รายงานการประชุมประจาเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๑๐/256๒
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน 256๒
ณ เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงปางปูเลาะ หมู่ที่ ๑๓ ตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
******************************

ผู้เข้าประชุม
๑. นายชํานาญ บุดาสา
๒. นางอําไพ บัวระดก
๓. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง
๔. นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคํา
๕. นายเทพ วงศ์สุภา
๖. ว่าที่ ร.ต. ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์
๗. นางทิพย์วรรณ แก้วทอง
๘. นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์
๙. นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์
๑๐. นางผุสดี ดวงเนตร
๑๑. นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์
๑๒. นางนันทิยา ยาเจริญ
๑๓. นางสาวพชรพร แก้วทิตย์
๑๔. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง
๑๕. นางปติมาพร ตั๋นเต็ม
๑๖. นางชมพูนุท ธรรมยา
๑๗. นางมุกดา ชนกล้าหาญ
๑๘. นางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ
๑๙. นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส
๒๐. นายประจักษ์ ไชยวงค์
๒๑. นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์
๒๒. นางสาวธัญลักษณ์ อ้อยหอม
๒๓. นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ
๒๔. นางสาวอนุสรา จันทร์ศิริ
๒๕. นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ
๒๖. นายชานนท์ ใจสุภา
๒๗. นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

พัฒนาการจังหวัดพะเยา
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
รกน.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอําเภอเมืองพะเยา
พัฒนาการอําเภอเชียงคํา
พัฒนาการอําเภอจุน
พัฒนาการอําเภอภูซาง
รกท.พัฒนาการอําเภอแม่ใจ
รกท.พัฒนาการอําเภอดอกคําใต้
รกท.พัฒนาการอําเภอปง
พัฒนาการอําเภอเชียงม่วน
พัฒนาการอําเภอภูกามยาว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานบันทึกข้อมูล

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายธีรศักดิ์ ปันกิติ
๒. นางสาวอรพรรณ ใสสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

-๒เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชํานาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
๑.๑ กรมการพัฒนาชุมชน มีคําสั่ง ที่ ๑๐๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน แต่งตั้งให้ นางสาวอนุสรา จันทร์ศิริ ให้ดํารง
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดยเข้า
รับการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรมการพัฒนาชุมชน และรายงานตัวเพื่อ
ปฏิบัติราชการตามคําสั่งฯ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑.๒ กรมการพัฒนาชุมชน มีคําสั่ งที่ ๘๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สั่ งจ้างพนักงาน
ราชการ จํานวน ๑ ราย คือ นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ ตําแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดพะเยา โดยกําหนดให้ผู้ได้รับการจัดจ้างตามคําสั่งฯ เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตําแหน่งที่ได้รับการจัดจ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. ข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
๒.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่โยกย้ายดารงตาแหน่งใหม่
ชื่อ – สกุล

๑. นายกมล เชียงวงค์

ตาแหน่งเดิม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
๒. นายชุติเดช มีจันทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
๓. พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔
๔. พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง
รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา
๕. นายอํานาจ อริยจินดา
สรรพสามิตพื้นที่กําแพงเพชร
๖. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย
นั ก วิ ช าการแรงงานชํ า นาญการพิ เ ศษ
ศูน ย์ ความปลอดภัย ในการทํ า งานเขต ๒
กองความปลอดภัยแรงงาน
๗. นายธีรเดช ขัติยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
พิ เ ศษ สํ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘. นายเขม หงส์เจ็ด
ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
พิเศษ) กลุ่ มงานทะเบี ยนและบั ตร ที่ ทําการ
ปกครองอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๙. นายฤชุชัย โปธา
จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๐. นางกฤษนันท์ ทะวิชัย
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
๑๑. นางสุพัตรา วัฒนศิริ
นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ
สํานักงานสรรพากรภาค ๑
๑๒. นายศรี ไชยทน
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชํานาญงาน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย
๑๓. นายแพทย์ ภ ราดร มงคล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน
จาตุรงค์
๑๔. นายสุพิน แก้วประเสริฐ
รองผู้ จั ด การ (เทคนิ ค ) การไฟฟ้ า ส่ ว น
ภูมิภาคอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม

