รายงานการประชุมประจาเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๓/256๒
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม 256๒
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
******************************
ผู้เข้าประชุม
๑. นายชํานาญ บุดาสา
๒. นางอําไพ บัวระดก
๓. นายวรเชฏฐ์ หน่อคํา
๔. นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคํา
๕. นางวรรณภา คงมั่น
๖. นางวนิดา ไชยเมือง
๗. นายประวิทย์ วงค์ธิดา
๘. นายวรวิทย์ ปันสุวรรณ
๙. นายผลแรก คําฮอม
๑๐. นางสาวสุพัตรา ช่างคํา
๑๑. นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์
๑๒. นางศิรินุช สูงสุด
๑๓. นางนันทิยา ยาเจริญ
๑๔. นางสาวพชรพร แก้วทิตย์
๑๕. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง
๑๖. นางชมพูนุท ธรรมยา
๑๗. นางมุกดา ชนกล้าหาญ
๑๙. นางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ
๑๙. นายประจักษ์ ไชยวงค์
๒๐. นางสาวอรพรรณ ใสสม
๒๑ นางสาวชณัฐธิญา ปงธิยา
๒๒. นางสาวธัญลักษณ์ อ้อยหอม
๒๓. นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ
๒๔. นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

พัฒนาการจังหวัดพะเยา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
รกท.พัฒนาการอําเภอเมืองพะเยา
พัฒนาการอําเภอแม่ใจ
รกท.พัฒนาการอําเภอเชียงคํา
รกท.พัฒนาการอําเภอจุน
(แทน) พัฒนาการอําเภอดอกคําใต้
พัฒนาการอําเภอภูซาง
พัฒนาการอําเภอปง
พัฒนาการอําเภอเชียงม่วน
พัฒนาการอําเภอภูกามยาว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานบันทึกข้อมูล

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางปรารถนา ศักดิ์สูง
๒. นายธีรศักดิ์ ปันกิติ
๓. นางปติมาพร ตั๋นเต็ม
๔. นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส
๕. นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์
๖. นางสาวเพลินพิศ แก้วแดง
๗. นายชานนท์ ใจสุภา
๘. นายสมบัติ ไพรอํานวยพร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป

-๒เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชํานาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
๑.๑ การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดพะเยา
- พิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
- พิธีทําน้ําอภิเษก วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
- พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
- พิธีเชิญคนโทน้ําอภิเษกจากจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๖๒
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของจังหวัดพะเยาที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ
ถวายงานกับพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าราชการถือเป็นหน้าที่สําคัญ โดยจะมีบุคคลเข้าร่วม ๔ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ ข้าราชการ การแต่งกาย ชุดปกติขาว และชุดเต็มยศ ประเภทที่ ๒ กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน เราทํา
ความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาเข้าร่วมพิธีได้เต็มที่ต่อจากขบวนชุดขาวไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆ ที่จัด ด้วยเครื่องแบบเต็ม
ยศ หมวก ผ้าพันคอ ป้ายชื่อ และเสื้อสีเหลือง ประเภทที่ ๓ คือ ประชาชนทั่วไป รณรงค์แต่กายด้วยชุดสุภาพ เสื้อ
เหลือง ประเภทที่ ๔ คือ ภาคประชาชนทั่วไปที่มีข้อจํากัดของกลุ่มชน เช่น ชาติพันธุ์ พระสงฆ์ ที่จะร่วมพิธีด้วย ชุด
แต่งกายคือชุดสุภาพของแต่ละกลุ่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจําเดือนเมษายน
๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ ตลาดนัดชายแดนบ้านฮวก หมู่ที่ ๑๒ ตําบลภูซาง
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้แจ้งอําเภอดาวน์โหลดรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๒/256๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากเว็บไซต์ระบบรับ - ส่งงาน สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพะเยา http://www.cddphayao.net/
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี ๒๕๖๒
ตามที่ กรมการพัฒ นาชุมชนแจ้ งให้ จังหวัดฯ ดําเนินการคัดเลื อกข้าราชการและลู กจ้างประจําดีเด่น
กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี 256๒ ตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด นั้น
บัดนี้ จังหวัดพะเยา โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ดีเด่นเรียบร้อยแล้ว และได้มีประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการและลู กจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี
256๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑
มติที่ประชุม รับทราบ

