ นทุกประเภทให้เข้าสู่
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ให้ดําเนินการประเมินผลเพื่อรับรองการพัฒนาของกลุ่มเป�าหมาย
ตามแนวทางและว �ธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด พร้อมส่งรายชือ
่ กลุ่มเป�าหมายและผลการประเมิน
โดยคณะอนุกรรมการในระดับอําเภอ ส่งจังหวัด ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
2. เตร �ยมความพร้อมในการดํ าเนินการคั ดสรรกิ จกรรมพัฒนาชุ มชนดี เด่ น ตามแนวทาง
และว ธ� ีก ารที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนกํ าหนด พร้อ มส่ ง รายชื่อ กลุ่ ม เป� า หมายเข้ า ร่ว มการคั ดสรรกิ จกรรม
พัฒนาชุ มชนดี เด่ น ประจําป� ๒๕๖๕ ส่ งจังหวัด ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ทั้งนี้จังหวัดได้ แจ้งเป�น
หนั งสื อให้ อําเภอดํ าเนินการแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม หนั งสื อจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0019/ว 3028
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.9 ภารกิจสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิ จที่ 5 การติ ดตามเง �นทุนที่อยู่ระหว่างชําระคื นเง �นยืมตามสั ญญา ป� 2564 โครงการแก้ ไข
ป�ญหาความยากจน (กข.คจ) ป� ๒๕๖๔ ในหมู่บ้านที่เง �นทุนมีป�ญหาหร �ออยู่ระหว่างติ ดตามการชําระเง �นยืม
ที่ผิดนัดตามสัญญา โครงการแก้ไขป�ญหาความยากจน (กข.คจ.) ในป� ๒๕๖๔ ทั่วประเทศ จํานวน ๒,๖๕๖
หมู่บ้าน ใน ๗๒ จังหวัด เป�นจํานวนรวมทั้งสิ้น ๔๒๗,๓๐๔,๑๖๓ บาท จังหวัดยโสธร จํานวน 58 หมู่บ้าน/
กองทุน ใน 6 อําเภอ
จึงขอให้อําเภอ ติ ดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด กํากับ ดูแล และแก้ป�ญหา ครัวเร �อนต้ องส่งคืนเง �น
ที่ครบกําหนดตามสัญญา แต่ ไม่ชาํ ระคืนตามกําหนด หนี้เกินกําหนดระยะเวลา หร �ออยู่ระหว่างการฟ�องร้อง
คดี เนื่องมาจากไม่สามารถส่ งคื นเง �นยืมตามกําหนดระยะเวลาในสั ญญาได้ การติ ดตามเง �นทุนที่อยู่ระหว่าง
ชําระคื นเง �นยืมฯ หร �อค้ างชําระเง �นยืมที่ผิดนั ดตามสั ญญา ให้ ได้ คืน และให้ มีการชําระเง �นคื นเข้าโครงการ
แก้ไขป�ญหาความยากจน (กข.คจ.)การชําระเง �นคืนโครงการแก้ไขป�ญหาความยากจน (กข.คจ.)
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.10 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ป� พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion)
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ จั ด ทํ า โครงการคั ด สรรสุ ด ยอดหนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ทย
ป� พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion) ระดั บจัง หวั ด คุ ณสมบั ติข องผู้ ผ ลิ ต ผู้ ประกอบการและ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ
1. เป� น ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นการสํ า รวจและลงทะเบี ย นผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ OTOP ป� พ.ศ. 2557 – 2564 ของจังหวัด
2. เป� น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ แ จ้ง ไว้ ใ นการสํ า รวจและลงทะเบี ย นผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ป ระกอบการ OTOP
ป� พ.ศ. 2557 – 2564
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามข้ อ 2. ต้ อ งผ่ า นการขออนุ ญ าตและการรับ รองมาตรฐาน เช่ น อย.,
มผช., มอก., และมาตรฐานเกษตรอินทร �ย์ ฯลฯ
/4. ผู้ผลิต...
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4. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 1 ราย/กลุ่ม สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคั ดสรรฯ ได้ ไม่เกิน
2 ผลิตภัณฑ์หลัก/ชุด
5. ระยะเวลาดําเนินการ เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565
จั ง หวั ด กํ า หนดให้ ก ลุ่ ม สมั ค รเข้ า รับ การคั ด สรร ประมาณ ปลายเดื อ น เมษายน
ถึงต้นเดือนพฤษภาคม รายละเอียดจังหวัดจะแจ้งอําเภอ และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.11 การสํารวจข้อมูลศิลป�น/ช่างทอผ้า ที่สามารถทอลายสร้างสรรค์ /ดอกไม้ประจําจังหวัด
ดอกไม้/ต้นไม้ ใบไม้ ที่สามารถนํามาย้อมสีธรรมชาติได้
ด้ ว ยท่ า นปลั ด กระทรวงมหาดไทย (นายสุ ท ธิพ งษ์ จุ ล เจร �ญ) ได้ มี ข้ อ สั่ ง การให้ จัง หวั ด
ทุกจังหวัดสํ ารวจข้อมูลศิ ลป� น/ช่างทอผ้ า ที่สามารถทอลายสร้างสรรค์ /ดอกไม้ประจําจังหวัด/ดอกไม้ /
ต้ นไม้ ใบไม้ ที่สามารถนํามาย้อมสีธรรมชาติ ได้ โดยให้จงั หวัดจัดส่งข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2565
ขอให้ พั ฒ นาการอํ า เภอ มอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การสํ า รวจข้ อ มู ล ฯ
แล้วรวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มงานส่งเสร �มการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 เพื่อจักได้รวบรวม
ตรวจสอบข้ อมู ลส่ งกรมการพั ฒ นาชุ มชนตามกํ าหนดต่ อไป ทั้ งนี้ ได้ มอบหมายให้ นางฐิติ นั นท์ บุ ญคํ า
นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ เป�นผู้ประสานงาน โทร 095 608 2568
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.12 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ าชุ มชน กิ จกรรมส่ งเสร �มกระบวนการเคร �อข่ายองค์ ความรู ้
(Knowledge -Based OTOP : KBO) กิ จก รรมย่ อ ยที่ 2 พั ฒน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP โ ดยเคร �อข่ า ย
องค์ ความรู ้ KBO จังหวัด
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจํา ป� ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ จัง หวั ดยโสธร ดํ า เนิ นงานโครงการพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ์
สินค้าชุมชน จํานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิ จ กรรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพเคร อ� ข่ า ยองค์ ค วามรู ้ KBO จั ง หวั ด กิ จ กรรมประชุ ม
เชิงปฏิบัติการให้ ความรูแ
้ ก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP วงเง �นงบประมาณ 107,800 บาท (หนึ่งแสนเจ็ ดพั นแปดร้อยบาทถ้ ว น) ระหว่ างวั นที่ 13-14 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะกร �นปาร์ค แกรนด์
ตํ า บลในเมื อ ง อํ า เภอเมื อ งยโสธร จัง หวั ด ยโสธร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสร �มให้ ค ณะกรรมการ
เคร �อข่ายองค์ ความรู ้ KBO จังหวัด เป�นศู นย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนั บสนุน การพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ ผ ลิ ต ผู้ ประการ OTOP ในการยกระดั บการพั ฒ นาคุ ณภาพผลิ ตภั ณฑ์ ใ ห้ มี คุณภาพ
มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
2 . กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ร ม
� กระบวนการเครอ
� ข่ า ย อ ง ค์ ค ว า ม รู ้ ( Knowledge -Based
OTOP : KBO) กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 2 พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP โดยเคร �อข่ า ยองค์ ค วามรู ้ KBO จั ง หวั ด
วงเง �นงบประมาณ จํานวน 800,000 บาท(แปดแสนบาทถ้ วน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม
และเพื่อเตร �ยมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา
มติที่ประชุม : รับทราบ
/4.13 การดําเนิน...
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4.13 การดํ าเนิ นงานโครงการพั ฒนาพื้ นที่ต้นแบบการพั ฒนาคุ ณภาพชีว �ตตามหลั กทฤษฏี ใหม่
ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
จังหวั ดยโสธรขอให้ อํ าเภอรายงานผลการจัดกิ จกรรมที่ 4 กระตุ้ นการบร �โภคภาคครัวเร �อนฯ
(กิ จ กรรมเอามื้ อ สามั คคี ) ระดั บ ครัว เร �อน ตามโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ นแบบการพั ฒ นาคุ ณภาพชี ว ต
�
ตามหลั กทฤษฏี ใหม่ ประยุ กต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ เป� นป� จจุ บันและรายงานทุ กครัง้ ที่ มี การดํ าเนิ น
กิจกรรมโดยดําเนินการบันทึกรายงานในระบบกิจกรรมเอามื้อสามัคคี
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z_XTfqxes5RFFmaUCWpYbKJI1kIeN3oFjApUF9h0b4/edit#gid=1275802464 รายละเอี ยดตามหนั งสื อ จังหวัดยโสธร ด่ ว นที่สุด
ที่ ยส 0019/ว 784 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.14 การส่งรายงานการนิเทศ ติดตาม การตรวจราชการ (พช.6) (เอกสารแนบ)
รายงานผลการบันทึกสมุดตรวจเยี่ยมและตรวจราชการของผู้บังคับบัญชา (พช.6)
ที่