รับทราบ

ตาแหน่งใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
สวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด
พะเยา
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
รกท.หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารภัยจังหวัดพะเยา
ป้องกันจังหวัดพะเยา
จัดหางานจังหวัดพะเยา
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สรรพากรพื้นที่พะเยา
ผู้อํานวยสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา
ผู้ จั ด การการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด
พะเยา

-๓๒.๒ การจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจาปี ๒๕๖๓
การจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจําปี ๒๕๖๓ กําหนดจัดงานระหว่างวันที่
๑๒ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม และสวนสมเด็จย่าริมกว๊านพะเยา ได้มีการประชุมเตรียมการ
เรียบร้อยแล้วในระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ท่านชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นแม่งานในการจัดงานในครั้งนี้ และจัดการประชุมเพื่อหารือในกระบวนการ รายละเอียดการจัดงาน
กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละคืน โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดแสดงและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และการเดินแบบชุดผ้าทอผ้าถิ่นจังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบ
๒.๓ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหา
วัชรราชธิดา เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้รับ
มอบหมายให้ร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ และจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชนถวาย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้แจ้ง ให้ดาวน์โหลดรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/256๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จากเว็บไซต์ระบบรับ - ส่งงาน สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพะเยา http://www.cddphayao.net/
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑. ฝ่ายอานวยการ
๔.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กรมการพัฒนาชุมชน ได้โอนจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) และจังหวัด
พะเยา ได้จัดสรรงบประมาณให้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ดังนี้
๑. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองพะเยา เป็นเงิน ๑๐๓,๑๓๒ บาท (หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
๒. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม่ใจ เป็นเงิน ๕๕,๙๕๒ บาท (ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
๓. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดอกคําใต้ เป็นเงิน ๘๘,๑๗๒ บาท (แปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
๔. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจุน เป็นเงิน ๘๕,๒๗๒ บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
๕. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปง เป็นเงิน ๘๘,๓๗๒ บาท (แปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
๖. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงคํา เป็นเงิน ๗๖,๘๑๒ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)
๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงม่วน เป็นเงิน ๖๐,๘๕๒ บาท (หกหมื่นแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
๘. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอภูซาง เป็นเงิน ๕๘,๑๕๒ บาท (ห้าหมืน่ แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
๙. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอภูกามยาว เป็นเงิน ๕๓,๖๕๒ บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๐,๓๖๘ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

-๓ทั้งนี้ ขอให้ พัฒ นาการอํา เภอกําชั บ ให้ ผู้ รับ ผิ ดชอบดําเนินการเบิกจ่ ายงบประมาณด้ ว ยความโปร่งใส
ตรวจสอบการเบิ ก จ่ า ยให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเคร่ ง ครั ด เร่ ง รั ด กํ า กั บ ควบคุ ม ดู แ ล
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกําหนดเวลาในไตรมาสที่ 1 - ๒ โดยให้รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายให้จังหวัดภายใน
วันที่ ๕ ของทุกเดือน และจัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน
รหัสงบประมาณ ๑๕๐๐๔ ๔๗๐๑๓ ๐๐๐๐๐๐
แหล่งของเงิน (กรณีจ้าง) ๖๓๑๑๒๒๐
แหล่งของเงิน (กรณีซื้อ) ๖๓๑๑๒๓๐
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.๒.1 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปพลางก่อน
(๑) การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่ อ น จั งหวัด พะเยาได้ รับ การจัด สรรงบประมาณที่จ ะดํ าเนิ น
ขับเคลื่อนกิจกรรมใน ไตรมาส 1 - 2 รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,912,100 บาท รายละเอีย ดตาม
เอกสารแนบ ๑
ประเด็นขอความร่ วมมืออาเภอ
ขอให้อํา เภอเตรีย มจัดทําโครงการ (หมวด 300) ตามแนวทางการดํา เนินกิจ กรรมตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ ่า ยงบประมาณ ประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อ น ซึ ่ง กลุ ่ม งาน
ยุทธศาสตร์ได้ส่งแนวทางให้อําเภอทาง Line ชมรมผู้บริหารและ Line กลุ่มพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(๒) กรมการพัฒ นาชุม ชนแจ้ง จัด สรรงบประมาณให้จ ัง หวัด ด าเนิน กิจ กรรมตาม
ผลผลิต/โครงการ และกรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดความสาเร็จตามตัวชี้วัดงบประมาณ ดังนี้
เป้า หมายการ
ดาเนิ นการไตร
ดาเนิ นงาน
มาส
ผลผลิ ตเสริมสร้างขี ดความสามารถของชุมชนในการบริห ารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุ มชน
ตัวชี้วัดที่ 1 จํา นวนครัวเรือ นที่ มีข้อมูล
115,715
2–3
ความจําเป็น พื้น ฐาน (จปฐ.)
ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้ อยละของครั วเรือนที่มีข้อมูล
ร้อยละ 90
4
ความจําเป็นพื้ นฐาน (จปฐ) ที่เชื่ อถื อได้
โครงการสร้างความมั่ นคงด้า นอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
ตัวชี้วัดที่ 1 จํา นวนตําบลที่มีก ารบูรณาการแผนชุมชน
59 ตําบล
2–3
ระดับตําบล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้ อยละของตําบลที่ มีการบูรณาการแผนชุม ชน ร้อยละ 85
สร้า งสัมมาชี พ และนําไปใช้ ประโยชน์
ในการบริหารจัดการชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม อาชี พ
170 ครัวเรือน
2–3
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ประกอบอาชี พตามแนวทางสัมมาชี พ
ร้อยละ 85
4
ตัวชี้วัดงบประมาณ

กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
กลุ่มงานยุ ทธศาสตร์ฯ

กลุ่มงานส่ งเสริมฯ
กลุ่มงานส่ งเสริมฯ

-๔ตัวชี้วัดงบประมาณ

เป้า หมายการ
ดาเนิ นงาน

โครงการพั ฒนาหมู่บ้า นเศรษฐกิจพอเพีย ง
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา
90 หมู่บ้าน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 85
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุขมวลรวมตามเกณฑ์ที่กําหนด
โครงการเสริมสร้างและพั ฒนาผู้นาการเปลี่ย นแปลง
ตัวชี้วัดที่ 1 จํา นวนผู้นําชุม ชนได้รับการ
การพัฒ นาศัก ยภาพ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้า นกองทุ นแม่ของแผ่น ดิ น
ตัวชี้วัดที่ 1 จํา นวนชุม ชนปลอดภัยจากยาเสพติด 230 หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร้อยละ 100
มีกลไกแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการส่งเสริม เกษตรอิ นทรีย์
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนเครื อข่า ยเกษตรอิน ทรีย์
1 เครือข่า ย
ที่ได้รับการพัฒ นา
โครงการพั ฒนาชุมชนใสสะอาด
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมิ น ITA
ไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ 80

ดาเนิ นการไตร
มาส

กลุ่มงานรับผิ ดชอบ

2–3

กลุ่มงานส่ งเสริมฯ

4

กลุ่มงานส่ งเสริมฯ

1–3
4

กลุ่มงานยุ ทธศาสตร์
กลุ่มงานยุ ทธศาสตร์

2-3

กลุ่มงานยุ ทธศาสตร์

4

ฝ่ายอํานวยการ

ประเด็น ขอความร่ วมมือ
ขอให้ทุกอําเภอ ได้ดําเนิ น การใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
ตามวงเงิน งบประมาณที่ได้รั บจัดสรรเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กําหนด
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(๓) เป้า หมายการใช้จ่า ยงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้จ่า ยตามเป้า หมาย ปี 2562
ไปพลางก่อน
กรมการพัฒ นาชุม ชน ได้กํ า หนดเป้า หมายการใช้จ ่า ยงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้จ ่า ยตาม
เป้า หมาย ปี 2562 ไปพลางก่อ น (จากระเบีย บวาระการประชุม ของกรมการพัฒ นาชุม ชน ครั้ง ที่
10/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562)
เป้า หมายการใช้จ่าย
ไตรมาสที่
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
รัฐบาล
กรมฯ
รัฐบาล
กรม
รัฐบาล
กรม
1
32
32
36
36
20
20
2
54
54
57
57
45
45
3
77
77
80
80
65
65
4
100
100
100
100
100
100
ประเด็น ขอความร่ วมมืออาเภอ
ขอให้ทุก อํา เภอได้ว างแผนขับ เคลื่อ นกิจ กรรมตามที่ไ ด้รับ อนุมัติแ ละจัด สรรงบประมาณ รวมถึง
จัด ทํา แผนใช้จ่า ยงบประมาณให้ส อดคล้อ งกับ เป้า หมายการใช้จ่า ยงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมการ
พัฒนาชุมชนโดยเคร่ งครัด
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๕4.๒.๒ การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้โอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านบริหารโครงการ บริหารสัญญา
และบริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ขอแจ้งให้ทราบว่า สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จะจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (Move For Fund
team) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563
ประเด็นขอความร่ วมมืออาเภอ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ต้องดําเนินการภายหลังจากที่สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (Move For Fund
team) เสร็จสิ้นก่อนเท่านั้น (หลังวันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๒.๓ แนวทางการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่ ก รมการพั ฒ นาชุ มชน ได้ โอนจั ดสรรงบประมาณให้ จั งหวั ด/อํ าเภอ ดํ าเนิ นโครงการบู รณาการ
แผนชุมชนระดับตําบลสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้พื้นที่ดําเนินการตามรายละเอียดในเอกสารเล่มแนวทางการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน และแนวทางการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒ นาชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ซึ่งกําหนดดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 - 3 (มกราคม – มิถุนายน 2563) และให้นําเล่มแผนชุมชน
ระดับตําบลสร้างสัมมาชีพชุมชน ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอําเภอ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒
ประเด็นขอความร่ วมมืออาเภอ
ขอให้ทุกอําเภอ ได้ส่งสําเนาคําสั่งอําเภอเรื่อง แต่งตั้งพัฒนากรผู้ประสานงานประจําตําบล ส่งให้จังหวัด
ทางกลุ่มไลน์ พช.พะเยา หรือ OA คุณชมพูนุท ธรรมยา กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๒.๔ โครงการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนา
ชุมชน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอด
การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C
จังหวัดพะเยา ได้ดําเนินโครงการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล รูปแบบ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชา
รัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย
โดยกลไกประชารัฐ เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4ร) โดย
ประสาน ความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) และได้ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่าย
อาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จํานวน 9 หน่วยงาน/
ภาคี และเกิดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย จํานวน 1 เครือข่าย ซึ่งได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพะเยาเวลเนส ทั้งนี้มี
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ระดับ C เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 10 ชุมชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓
ในปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อต่อยอดโครงการเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไตรมาสที่ 2 ดังนี้