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1.1 การขับเคลื่อนคารับรองปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่จังหวัดพะเยา ที่ พย 0019.1/3056 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้แจ้งคําสั่งคณะทํางานฯ
และแผนปฏิบัติการในการออกติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการกรมการพัฒนา
ชุมชนฯ ซึ่งกําหนดแผนติดตามฯ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562 แต่เนื่องด้วยห้วงระยะเวลาดังกล่าว
จังหวัดพะเยา ได้มีกําหนดการพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2562 ดังนั้น
เพื่อให้การติดตามฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอปรับเปลี่ยนแผนการติดตามฯ เป็นระหว่างวันที่ 22 - 26
เมษายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑.2 การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน (สตง.) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีทีมงานออกพื้นที่ในการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการชุมขนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้แก่ อําเภอภูซาง และอําเภอปง ระหว่างวันที่
4 - 5 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น
การตรวจสอบโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณพัฒนาการอําเภอ และทีมงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ ทั้ง 2 อําเภอ ที่กรุณาให้ความร่วมมือเตรียมความพร้อม และประสานพื้นที่เพื่อเตรียมการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง สําหรับสรุปผลรายงานการตรวจสอบฯ จังหวัดได้ประสานงาน และได้รับแจ้งจาก
ทางกรมฯ ว่าขณะนี้ อยู่ ร ะหว่างการสรุ ป ผลข้อ ตรวจพบเป็นรายประเด็น และข้อเสนอแนะในภาพรวม ทั้ง นี้
หากได้รับการแจ้งจากกรมฯ จังหวัดจักนํามาแจ้งเพื่อทราบ เพื่อใช้ประโยชน์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เป็น
แนวทางในการนําไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑.3 การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา
(๑) การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖๒
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้อําเภอดําเนินการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป้าหมายในการตรวจสุขภาพคือหมู่บ้านกองทุนแม่ ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี
๒๕๔๗ – ๒๕๖๑ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งอําเภอ
ได้ดําเนินการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน และบันทึกข้อมูลในระบบ Online เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ จั งหวัดได้ดําเนิ น การตรวจสอบ/ตรวจทานข้อมูล ในระบบ และผลการตรวจสุ ขภาพกองทุนแม่
ของแผ่นดินของจังหวัดพะเยา ประจําปี 2562 มีดังนี้
- ระดับ A
จํานวน 74 หมู่บ้าน/ชุมชน
- ระดับ B
จํานวน ๑๔๖ หมู่บ้าน/ชุมชน
- ระดับ C
จํานวน ๓ หมู่บ้าน/ชุมชน
รวมทั้งสิ้น
223 หมู่บ้าน/ชุมชน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒)

-๔-

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายอําเภอ ดังนี้
จานวน
อาเภอ
หมู่บ้าน
ระดับ A
เมืองพะเยา
40
18
ดอกคําใต้
27
6
เชียงคํา
29
7
จุน
29
1
ปง
23
10
แม่ใจ
20
11
ภูซาง
28
18
เชียงม่วน
15
3
ภูกามยาว
15
3
รวม
223
74