อําเภอ

รวม

เดื อน /ครัง้
ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

มี.ค.-65

1

เมืองยโสธร

-

1

2

1

-

-

4

2

ป�าติ้ว

1

-

-

-

-

2

3

3

ทรายมูล

2

-

-

-

-

-

2

4

กุดชุม

0

5

-

-

-

-

5

5

ไทยเจร �ญ

-

-

-

-

-

-

0

6

เลิงนกทา

-

1

-

-

2

-

3

7 คําเขื่อนแก้ว

-

-

-

-

-

-

0

8

มหาชนะชัย

-

1

-

-

1

3

5

9

ค้อวัง

-

-

-

-

-

-

0

3

8

2

1

3

5

22

รวม

หมายเหตุ

* นับวันที่รายงานจากอําเภอ
มติที่ประชุม : รับทราบ

/4.15 ระบบ...
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ที่

4.15 ระบบรายงานศูนยขอมูลกลาง

ขอมูล

กรมการพัฒนาชุมชน

1 ผูนำชุมชน
- รายงานสรุปขอมูลผูนำชุมชน
2 องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
-รายงานสรุปขอมูลองคกรและเครือขายองคกรชุมชน
3 การประเมินความสามารถผูนำ อช.
-รายงานสรุปคะแนนการประเมิน ผูนำ อช.
-รายงานผลการประเมินผูนำ อช.
4 การจัดทำแผนตำบล
-รายงานแผนพัฒนาตำบล แบบ 1
-รายงานแผนพัฒนาตำบล แบบ 2
-รายงานแผนพัฒนาตำบล แบบ 3
5 การประเมินหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
-รายงานผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
-รายงานสรุปผลการบันทึก ความสุขมวลรวมของหมูบาน (GVH)
6 ครัวเรือนสัมมาชีพ
-แบบรายงานสัมมาชีพ (เครือขาย)
-แบบรายงานสัมมาชีพ (รายได)
-แบบรายงานสัมมาชีพ (กลุม)
-รายงานขอมูลเครือขายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
-รายงานขอมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
-รายงานขอมูลกลุมอาชีพชุมชน

ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ










































รอบรายงาน
ฐานขอมูล
ปละ 1 ครั้ง
กันยายน
ปละ 1 ครั้ง
กันยายน
ปละ 2 ครั้ง
มีนาคม
สิงหาคม
ปละ 2 ครั้ง
มีนาคม
กรกฎาคม
ปละ 2 ครั้ง
มีนาคม
กันยายน
ปละ 12 ครั้ง
ทุกเดือน

หมายเหตุ
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ที่

ขอมูล

7 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
-แบบรายงานขอมูลกลุมออมทรัพย
-รายงานสรุปขอมูลกลุมออมทรัพย
-รายละเอียดขอมูลกลุมออมทรัพย
8 โครงการแกไขปญหาความยากจน
-แบบรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการแกไขปญหา
ความยากจน (กข.คจ.)
-รายงานสรุปโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)
9 ศูนยจัดการเงินทุนชุมชน
-ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
10 เครือขายกองทุนชุมชน
-เครือขายกองทุนชุมชน
11 กองทุนแมของแผนดิน
-แบบรายงานกองทุนแม
-รายงานการตรวจสุขภาพ
-การวิเคราะหขอมูลตรวจสุขภาพ

ระดับ
จังหวัด

ระดับ
อำเภอ






























รอบรายงาน
ฐานขอมูล
ปละ 2 ครั้ง
มีนาคม
สิงหาคม

หมายเหตุ
www.cddhealthyfund.com

ปละ 2 ครั้ง
มีนาคม
สิงหาคม

www.cddhealthyfund.com

ปละ 2 ครั้ง
มีนาคม,สิงหาคม

www.cddhealthyfund.com

ปละ 2 ครั้ง
มีนาคม,สิงหาคม
ปละ 2 ครั้ง
มีนาคม,สิงหาคม
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ที่

ขอมูล

12 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (SE)
-การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (SE) บร.1
-การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (SE) บร.2
-การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (SE) บร.3
-การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (SE) บร.4
-ผลการดำเนินงานตามไตรมาส
-รายไดของกลุมรายเดือน
-รายงานประเภทกลุมเปาหมาย
13 โครงการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
-แบบรายงานโครงการแกไขปญหาความยากจน
เชิงบูรณาการ
14 ขอมูลทะเบียนการจางนักพัฒนาพื้นที่ตนแบบ (นพต.)
15 ขอมูลโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
16 รายงานยอดจำหนาย OTOP
17 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ระดับ
จังหวัด

ระดับ
อำเภอ

รอบรายงาน
ฐานขอมูล














ปละ 12 ครั้ง
ทุกเดือน





















ปละ 2 ครั้ง
พฤษภาคม
สิงหาคม
ครบสัญญา

ปละ 12 ครั้ง
ทุกเดือน

หมายเหตุ
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ที่

ขอมูล

18 ขอมูลชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี (CBT APP)

19 ขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ในเว็บไซต OTOP TO Day

ระดับ
จังหวัด

ระดับ
อำเภอ









รอบรายงาน
ฐานขอมูล
ทุกเดือน

ทุกเดือน

หมายเหตุ
http://cbt.nawatwithi.com/
admin/login-member.php
ชื่อผูใชงาน yasothon
รหัสผาน cddy4065
https://www.otoptoday.co
m/admin/loginmember.php
ชื่อผูใชงาน yasothon
รหัสผาน cddy4065

/4.16 การบร �หาร...
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4.16 การบร �หารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.) ป� 2565 ด้วยเครอ�่ งมือ
อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร ได้ มีหนั งสื อจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0019/ว 67 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565
เรอ�่ ง การจัดเก็ บข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.) ป� 2565 ได้ จัดสรรเป�าหมายจํานวนครัวเร �อนในการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ป� 2565
1. บัญชีจัดสรรครัวเร �อนเป�าหมายและจัดสรรงบประมาณตามจํานวนครัวเร �อนเป�าหมาย
ของจั ง หวั ด ยโสธร จั ด เก็ บ ครัว เร �อนที่ อ าศั ย อยู่ จ ร �ง 6 เดื อ นขึ้ น ไป ทั้ ง ในเขตและเขตชนบท จํา นวน
132,222 ครัวเร �อน จากทั้ง 9 อําเภอ 78 ตําบล 885 หมู่บ้าน ดังนี้
2. ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.) ป� 2565 ด้ วยเครอ�่ งมืออิเล็กทรอนิกส์
รายอําเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. จํานวน 13,162 ครัวเร �อน คิดเป�นร้อยละ
9.90 คงเหลือจํานวน 119,837 ครัวเร �อน ดังนี้
3. การจัดสรรงบประมาณการบร �หารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําป� 2565
3.1 กิจกรรมค่าจัดเก็บข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.) ป� 2565
- ไตรมาส 2 จํา นวนเป� า หมาย 67,610 ครัว เร �อน งบประมาณ 1,352,200 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ไตรมาส 3 จํ า นวนเป� า หมาย 44,284 ครัว เร �อน งบประมาณ 884,960 บาท
(แปดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
- ไตรมาส 4 จํ า นวนเป� า หมาย 21,105 ครัว เร �อน งบประมาณ 422,100 บาท
(สี่แสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
3.2 กิ จกรรมค่ าตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.)
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ
- ไตรมาส 4 โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2565
4. ห้ ว งระยะเวลาการจัดเก็ บข้ อ มู ล ความจํา เป� นพื้ นฐาน (จปฐ.) ดํ า เนิ นการให้ แ ล้ ว เสร็จ
ภายในเดื อนกรกฎาคม 2565
5. ห้วงระยะเวลาการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.)
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดื อนสิ งหาคม 2565 ดังนี้
- ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ จัดทํ า คํ า รับรองคุ ณภาพข้ อ มูล ความจํา เป� นพื้ นฐาน (จปฐ.) ระดั บองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ส่ ง ให้
อําเภอภายในวันพุธที่ 10 สิ งหาคม 2565
- ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดั บอําเภอ ให้ จัดทําคํารับรอง
คุณภาพข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอําเภอ ส่งให้จงั หวัดภายในวันจันทร์ที่ 15 สิ งหาคม 2565
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.17 การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิ นจังหวัดยโสธร ประจําป� 2565