-๖กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเสร้างเสริมประสบการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดอาหารปลอดภัยจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย
2.1 พัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการ ( CE : Community Entrepreneur)
2.2 พัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน
2.3 สร้างช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย “ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์”
ประเด็นขอความร่ วมมืออาเภอ
เตรียมกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินกิจกรรม ให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ
หมายเหตุ รายละเอียดแนวทางการดําเนินกิจกรรมที่ดําเนินการในไตรมาส 1-2 ขอความร่วมมือพัฒนาอําเภอ
ได้ศึกษาและทําความเข้าใจในแนวทางการดําเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ซึ่งสามารถดาวโหลดเอกสารทาง QR – Code ที่ส่งทางช่องกลุ่มไลน์ พช.พะเยา
และชมรมผู้บริหาร ใช้ไปพลางก่อน สําหรับเอกสารตัวจริง รอทางกรมฯ จัดส่งมาให้
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๒.๕ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน
จังหวัดพะเยาได้มีประกาศจังหวัดเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน จาก “บ้านกาญจนา” หมู่ที่ 8 ตําบลแม่ลาว
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เป็น “บ้านวังถ้ําแก้ว ” เพื่อแสดงถึงความเป็นมาทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
ดั่งเดิม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔
มติที่ประชุม รับทราบ
4.๒.๖ โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุขสร้าง
ร้อยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา และการบูรณการตรวจเยี่ยมนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จั งหวัดจึ งขอแจ้ งแผนปฏิบัติการตามโครงการดังกล่ าว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕
ประเด็นขอความร่วมมือ
(1) กลุ่ม/ฝ่าย >> ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สพอ. เช่น การรับสมัครกองทุน
บทบาทสตรี กอช. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และการให้คําปรึกษากองทุนต่าง ๆ
(2) อําเภอ >> เตรียมการในส่วนที่เกี่ยว ดังนี้
- สรุปข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา/ความต้องการ ของพื้นที่อําเภอ/ตําบล ที่ออกหน่วยบริการ โดยส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ก่อนวันออกหน่วยบริการฯ 3 วันทําการ
- จัดบูธแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่ /จัดกิจกรรมสาธิตสัมมาชีพชุมชน /
จัดจุดเช็คเอ็คอินแหล่งท่องเที่ยว กรณีเป็นพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว /OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๒.๗ สรุปผลการส่งรายงานประจาเดือนตุลาคม 2562 และกาหนดส่งรายงาน ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2562
จังหวัดฯ ได้จัดทําสรุปผลการส่งรายงานประจําเดือนตุลาคม 2562 (เอกสารแนบ ๖) และกําหนดส่ง
รายงานประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 (เอกสารแนบ ๗) มาเพื่อให้อําเภอใช้ในการวางแผนการดํา เนินการ
กํากับ และติดตามการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและห้วงระยะเวลาที่ ตามกําหนด สําหรับสรุปผล
การส่งรายงานประจําเดือน ตุลาคม 2562 ขอให้อําเภอตรวจสอบ หากมีข้อผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๗4.๒.๘ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร “สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา”ประจาปี พ.ศ.
2563 - 2565
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะทํางาน
จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ได้ยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ประจําปี
พ.ศ.2563-2565 มาเพื่อทราบและพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๓ กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.๓.๑ โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน"
กรมการพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดทํา
โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดํารงไว้ในแผ่นดิน" มีวั ตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่า
ผ้าไทย ทําให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
เพื่อให้การดําเนินงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ จังหวัดจึงขอเชิญชวนท่านนายอําเภอ
หั วหน้ าส่ วนราชการระดั บอํ าเภอ นายกองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ กลุ่ มองค์กร/เครื อข่ าย และ
ประชาชนในพื้นที่แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดําเนินการ ดังนี้
๑. แจ้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด ผ้ า ไทยทุ ก วั น ยกเว้ น ในวั น ที่ มี ก ารแต่ ง กายด้ ว ย
เครื่องแบบข้าราชการ และเชิญชวนผู้นํา/กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนร่วมปฏิบัติด้วยเช่นกัน
๒. จั ด ทํ า แค็ ต ตาล็ อ กผ้ า ไทยของอํ า เภอและร้ า นตั ด เย็ บ ผ้ า ไทย โดยประสานผู้ ป ระกอบการ OTOP
ในอําเภอที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ผู้สนใจได้สั่งซื้อโดยให้
ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ ๒๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ ทั้ ง นี้ ให้ ส่ ง แค็ ต ตาล็ อ กในรู ป แบบของไฟล์ PDF
ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจอีกทางหนึ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๒ การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ “OTOP ของขวัญ ของฝาก” ช่วงเทศกาลปีใหม่
กรมการพัฒนาชุมชน จะได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ
ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่งมอบ
ความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้ วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทย และสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้น
ซึ่งจะทําให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของ
กรมการพัฒนาชุมชน และช่องทางการจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ “OTOP ของขวัญของฝาก” ในการจัดงาน
OTOP City 2019 ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2562
เพื่อให้การจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ “OTOP ของขวัญ ของฝาก” ช่วงเทศกาลปีใหม่ ดําเนินไป
ด้ว ยความเรีย บร้อ ยและบรรลุตามวัตถุป ระสงค์ที่กําหนดไว้ จังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมือสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอ ดําเนินการดังนี้
1. จั ด ทํ า กระเช้ า ของขวั ญ ของฝากช่ ว งเทศกาลปีใ หม่ และข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ในกระเช้ า
ประกอบด้ว ย ภาพถ่ายกระเช้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ในกระเช้า ราคา ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ผู้ ติดต่อ
ประสานงาน หรือเว็บไซต์ที่มีข้อมูลดังกล่าว ที่จะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสั่งซื้อได้โดยตรง
2. รายงานยอดจําหน่าย“OTOP ของขวัญ ของฝาก” ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาทราบทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ 10
พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๐
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๘4.๓.๓ การจัดงาน OTOP City 2019
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงาน OTOP City 2019 ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และ
เพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหารชวนชิม ตามนโยบาย
ของรัฐบาล
- กรมฯจัดสรรบูธให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา จํานวน 17 บูธๆ ละ 2ราย รวม 34 ราย
และบูธชวนชิม 2 บูธ/ราย โดยให้จังหวัดจัดส่งบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายภายในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
- สํ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา กําหนดดําเนินการคัดเลื อกผู้ ผ ลิต/ผู้ ประกอบการ OTOP ที่มี
คุณสมบั ติ และมีความประสงค์ ที่ จะเข้ าร่ วมการจั ดงาน OTOP City 2019 ในวั นศุ กร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๑
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๓.๔ การจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่มี
ผลิตภัณฑ์ Quadrant D
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทําฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีผลิตภัณฑ์ Quadrant D และไม่เข้าสู่กระบวนการคัดสรร OPC ปี 2562 จังหวัดพะเยา
มีกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จํานวน 638 ผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยาขอความร่วมมือสํานั กงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอดําเนินการจําแนกผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม DA มีความเป็นไปได้ในการผลิตได้จํานวนมาก สนใจเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มีความต้องการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ มีความเป็นไปได้ทางการตลาด
กลุม่ DB มีความเป็นไปได้ในการผลิตได้จานวนปานกลาง สนใจเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มีความต้องการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ มีความเป็นไปได้ทางการตลาด
กลุ่ม DC มีความเป็นไปได้ในการผลิตได้จํานวนน้อย ไม่สนใจเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มีความต้องการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ต้องการได้รับการสนับสนุนช่องทางการจําหน่าย
กลุม่ DD ผลิตบ้างหยุดบ้าง ไม่สนใจเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่ต้องการพัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องการได้รับโอกาสทางการตลาด
ส่งให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภายในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๕ การจัดเก็บรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดให้รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้กําหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๒
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดําเนินการ ดังนี้
1. ศึ ก ษาทํ า ความเข้ า ใจประมาณการยอดจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า หนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ายอํ า เภอ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และดําเนินการตามห้วงเวลาที่กําหนด