ผลการตรวจสุขภาพ
ระดับ B
ระดับ C
21
1
21
22
28
12
1
9
10
12
11
1
146
3

รวม
40
27
29
29
23
20
28
15
15
223

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(๒) การส ารวจข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานโครงการสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชนแก่ ผู้ ผ่ า นการบ าบั ด
ยาเสพติ ด ในหมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ในพื้ น ที่ ข องหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจั ง หวั ด พะเยา
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม ๒562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ประสานข้อมูลผู้ผ่านการบําบัดในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง
จังหวัดพะเยา ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีพื้นที่ดําเนินการ จํานวน ๙๐ หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ ๙ อําเภอ จํานวน ๒๓๕ หมู่บ้าน/ชุมชน ปรากฏว่ามีผู้ผ่าน การบําบัดยาเสพติด
ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จํานวน ๓๐ หมู่บ้าน โดยมีแนวทางสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน ดังนี้
.
๑. สํารวจข้อมูลเพิ่มเติม “คืนคนดีสู่สังคมด้วยสัมมาชีพชุมชน” ร่วมกับแกนนําชุมชนเป้าหมาย
๒. ทบทวนข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย และเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติดเข้าร่วมฝึกอบรม
สัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านฯ
.
๓. สํารวจความต้องการด้านอาชีพ และจัดทําแผนพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจ
๔. ฝึกปฏิบัติด้านอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยปราชญ์สัมมาชีพ
.
๕. ส่งเสริมวัสดุอาชีพตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
๖. ส่งเสริมช่องการตลาด โดยกลไกประชารัฐ
๗. ติดตาม และประเมินผลโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(๓) การดาเนินงานตามโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จั งหวั ดพะเยา ได้ อนุ มัติ งบประมาณตามโครงการส่ งเสริมและขยายผลโครงการตามพระราชดํา ริ
ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง กิจกรรมสนับสนุน โครงการตามแผนพัฒ นาชนบทเชิงพื้น ที่ประยุก ต์
ตามพระราชดําริ (ปิดทองหลังพระ) สําหรับกิจกรรมศักยภาพแกนนําหมู่บ้านขยายผล : วิเคราะห์ข้อมูลทุนชุมชน
หมู่บ้าน พชร.ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดได้กําหนดแผนในการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ภายในเดือนเมษายน
๒๕๖๒ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทางอําเภอร่วมดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทุนชุมชนหมู่บ้านโครงการ พชร. และ
หมู่บ้านขยายผล พชร. รวมจํานวน ๙ หมู่บ้าน ทั้งนีจ้ ึงขอความร่วมมืออําเภอแจ้งวันที่ที่จะดําเนินการให้ทาง
กลุ่ มงานยุทธศาสตร์ ฯ ทราบ ภายในวัน ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อจังหวัดจักได้ ว างแผน และเข้าร่ว มดําเนิน
กิจกรรมฯ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๕๔.๑.๔ แผนการปฏิบัติการประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด พะเยา ได้ ป ระสานและรวบรวมแผนปฏิ บั ติ การของกลุ่ ม งาน/ฝ่ า ย
ประจําเดือนเมษายน 2562 เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานงาน และวางแผนการทํางาน รวมถึงการติดตาม
ขับ เคลื่ อนงานกิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์ กรมการพัฒ นาชุม ชน และกิจ กรรมตามยุ ทธศาสตร์จั งหวัด พะเยา /
กลุ่มจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑.๕ สรุ ปผลการส่งรายงานประจาเดือนมีน าคม 2562 และกาหนดส่งรายงาน ประจาเดือน
เมษายน 2562
จังหวัดฯ ได้จัดทําสรุปผลการส่งรายงานประจําเดือนมีนาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖
และ กําหนดส่งรายงานประจําเดือนเมษายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗ มาเพื่อให้อําเภอดําเนินการ
ตามกําหนด สําหรับสรุปผลการส่งรายงานประจําเดือนมีนาคม 2562 ขอให้อําเภอตรวจสอบ หากมีข้อผิดพลาด
หรือไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๒ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

4.2.๑ ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้าทูลกระหม่อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย
หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย 0019.2/ว 2391 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญชวนสมทบเงิน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย
ในวโรกาศให้คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน นําผู้นําหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ผู้นํากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ผู้นําครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค
ประจํ าปี 2561 และประธานเครื อ ข่ายองค์ การพัฒ นาชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ พัฒ นาชุม ชน เฝ้ า ทูล ละออง
พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราช
กุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวันจั นทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ศาลาดุสิ ดาลั ย สวนจิตรลดา เขตบางพลั ด
กรุงเทพฯ
สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด พะเยา จึ ง ขอรายงานความก้ า วหน้ า ของยอดเงิ น สมทบทู ล เกล้ า
ทูลกระหม่อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย รายอําเภอ
ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มติที่ประชุม