1. ผลการตรวจสุขภาพกองทุนแมของแผนดินจังหวัดยโสธร ประจำป 2565

ขอให้อําเภอดําเนินการตรวจสุขภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิ น ตามรายชือ
่ หมู่บ้านกองทุน

แม่ ของแผ่ นดิ น ป� 2547 – 2563 พร้อมทั้ งนํ าเข้ าข้ อมู ลผลการตรวจสุ ขภาพในเว็ บไซต์ กองทุ นแม่ ของ
แผ่นดิ นของกรมการพัฒนาชุมชน (http://logi.cdd.go.th/adt/) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

2. ขอใหอำเภอส่ งเสร �มให้ หมู่บ้านชุ มชนต้ นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิ น ป� 2564 ที่ผ่าน

เกณฑ์ ก ารประเมิ น และได้ ร ับ การรับ รองแล้ ว ดํ า เนิ น การป� อ งกั น และแก้ ไ ขป� ญ หายาเสพติ ด ด้ ว ย

กระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิ น เพื่อรักษาสถานะให้มีความพร้อมเข้ารับเง �นพระราชทานขวัญถุงกองทุน
แม่ของแผ่นดินต่อไป

3. ดําเนินการคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ป� 2565 ตามแผนปฏิบัติ

การของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งส่งเสร �มและพัฒนาให้มีความพร้อมด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิ น และประเมินหมู่บ้านชุ มชนต้ นกล้ ากองทุ นแม่ของแผ่นดิ นที่ คัดเลือกไว้ โดยใช้เกณฑ์ตามแบบ
ประเมินคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิ น เป�นข้อพิจารณาในการประเมิน ทั้งนี้ หากอําเภอใด
มี ห มู่ บ้ า นชุ ม ชนที่ มี ค วามพร้อ มและสามารถพั ฒ นาต่ อ ยอดเป� น หมู่ บ้ า นชุ ม ชนต้ น กล้ า กองทุ น แม่ ข อง
แผ่ น ดิ น ได้ เ กิ น กว่ า จํา นวนเป� า หมายที่ กํ า หนด และไม่ ก ระทบกั บ งบประมาณที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
สนับสนุนให้ดําเนินการ และสํานักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถเพิ่มจํานวนเป�าหมายได้ ตาม
ศั กยภาพของพื้นที่ โดยขอให้ สํานั กงานพัฒนาชุมชนอําเภอ แจ้งและยืนยันจํานวนเป�าหมายเพิ่มเติ มให้
จังหวัดทราบด้วย เพื่อกําหนดเป�นเป�าหมายในการพัฒนาพื้นที่ในป�ต่อ ๆ ไป

ขอให้ นํ า เข้ า ข้ อ มู ล รายชื่อ หมู่ บ้ า นชุ ม ชนต้ น กล้ า กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ป� 2565 ลงใน
เว็บไซต์ กองทุนแม่ของแผ่นดิ น ของสํ านั กงาน ป.ป.ส. (www.kongtunmae-oncb.go.th) ให้ แล้วเสร็จ
ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
4. ดําเนินการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้อง โดยนําข้อมูลผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิ น ประจําป� 2564 มาว �เคราะห์กําหนด
เป�นเป�าหมาย เพื่อดํ าเนินการพัฒนาและยกระดั บหมู่บ้านชุ มชนกองทุนแม่ของแผ่นดิ น ให้ มีการบร �หาร
จัดการที่เข้มแข็ง
5. เกณฑ์การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิ นดี เด่ น ระดั บเขตตรวจราชการ ประจําป� 2565
กรอบการพิจารณา ประกอบด้วย 7 ด้าน 17 ตัวชีว้ ัด รวมคะแนน 100 คะแนน
1. ด้านคณะกรรมการ

จํานวน 3 ตัวชีว้ ัด 15 คะแนน

2. ด้านสมาชิก

จํานวน 2 ตัวชีว้ ัด 10 คะแนน

3. ด้านระเบียบ/ข้อบังคับ

จํานวน 1 ตัวชีว้ ัด 5 คะแนน

4. ด้านกิจกรรมการเสร �มสร้างความเข้มแข็ง

จํานวน 9 ตัวชีว้ ัด 45 คะแนน

5. ด้านการเง �นกองทุนแม่ของแผ่นดิน

จํานวน 1 ตัวชีว้ ัด 5 คะแนน

6. ด้านรางวัล/ผลงาน

จํานวน 1 ตัวชีว้ ัด 5 คะแนน

7. ด้านการนําเสนอผลงาน/ผลการดําเนินงาน/การตอบข้อซักถาม

15 คะแนน

มติที่ประชุม : รับทราบ

/4.18 การขับเคลื่อน...