-๙2. จัดเก็บรายได้ยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (รด.1) และบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบงานศูนย์
ข้อมูลกลาง (DOC) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ทั้งนี้พัฒนาการอําเภอจักต้องลงนามรับรองใน
รายงานข้อมูลผลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (รด.2) และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
3. จัดทําหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับตัวเลขรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ไว้ที่กลุ่ม
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทุกราย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๖ การจัดสรรงบประมาณและการอนุมัติจ่ายเงินตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่า ย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการบริห ารกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี ได้ม ีม ติใ นการประชุม ฯ ครั ้ง ที ่ 6/2562
เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 อนุมัติแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ กรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0416.2/ว 2332 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 19,075,930 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งบบริหารจัดการกองทุน 2,075,930 บาท (สองล้า นเจ็ด หมื่น ห้า พันเก้าร้อ ย-สามสิบ บาทถ้ว น)
แยกเป็นงบประมาณ ดังนี้
1.1 งบบุคลากร (กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการ)
1.2 งบดําเนินงาน
1.2.1 ค่าตอบแทน
470,430 บาท
1.2.2 ค่าใช้สอย
1,355,900 บาท
1.2.3 ค่าวัสดุ
220,000 บาท
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค
29,600 บาท
2. เงินอุดหนุน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
3. เงินทุนหมุนเวียน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๓
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๗ การบริหารจัดการหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา
จังหวัดกําหนดแผนการติดตามหนี้ค้างชําระในระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
โดยขอความร่วมมือให้อําเภอประสานสมาชิกกลุ่มทุกคนที่มีหนี้ค้างชําระตามรายละเอียดแนบ พบเจ้าหนี้ตามวัน
เวลา ที่กําหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๕
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๘ การจัดกิจกรรม "สัปดาห์การพัฒนา" ประจาปี 256๒
กระทรวงมหาดไทย ได้กํ าหนดจั ดงานสั ปดาห์ การพั ฒ นาเฉลิ มพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม เป็นประจําทุกปี ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้ว
เพื่อให้การจัดกิจกรรม "สัปดาห์การพัฒนา" อันเป็นการดําเนินตามรอยพระยุคลบาท มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความดี
ความสมัครสมานสามัคคี ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขิงประชาชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขอให้สํานักงานพัฒนาชุมชนดําเนินการ ดังนี้
๑. น้ อมนํ าคําขวัญเนื่ องในวัน พัฒ นา ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเนื่องในวันพัฒนาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๓๑ ว่า "พัฒนาคือสร้างสรรค์" มาเป็นแนวทางการปฏิบัติตัวและปฏิบัติหน้าที่ของนักพัฒนาให้บังเกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง

- ๑๐ ๒. จัดกิจกรรม "สัปดาห์การพัฒนา" ประจาปี 256๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจัด
กิจกรรมในลักษณะจิตอาสา เน้นดําเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน/หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวทางการจัดกิจกรรมของกรมฯ และรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมฯพร้อม
ไฟล์ภาพถ่ายกิจกรรม ส่งให้จังหวัดภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๕
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๙ สรุปการรายงานภาวะหนี้สินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ของอาเภอ งวดที่
2/2562 (เดือนตุลาคม 2562)
1. กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดพะเยา มีจํานวน 320 หมู่บ้าน
2. เงินทุนทั้งสิ้น 99,457,083 บาท
3. ครัวเรือนที่กู้เงิน จํานวน 11,450 ครัวเรือน
4. จํานวนเงินที่กู้ 96,783,000 บาท
5. เงินในบัญชีธนาคาร 2,674,083 บาท
6. กองทุน กข.คจ.ที่มีปัญหา (ยังไม่เสียหาย) จํานวน 2 หมู่บ้าน จํานวน 9 ครัวเรือน 2 อําเภอ
เป็นเงิน 232,500 บาท (บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 1 ตําบลเจริญราษฎร์ อําเภอแม่ใจ จํานวน 8 ครัวเรือน เป็นเงิน
162,500 บาท บ้านฮวก หมู่ที่ 3 ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง 1 ครัวเรือน เป็นเงิน 70,000 บาท
7. ผลการจัดระดับ
7.1 ระดับ 1 จํานวน 6 หมู่บ้าน
7.2 ระดับ 2 จํานวน 18 หมู่บ้าน
7.3 ระดับ 3 จํานวน 396 หมู่บ้าน
ขอให้อาเภอกาชับเจ้าหน้าที่ ในการกํากับดูและให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด และหมู่บ้านที่มีปัญหา
ให้เจ้าหน้าที่ ให้คําแนะนําและช่วยเหลือคณะกรรมการโครงการฯ ในการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๔ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.๔.๑ การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อเป็นการเตรียมการจึงขอให้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอได้ตรวจสอบทะเบียนหมู่บ้านโดยสามารถ
ดาวน์โหลดทะเบียนที่เว็บ http://phayao.cdd.go.th/บริการของเรา/ดาวน์โหลด หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งให้
จังหวัดภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แม้กรมการพัฒนาชุมชนจะมีหนั งสือแจ้งว่ากรมฯ อยู่ระหว่างปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการการบริหารการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ขอให้
จังหวัดชะลอการดําเนินงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจนกว่ากรมฯ จะมีหนังสือแจ้งแนวทางการบริหารการจัดเก็บ
และใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ปี 2563
ประเด็นขอความร่วมมือ
ขอให้ อํ า เภอทุ ก อํ า เภอตรวจสอบทะเบี ย นหมู่ บ้ า นโดยสามารถดาวน์ โ หลดทะเบี ย นที่ เ ว็ บ ไซต์
http://phayao.cdd.go.th/บริ ก ารของเรา/ดาวน์โ หลด หากมีข้ อแก้ไ ขขอให้ แ จ้ง ให้ จัง หวั ดภายในวัน ที่ 28
พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