อาเภอ
เมืองพะเยา
ดอกคําใต้
ภูกามยาว
แม่ใจ
จุน
เชียงคํา
ภูซาง
ปง
เชียงม่วน
รวมทั้งสิ้น (บาท)
รับทราบและถือปฏิบัติ

ยอดเงินสมทบ
2,000
1,000
2,000
4,000
9,000

หมายเหตุ
สพจ. พะเยา
สพจ. พะเยา
สพจ. พะเยา
โอนเข้าบัญชี
กรมการพัฒนาชุมชน กทม.

-๖4.2.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หนั ง สื อ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0409.5/ว 0666 ลงวั น ที่ 20 มี น าคม 2562
เรื่อง ตัวชี้วัดผลสําเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามข้อสั่งการ
จากการประชุมสร้างความเข้าใจผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
ได้มอบหมายให้อําเภอดําเนินการ ดังนี้
1. เชิญชวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง หมู่บ้านละ 1 ต้น เนื่องด้วยต้นรวงผึ้งมีสีเหลือง
เป็ น สี ป ระจํ า วัน พระราชสมภพของสมเด็จ พระเจ้า อยู่หั ว เพื่อร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ยรติ เนื่อ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ (พัฒ นากร) เป็นแกนนําเชิญชวนผู้นํา
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยร่วมกัน
พัฒนาคูคลอง พัฒนาสาธารณประโยชน์ บริหารจัดการขยะ และพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ น่ามอง สอดคล้องตาม
ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน ในระหว่า งเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและขยายผลโครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”
3. ดํ า เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นตามตั ว ชี้ วั ด ผลสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมฯ ได้มีการปรับปรุงให้ มีความสอดคล้ องกับการดําเนินงานตามตัว ชี้วัดและ
การรายงานผลการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว
4. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวั ดพะเยาทุกวันที่ 20 ของเดือน โดยเริ่มรายงานผล
ครั้งแรกภายในวันที่ 19 เมษายน 2562
5. บั น ทึ ก ผลการประเมิ น ความ “อยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ” หรื อ ความสุ ข มวลรวมของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
(Gross Village Happiness : GVH) ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒.๓ การยกระดั บมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์ OTOP กลุ่ม ปรั บ ตัว สู่ก ารพั ฒนา (กลุ่ ม D) ภายใต้
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตามที่ กรมการพัฒ นาชุมชน ได้ ดําเนินกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ OTOP กลุ่ มปรับตัว
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์ OTOP กลุ่ มผ้ าและเครื่องแต่งกาย และกิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ OTOP
กลุ่มของใช้ ของฝาก และของที่ระลึก ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ ประชุมหารือกับผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อกําหนดแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนการดําเนินงานออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้กับ
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมแจ้ ง ให้ สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดําเนินการออกใบรับคําขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.ป.) ให้ กับ กลุ่มเป้ าหมาย โดยบริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จํากัด จะเป็นผู้รวบรวมรายงานผลการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ และเอกสารประกอบการขอยื่นคําขอ พร้อมยืนยันสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ส่งให้สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด รวบรวมเอกสารหลักฐานยื่นคําขอต่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นั้น
บัดนี้ บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จํากัด ได้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์ (ผล LAB) ในรอบที่ 1 ดังนี้
1) กลุ่มของใช้ ของฝาก และของที่ระลึก จํานวน 31 ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘
2) กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
จํานวน 29 ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙
เพื่อให้การดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมืออําเภอดําเนินการ
จั ด ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานของผู้ ป ระกอบการที่ ผ่ า นผลการวิ เ คราะห์ ให้ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด พะเยา
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 ดังนี้