32
4.18 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร ประจําป� 2565
1. ขอให้ ศจพ.อ. พิ จ ารณาทบทวนข้ อ มู ล ครัว เร �อนเป� า หมาย TPMAP ป� 2564 - 2565
(ข้อมูลชัด) เพื่อส่ งต่ อข้อมูลให้ กับทีมพี่เลี้ ยงลงพื้นที่ว เ� คราะห์ สภาพป�ญหา โดยใช้หลัก 4 ท (ทัศนะคติ
ทั ก ษะ ทรัพ ยากร และทางออก) ร่ว มกั บ ครัว เร �อนเป� า หมายเพื่ อ หาแนวทางในการแก้ ไ ขป� ญ หาฯ
พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ Logbook ป� 2565 ให้ครบถ้วน ถูกต้ องสมบูรณ์ทุกครัวเร �อน และจัดทําแบบ
ศจพ.3 ให้ครับทุกครัวเร �อน
2. ขอให้ ที ม ปฏิ บั ติก ารตํ า บลร่ว มกั บ ที ม พี่ เ ลี้ ยงว เ� คราะห์ ส ภาพป� ญ หาและเติ ม เต็ ม ข้ อ มู ล
ครัวเร �อนเป�าหมาย TPMAP ป� 2564 – 2565 ในระบบ Logbook ป� 2565 ให้สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน
ทุกครัวเร �อน
3. ขอให้ ที ม ปฏิ บั ติ ก ารตํ า บลทบทวนต ัว ชี้วั ด ทั้ ง 17 ตั ว ใน 5 มิ ติ ที่ บ ัน ท ึก ลงใน TPMAP
LOGBOOK โดยเฉพาะตัวชีว้ ัดที่ระบุว่า “ครัวเร �อนไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ” โดยให้ทีมปฏิบัติการฯ
ได้ตรวจสอบเป�นรายครัวเร �อน ในประเด็นดังต่อไปนี้
3.1 คร ัว เร อ� นที่ ร ะบุ ว่ า ไม่ ป ระสงค์ ข อรั บ ความช่ ว ยเหลื อ นั้ น มีข ีด ความสามารถ
ในการพัฒนาได้ด้วยตนเองหรือไม่
3.2 ครัวเร �อนนั้นๆ ได้รบ
ั การว �เคราะห์ 4 ท จากทีมพี่เลี้ยง และทีมพี่เลี้ยงไได้ให้คําแนะนํา
แก่ครัวเร �อน ทําให้ครัวเร �อนนําคําแนะนํามาปรับปรุงแก้ไขจนพ้นจากสภาพป�ญหา
4. กรณี ที่ทีมปฏิ บัติการตรวจสอบแล้วพบว่า ครัวเร �อนเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งตาม ข้อ 3) 3.1
หรือ ข้อ 3) 3.2 ให้แจ้งทีมพี่เลี้ยงปรับปรุงข้อมูล โดยระบุว่าครัวเร �อนนั้น เป�น ครัวเร �อนประเภทที่พฒ
ั นาได้
ไม่ใช่ครัวเร �อนที่ไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
5. ผลจากการตรวจสอบข้อมูลของฝ�ายเลขาฯ ศจพ.จ.ยโสธร เบื้องต้นพบป�ญหา ดังนี้
5.1 มีการเติมเต็มข้อมูลครัวเร �อนเป�าหมาย ในตัวชีว้ ัดเดียวกัน มิติ MPI เดียวกันเข้ามา
ในระบบ Logbook ซ�ากันถึง 4 ครัง้ ในบางครัวเร �อน
5.2 ไม่มีการบันทึกรูปภาพครัวเร �อน การลงพิกัด ป�ญหา/ความต้ องการ หร �อกิ จกรรม
เข้ามาในระบบ Logbook ทําให้ไม่สามารถสรุปสภาพป�ญหา/ความต้องการ/กิจกรรมของครัวเร �อนนั้นได้
ระเบียบวาระที่ 5 เรอ�่ งเพื่อพิจารณา จํานวน 2 เรอ�่ ง
-กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จํานวน 2 เรอ�่ ง (5.1-5.2)
5.1 การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป� า หมายการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ป� ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กั นยายน 2565)
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ตัวชีว้ ัดและค่าเป�าหมาย
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)
ตัวชีว้ ัดรายทีม
ตัวชีว้ ัดที่ 1 ร้อยละของการใช้จา่ ยเง �นงบประมาณ
ระดั บ
1
ระดั บ
2
ระดั บ
3
ระดั บ
4
ระดั บ
5

น�าหนัก

หลักฐานเชิงประจักษ์

ร้อยละ
25

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. หนังสือของหน่วยงานที่ชแ
ี้ จงเหตุผลอันเนื่องมาจากเหตุที่ไม่สามารถควบคุม

กค.

ได้ ที่ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่าย หร �อจัดซือ
้ จัดจ้าง (PO ) ได้ทันภายในวันที่ 15

กง.

สิงหาคม 2565 พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบคําชีแ
้ จงในแต่

ประสานฯ

ละประเด็นหัวข้อให้ชด
ั เจน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

� การคลั ง ภาครัฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
2. รายงานระบบการบร �หารการเง น
( Government Fiscal Management Information System : GFMIS)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

และ บั น ทึ ก ระบบการบร �หารแผนงานและบร �หารกิ จ กรรมด้ ว ยโปรแกรม
BPM (Budget And Project Management) ให้เป�นป�จจุบัน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ร้อยละ 100

ตัวชีว้ ัดที่ 2 ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป�าหมายการดําเนินงานตาม

20

กผ.