- ๑๑ 4.๔.๒ การเตรี ย มความพร้ อ มการด าเนิ น โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนเชิ ง บู ร ณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดการเตรียมความพร้อมการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิง
บูรณาการ ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล เรื่อง การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิต ของประชาชน การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐาน
รากโดยการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals :SDGs) โดยมีเป้าหมายการดําเนินงานโครงการฯจากการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ปี พ.ศ. 2562 ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ซึ่งพบว่ามีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่า 38,000
บาท/คน/ปี ของจังหวัดพะเยา จํานวน 405 ครัวเรือน และจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้อําเภอดําเนินการจําแนก
สถานะครัวเรือนยากจนจัดส่งให้จังหวัดนั้น
สรุปผลการจําแนกสถานะครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด ดังนี้
จานวนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.2562
ลาดับ
ไม่ขอรับความ
อาเภอ
ที่
ทั้งหมด พัฒนาได้ สงเคราะห์ ตาย/ย้ายออก
ช่วยเหลือ
หมาย
(คร.)
(คร.)
(คร.)
(คร.)
เหตุ
1 เมืองพะเยา
191
57
132
2
2 จุน
37 37
3 เชียงคํา
53
5
44
3
1
4 เชียงม่วน
10
3
6
1
5 ดอกคําใต้
82
4
68
4
6
6 ปง
7 แม่ใจ
3
3
8 ภูซาง
5
2
3
9 ภูกามยาว
24
23
1
รวม
405
71
316
10
8
ประเด็นขอความร่วมมือ
ขอให้อําเภอได้ใช้ข้อมูลการจําแนกสถานะครัวเรือยากจนดังกล่าว ในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ เพื่อดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
และโครงการยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด พะเยาตามแผนงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
(งบแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา) ให้สอดคล้องกับนโยบายโดยยึดครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๔.๓ แผนการจัดรายการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา ทางสือ่ วิทยุกระจายเสียง
การประชาสัมพันธ์ห รือการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน องค์กร ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สนับสนุนนโยบายและการดําเนินงานขององค์กร เสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง ความนิยม ความศรัทธา ตลอดจน
ความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชน

- ๑๒ เพือ่ ให้การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์งาน
พัฒนาชุมชนและกิจกรรมของจังหวัด จึงได้จัดทํา แผนการจัดรายการประชาสัมพันธ์งานพั ฒนาชุมชน จังหวัด
พะเยา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา สวท.FM 95.2 MHz รายการ “เล่าขานงาน
ชาวบ้าน” และสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา FM 97.25 MHz (อสมท.)
รายการ "อสมท.เพื่อชุมชน" ขึ้น เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานพั ฒนาชุมชนและกิจกรรมของจังหวัด ให้
ประชาชนได้รับทราบและให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และการทํางาน
แบบบูรณาการ ระหว่างสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ กับองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ
ประเด็นขอความร่วมมือ
1. ให้อําเภอประสานกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาการอําเภอ นักประชาสัมพันธ์อําเภอ หรือผู้นําชุมชน เพื่อร่วมดําเนินการ
ตามแผนการจัดรายการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดพะเยา สวท. 95.2 MHz (ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๖
๒. ให้อําเภอประสานกลุ่ มเป้าหมาย พัฒนาการอําเภอ นักประชาสัมพันธ์อําเภอ หรือผู้นําชุมชน เพื่อร่วม
ดํ าเนิ นการตามแผนการจั ด รายการประชาสั ม พั น ธ์ ง านพั ฒ นาชุ ม ชน จั ง หวั ด พะเยา ทางสถานี วิ ท ยุ อ งค์ ก าร
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา FM 97.25 MHz (อ.ส.ม.ท.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๗
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา กาหนดให้มีการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
พะเยา เพื่อติดตามผลการดาเนินงานและร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย พร้อมทั้งสรุปปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเป็นประจาทุกเดือน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จะจัดให้มีการประชุมผู้บริหารและ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาสั ญจร โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอปง
รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ณ วนอุทยานภูลังกา ตําบลผาช้างน้อย อําเภอปง จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๕๐ น.

(นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์)
ผู้บันทึกการประชุม