-๗1) สําเนาใบจดทะเบียนกลุ่ม หรือขึ้นทะเบียน OTOP
2) สําเนาบัตรประชาชนของประธานกลุ่ม
3) สําเนาทะเบียนบ้านของประธานกลุ่ม
4) กรณีมอบอํานาจ ต้องมีสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2.๔ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยา ประจาปี ๒๕๖๒
กระทรวงมหาดไทย ได้ ม อบหมายให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน จั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ
และสนั บ สนุ น การพั ฒนาเด็ ก ก่ อ นวั ย เ รี ย น อายุ ตั้ ง แต่ แ ร กเกิ ด ถึ ง หกปี ที่ ค ร อบครั ว ยากจนแล ะ
ด้อยโอกาส ซึ่งการดําเนิ นงานดังกล่าว จําเป็นต้องแสวงหาเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป สําหรับปี 2562
กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้ กรมการพัฒ นาชุมชน ดําเนินการทอดผ้ าป่าสมทบกองทุนพัฒ นาเด็ก ชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมกัน
ทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป
พร้อมใจกันร่วมทําบุญทอดผ้าป่าฯ โดยนําเงินที่ได้รับบริจาคจากการทอดผ้าป่าฯ สมทบเข้ากองทุนฯ ของแต่ละ
จังหวัด เพื่อนําไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
จั ง หวั ด พะเยา ได้ กํ า หนดทอดผ้ า ป่ า ฯ กองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 2 เมษายน ๒๕62 เวลา ๑4.๐๐ น. ณ วัดศรีอุโมงค์คํา ตําบล
เวี ย ง อํ า เภอเมื อ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยาจึ ง ขอเชิ ญ ชวนผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาทั่ ว ไปร่ ว มทํ า บุ ญทอดผ้ า ป่ า
เพื่ อ หารายได้ ส มทบเข้ า กองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบท ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยา และนําเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2.2 การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(๑) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพั ฒ นาชุ มชน โดยสํ านั กงานกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี ได้กํ าหนดแผนการดํา เนิ นงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดดําเนิน “โครงการเชิดชูเกียรติ คนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญ กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในพื้นที่ โดยคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ๓ ประเภทๆ ละ ๑ รางวัล ดังนี้
๑) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอําเภอ ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
๒) คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล/เทศบาล ดีเด่น
๓) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (กู้ยืมเงิน ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)
โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๒
๒) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดแผนดําเนินการ
๓) ดําเนินการคัดเลือก
กําหนดดําเนินการในไตรมาสที่ ๓ และรายงานผลการคัดเลือกพร้อมสําเนาประกาศผลการคัดเลือกฯ
ของจังหวัด ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อดําเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๘(๒) การบริหารจัดการหนี้ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙, ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๐
ลูกหนี้ ค้างชําระกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ จํานวน ๕๐ โครงการ
เป็นเงิน ๑,๑๒๒,๕๓๘.๖๐ บาท
ลูกหนี้ ค้างชําระกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ จํานวน ๗๕ โครงการ
เป็นเงิน ๑,๖๒๒,๓๓๘.๓๖ บาท
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
(๓) การบริหารเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งสิ้น ๑๗,๗๘๘,๒๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๖,๒๙๓,๖๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๑
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.3. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.3.๑ การดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนและสารสนเทศตาบลต้นแบบ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา คัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ปี 2562 จํานวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต๊ําพระแล
หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา และสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด
1 ตําบล ได้แก่ ตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และได้แจ้งผลการคัดเลือกฯ ให้ทุก
อําเภอทราบแล้ว และจังหวัดได้ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว
ประเด็นขอความร่วมมือ
ให้อําเภอประสานกลุ่มเป้าหมาย ผู้นําชุมชน เพื่อดําเนินการตามโครงการหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ/
สารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด จนจบกระบวนการ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.3.2 การดาเนินงานการจัดเก็บและนาเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ปี 2562
ด้วยจังหวัดพะเยา ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดเก็บและบันทึก
ข้อ มู ล ในศู น ย์ ข้ อ มู ล กลางกระทรวงมหาดไทยและจั ง หวั ด ประจํ า ปี 2562 ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ จั ง หวั ด พะเยา
www.phayao.go.th จํานวน 17 ฐานข้อมูล และจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ประจําปี 2561 จํานวน ๒ ฐานข้อมูล
คือ ข้อมูล/ตัวชี้วัด (N2401_2 และN4302) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562
ประเด็นขอความร่วมมือ
1. ให้ อํา เภอดํ าเนิ น การจั ด เก็ บ และบั นทึ กข้ อ มูล ในศูน ย์ข้ อ มูล กลางกระทรวงมหาดไทยและจั งหวั ด
ประจําปี 2562 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562
ให้อําเภอดําเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
กรมการพัฒ นาชุมชน ปี 2562 เรื่อง ข้อมูล ผลการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน, ข้อมูล
เศรษฐกิจพอเพียง, ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และ
ข้อมูลยอดจําหน่าย OTOP ประจําเดือน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๙๔.๓.๓ การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจาปี 2562
ความคืบหน้าการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม จปฐ. ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