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
ระดั บ
1

มี ผลการปฏิ บัติงานบรรลุเป�าหมายตามแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่าย
ผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ มากกว่าร้อยละ 75

กง.ยุทธฯ

งบประมาณประจําป� งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และมี การรายงานในระบบ ตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 75

ระดั บ
2

มี ผลการปฏิ บัติงานบรรลุเป�าหมายตามแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่าย
ผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ มากกว่าร้อยละ 80

งบประมาณประจําป� งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และมี การรายงานในระบบ ตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 80

ระดั บ
3

มี ผลการปฏิ บัติงานบรรลุเป�าหมายตามแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่าย
ผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ มากกว่าร้อยละ 85

งบประมาณประจําป� งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และมี การรายงานในระบบ ตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้มากกว่าร้อยละ 85

ว �นัย

34
ตัวชีว้ ัดและค่าเป�าหมาย
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)
ตัวชีว้ ัดรายทีม

น�าหนัก
ร้อยละ

ระดั บ
4

หลักฐานเชิงประจักษ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มี ผลการปฏิ บัติงานบรรลุเป�าหมายตามแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่าย
ผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ มากกว่าร้อยละ 90

งบประมาณประจําป� งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และมี การรายงานในระบบ ตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้มากกว่าร้อยละ 90

ระดั บ
5

มี ผลการปฏิ บัติงานบรรลุเป�าหมายตามแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่าย
ผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ มากกว่าร้อยละ 95

งบประมาณประจําป� งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และมี การรายงานในระบบ ตาม
เกณฑ์ที่กําหนดไว้มากกว่าร้อยละ 95

ตัวชีว้ ัดที่ 3 ระดั บความสําเร็จในการเสร �มสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงาน

15

กพร.

กรมการพัฒนาชุมชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
ระดั บ
1

ดํ าเนินกิ จกรรมตามแผนการเสร �มสร้างความโปร่งใสในการ

ภาพถ่ า ยการดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามแผนการเสร �มสร้า งความโปร่ง ใสในการ

ดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

ดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดั บ

เผยแพร่การดํ าเนิ นกิ จกรรมตามแผนการเสร �มสร้า งความ

2

โปร่งใสในการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ระดั บ

รูปการเผยแพร่การดํ าเนิ นกิ จกรรมตามแผนการเสร �มสร้า งความโปร่ง ใสใน
การดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สรุปผลดํ าเนิ นงานตามแผนการเสร �มสร้า งความโปร่ง ใสใน

สรุปผลดํ าเนิ นงานตามแผนการเสร �มสร้า งความโปร่ง ใสในการดํ า เนิน งาน

การดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดั บ

รายงานผลดํ าเนินงานตามแผนการเสร �มสร้า งความโปร่ง ใส

รายงานผลดําเนินงานตามแผนการเสร �มสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงาน

4

ในการดํ า เนินงาน ประจํา ป�ง บประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอ

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เสนอผู้บร �หารทราบแล้ว

3

ผู้บร �หารทราบ
ระดั บ
5

ส่งหลักฐานการดําเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายใน

ส่ ง หลั ก ฐานการดํ า เนิ น งานระ ดั บ คะแ นน 1 – 4 ให้ ก รมการพั ฒ นา

วันที่ 10 กันยายน 2565

ชุ ม ชน ภายในวั น ที่ 10 กันยายน 2565

กง.
ประสานฯ

35
ตัวชีว้ ัดและค่าเป�าหมาย
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)
ตัวชีว้ ัดรายทีม
ตัวชีว้ ัดที่ 1 ร้อยละของครัวเรอนยากจนเป�
�
าหมายที่มีรายได้ ตา� กว่าเกณฑ์

น�าหนัก
ร้อยละ
15

หลักฐานเชิงประจักษ์
ฐานข้อมูลครัวเร �อนยากจนเป�าหมายที่มีรายได้ต�ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ป� 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสช.

จปฐ. คงเหลือ
ระดั บ
1
ระดั บ
2
ระดั บ
3
ระดั บ
4
ระดั บ
5

ครัวเร �อนยากคนเป�าหมายที่มีรายได้ต�ากว่าเกณฑ์ จปฐ.

กง.สารฯ

คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ 35
ครัวเร �อนยากคนเป�าหมายที่มีรายได้ต�ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ 30
ครัวเร �อนยากคนเป�าหมายที่มีรายได้ต�ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ 25
ครัวเร �อนยากคนเป�าหมายที่มีรายได้ต�ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ 20
ครัวเร �อนยากคนเป�าหมายที่มีรายได้ต�ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ 15

ตัวชีว้ ัดที่ 3 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้ รบ
ั การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

15

สสช.

เศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดั บ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหมู่บ้านที่ได้รบ
ั การพัฒนาตาม

ฐานข้อมูลแสดงจํานวนศูนย์เร �ยนรูท
้ ี่ได้ รบ
ั การจัดตั้ ง และมีเอกสารการรายงาน

1

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งศูนย์เร �ยนรู ้

ผลการประเมินความสุ ขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึน
้

ของหมู่บ้านที่ได้รบ
ั การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดั บ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รบ
ั การพัฒนาตาม

ฐานข้อมูลแสดงจํานวนศูนย์เร �ยนรูท
้ ไี่ ด้ รบ
ั การจัดตั้ง และมีเอกสารการรายงาน กง.

2

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งศูนย์เร �ยนรู ้

ผลการประเมินความสุ ขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ส่งเสร �มฯ

และมีความสุขมวลรวมเพิม
้
่ ขึน

85 ของหมู่บ้านที่ได้รบ
ั การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดั บ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ได้รบ
ั การพัฒนาตาม

ฐานข้อมูลแสดงจํานวนศูนย์เร �ยนรูท
้ ี่ได้ รบ
ั การจัดตั้ง และมีเอกสารการรายงาน

3

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งศูนย์เร �ยนรู ้

ผลการประเมินความสุ ขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึน
้

ของหมู่บ้านที่ได้รบ
ั การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

36
ตัวชีว้ ัดและค่าเป�าหมาย
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)
ตัวชีว้ ัดรายทีม

น�าหนัก
ร้อยละ

หลักฐานเชิงประจักษ์

ระดั บ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของหมู่บ้านที่ได้รบ
ั การพัฒนาตาม