-๙ปฏิทินการอัพโหลดข้อมูล จปฐ. ของจังหวัดพะเยา ดังนี้
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
31 มี.ค. 62
1 เม.ย. 62
2 เม.ย. 62
7 เม.ย. 62
8 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
14 เม.ย. 62
15 เม.ย. 62
16 เม.ย. 62
21 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
23 เม.ย. 62
25 - 30 เม.ย.62 (ทุกวัน)
ระบบจะปิดทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 00.01 – 24.00 น.
ข้อสังเกตจากการบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ
จากการอัพโหลดข้อมูลในระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2562 พบว่า มีผู้บันทึกข้อมูลรายใหม่ และได้ละ
เบียนในระบบแล้ว ไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลได้ สาเหตุเนื่องจากไม่ได้แจ้งจังหวัดทราบ ทําให้ไม่ได้อนุมัติสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลยังส่วนกลาง หรือหากแจ้งแล้วแต่ไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลได้ขอให้ประสานมาที่กลุ่มงานสารสนเทศ
ประเด็นขอความร่วมมือ
ขอให้อําเภอได้ประสานผู้บันทึกทราบห้วงเวลาในการอัพโหลดข้อมูล และเตรียมการรวบรวมข้อมูลฯ เพื่อ
นํามาอัพโหลด ในกรณีผู้บันทึกไม่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.4. ฝ่ายอานวยการ
๔.4.๑ ประเพณีปีใหม่ไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดพะเยากาหนดจัด พิธีสรงนาพระเจ้าตนหลวง/พ่อขุนงาเมือง/สระเกล้าดาหัวขอพรพระเถระผู้ใหญ่
และรดน าขอพรผู้ ว่าราชการจั งหวัด พะเยาและนายกเหล่ ากาชาดจังหวั ดพะเยา เนื่อ งในประเพณีปี ใหม่ไทย
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๒
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

- ๑๐ ๔.4.๒ แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ได้รวบรวมข้อตรวจพบที่มีการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน
ไม่เป็น ไปตามกฎ ระเบีย บ ข้อบั งคับที่กาหนด ได้จัดทาแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบั ติง านและถื อปฏิบั ติอ ย่ า งเคร่ งครัด เพื่อ ลดความเสี่ ยงและข้ อผิ ดพลาดจากการปฏิบั ติง าน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๓
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.4.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1๔ ขอให้อําเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลและกรมการ
พัฒนาชุมชนกําหนด โดยถือปฏิบั ติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด สําหรับกิจกรรมที่ยืมเงินงบประมาณไป
ดําเนินการขอให้เร่งส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมตามกําหนดสัญญาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
*************************************************
จุฑามาศ กุลยวิชญ์
(นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์)
ผู้บันทึกการประชุม

วรรณภา คงมั่น
(นางวรรณภา คงมั่น)
ผู้บันทึกการประชุม