ฐานข้อมูลแสดงจํานวนศูนย์เร �ยนรูท
้ ไี่ ด้รบ
ั การจัดตั้ง และมีเอกสารการรายงาน

4

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งศูนย์เร �ยนรู ้

ผลการประเมินความสุ ขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ

และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึน
้

95 ของหมู่บ้านที่ได้รบ
ั การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านที่ได้รบ
ั การพัฒนาตามหลักปรัชญา

ฐานข้อมูลแสดงจํานวนศูนย์เร �ยนรูท
้ ไี่ ด้รบ
ั การจัดตั้ง และมีเอกสารการรายงาน

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมิ นความสุ ขมวลรวม (GVH) เพิ่ ม ขึ้ น จํา นวนร้อ ยละ 100 ของ

มีการจัดตั้งศูนย์เร �ยนรูแ
้ ละมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

หมู่บ้านที่ได้รบ
ั การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดั บ
5

ตั วชีว้ ัดที่ 5 ระดั บความสําเร็จของการสนั บสนุนการสร้างสั มมาชีพชุ มชน
ระดั บ
1

10

2

ร้อยละ 75 ประชาชนเป�าหมายที่ได้รบ
ั การส่งเสร �มอาชีพ นํา

ส่งเสร �ม

ความรูไ้ ปประกอบอาชีพ
ร้อยละ 85 ประชาชนเป�าหมายที่ได้รบ
ั การส่งเสร �มอาชีพ นํา

ระบบรายงานของศูนย์ข้อมูลกลาง (บร.2)

ความรูไ้ ปประกอบอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน และมีรายได้เพิม
่ ขึ้น

ระดั บ

ร้อยละ 100 ของกลุ่มอาชีพที่ได้รบ
ั การจัดสรรงบประมาณ

3

ได้รบ
ั การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพและมีแผนการพัฒนากลุ่ม

ระบบรายงานของศูนย์ข้อมูลกลาง (บร.3)

อาชีพ
ระดั บ
4
ระดั บ
5

ร้อยละ 100 ของกลุ่มอาชีพที่ได้รบ
ั การจดทะเบียนกลุ่ม

เอกสารที่แสดงถึงการได้รบ
ั การสนับสนุนเง �นทุนประกอบอาชีพ

อาชีพได้รบ
ั การสนับสนุนเง �นทุนประกอบอาชีพ
ร้อยละ 100 ของการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่

ดูจากระบบบร �หารแผนงานโครงการและกิจกรรม (BPM)

ได้รบ
ั จัดสรรงบประมาณ
งวดที่ 1, งวดที่ 2
รวม

รับผิดชอบ

สสช.

ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน และมีรายได้เพิม
่ ขึ้น
ระดั บ

หน่วยงาน

100

37

ตัวชีว้ ัดและค่าเป�าหมาย
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)
ตัวชีว้ ัดรายบุคคล
ตัวชีว้ ัดที่ 2 ร้อยละของจํานวนครัวเร �อนเป�าหมายที่สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ด้วยกระบวนการบร �หาร

น�าหนัก
ร้อยละ

หลักฐานเชิงประจักษ์

20

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สทอ.

จัดการหนี้ของศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน
ระดับ 1

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45

ทะเบียนครัวเร �อนเป�าหมายที่เข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ โดยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

กง.สารฯ

ที่สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45
ระดับ 2

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ทะเบียนครัวเร �อนเป�าหมายที่เข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ โดยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน
ที่สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยกว่า 50

ระดับ 3

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55

ทะเบียนครัวเร �อนเป�าหมายที่เข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ โดยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน
ที่สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยกว่า 55

ระดับ 4

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ระดับ 5

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

ทะเบียนครัวเร �อนเป�าหมายที่เข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ โดยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนที่
สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยกว่า 60
ทะเบียนครัวเร �อนเป�าหมายที่เข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ โดยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนที่
สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยกว่า 65

ตัวชีว้ ัดที่ 4 ระดับความสําเร็จการบร �หารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � (สกส.)
ระดับ 1
ระดับ 2

15

สกส.

จังหวัดบร �หารจัดการหนี้เกินกําหนดชําระลดลงได้รอ
้ ยละ 10 จากหนี้เกินกําหนด

บันทึกข้อมูลการบร �หารจัดการหนี้ และเร �ยกดูข้อมูลสรุปผลการบร �หารจัดการหนี้เกินกําหนด

ชําระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ชําระ ในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) และเอกสารหลักฐานข้อร้องเร �ยน

กง.ประสานฯ

จังหวัดบร �หารจัดการหนี้เกินกําหนดชําระลดลงได้รอ
้ ยละ 15 จากหนี้เกินกําหนด
ชําระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ระดับ 3

จังหวัดบร �หารจัดการหนี้เกินกําหนดชําระลดลงได้รอ
้ ยละ 20 จากหนี้เกินกําหนด
ชําระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ระดับ 4

จังหวัดบร �หารจัดการหนี้เกินกําหนดชําระลดลงได้รอ
้ ยละ 25 จากหนี้เกินกําหนด
ชําระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ระดับ 5

จัง หวัดบร �หารจัดการหนี้เกินกําหนดชําระลดลงได้ ร อ
้ ยละ 30 จากหนี้เกินกําหนด
ชําระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ตัวชีว้ ัดที่ 6 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทาง

10

ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน

สภว.

ออนไลน์
ระดับ 1

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 11

ระดับ 2

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12

ระดับ 3

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13

ระดับ 4

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14

กง.ส่งเสร �ม
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ตัวชีว้ ัดและค่าเป�าหมาย
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)
ตัวชีว้ ัดรายบุคคล
ระดับ 5

หลักฐานเชิงประจักษ์

ร้อยละ

กํากับ ดูแลให้มีแผนการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน

10
แผนการใช้ประโยชน์ Big Data เพือ
่ การพัฒนาชุมชน

ระดับ 2
ระดับ 3

ส่งเสร �ม สนับสนุนให้นํา Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน ไปใช้ประโยชน์ในการ

รายงานผลการนํา Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน ไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงาน

ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามแผน อย่างน้อย 1 โครงการ

พัฒนาชุมชน

กํากับ ดูแล การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Big Data เพื่อการ

เอกสารการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Big Data เพือ
่ การพัฒนาชุมชน

ป�จจุบัน ทุกฐานข้อมูล

รายงานผลการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางตามงวดรายงานทุกฐานข้อมูล

พัฒนาชุมชน
ระดับ 5

กํากับ ดูแล รายงานผลการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชนเสนอ
ผู้บร �หาร

ตัวชีว้ ัดที่ .....(เพิ่มเติม)..........................................................................................................................................................
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ตัวชีว้ ัดที่ .....(เพิ่มเติม).........................................................................................................................................................
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

รับผิดชอบ

ศสท.

กํากับ ติดตาม ให้มีการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป�น

ระดับ 4

หน่วยงาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

ตัวชีว้ ัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน
ระดับ 1

น�าหนัก

เอกสารสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชนเสนอผู้บร �หาร

กง.สารฯ
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5.2 การจัดสรรงบประมาณกิ จกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานการใช้จา่ ย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3) จังหวัดยโสธร
งบหน้าการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบต
ั ิงานและแผนงานการใช้จา่ ย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
(ไตรมาส 3) จังหวัดยโสธร
ที่
1

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ไตร

หมาย

(บาท)

ดําเนินการ

มาส

เหตุ

44,248 ครัวเร �อน

884,960

เม.ย.- มิ.ย.65

3

อําเภอ

41 หมู่บ้าน

549,400

เม.ย.- มิ.ย.65

3

อําเภอ

เม.ย.- มิ.ย.65

3

เป�าหมาย

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้ านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์เสร �มสร้างพลังทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ เสร �มสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบร �หารจัดการข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก บร �หารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1. การบร �หารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.1 การจัดเก็บข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.1.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจําเป�นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครอ�่ งมืออิเล็กทรอนิกส์

2

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้ านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์เสร �มสร้างพลังทางสังคม
กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาหมุบ
่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1. เสร �มสร้างกระบวนการบร �หารจัดการชุมชน
1.1 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาว �ถีชวี �ตเศรษฐพอเพียง
2.ประเมินผลการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 เชิดชูเกียรติเคร �อข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
2.1.1 ส่งเสร �มและพัฒนากลุม
่ เป�าหมายตามระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน (มชช.) และ
การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

9 อําเภอ

20,000

จังหวัด
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3

แผนงานบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านความมั่นคง
แผนงานบูรณาการป�องกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมหลัก: ส่งเสร �มและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

4

11 หมู่บ้าน

46,200

เม.ย.- มิ.ย.65

3

อําเภอ

1.1 ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ายให้นักท่องเที่ยว

4 ผลิตภัณฑ์

80,000

เม.ย.-มิ.ย.65

3

อําเภอ

2.ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งชุมชนท่องเที่ยว

2 ครัง้

130,000

เม.ย.-มิ.ย.65

3

จังหวัด

50,400

เม.ย.-มิ.ย.65

3

อําเภอ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้ านการสร้างความสามารถในแข่งขัน
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ส่งเสร �มการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์
1. ส่งเสร �มกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรม
ส่งเสร �มการเร �ยนรูท
้ ี่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

5

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้ านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสร �มเศรษฐกิจฐานราก
โครงการเพิม
่ ภาครัฐเพือ
่ การ
่ ประสิทธิภาพการบร �หารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชือ
เข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชน
1. เสร �มสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน
1.1 สร้างความเข้มแข็งโครงการแก้ไขป�ญหาความยากจน (กข.คจ.)

28 กองทุน

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบร �หารจัดการทุนชุมชนและยกระดับสู่การเป�นต้นแบบ
2.1 สนับสนุนโครงการแก้ไขป�ญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ

จังหวัด
1 กองทุน

60,000

41
6

โครงการบร �หารจัดการหนี้
กิจกรรมหลัก ส่งเสร �มการดําเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน
กิจกรรมย่อย การแก้ปญ
� หาหนี้สินภาคครัวเร �อนของประชาชนโดยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน
1. ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนบร �หารจัดการหนี้ "สํานึกดี แผนดี บร �หารจัดการหนี้ได้"
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการบร �หารจัดการหนี้ "สํานึกดี แผนดี บร �หารจัดการหนี้ได้"

2 แห่ง

34,200

เม.ย.-มิ.ย.65

3

อําเภอ

1.2 สนับสนุนกิจกรรมการบร �หารจัดการหนี้ตามแผน

2แห่ง

106,000

เม.ย.-มิ.ย.65

3

อําเภอ

1 แห่ง

100,000

2. ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนสู่การเป�นต้นแบบด้านการบร �หารจัดการหนี้
2.1 สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนสู่การเป�นต้นแบบด้านการบร �หาร
จัดการหนี้

อําเภอ

7 โครงการส่งเสร �มการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้กลับสู่ท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเคร �อข่าย
1.สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
1.1 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

1 จังหวัด

15,200

เม.ย.-มิ.ย.65

3

จังหวัด

1 จังหวัด

136,100

เม.ย.-มิ.ย.65

3

จังหวัด

2. ส่งเสร �มการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสร �มการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด
รวมงบประมาณ

2,212,460
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มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรอ�่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

