รายงานการประชุมประจาเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๕/256๒
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม 256๒
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
******************************
ผู้เข้าประชุม
๑. นายชํานาญ บุดาสา
๒. นางอําไพ บัวระดก
๓. นายวรเชฏฐ์ หน่อคํา
๔. นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคํา
๕. นางวรรณภา คงมั่น
๖. นายเทพ วงศ์สุภา
๗. นายประเสริฐพล ดวงแก้ว
๘. ว่าที่ ร.ต. ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์
๙. นางทิพย์วรรณ แก้วทอง
๑๐. นายพัฒนา โพธิ์บอน
๑๑. นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์
๑๒. นายมนูญ หงษ์สามสิบหก
๑๓. นางนันทิยา ยาเจริญ
๑๔. นางวรรณา ยะตา
๑๕. นายธีรศักดิ์ ปันกิติ
๑๖. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง
๑๗. นางปติมาพร ตั๋นเต็ม
๑๘. นางชมพูนุท ธรรมยา
๑๙. นางมุกดา ชนกล้าหาญ
๒๐. นางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ
๒๑. นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส
๒๒. นายประจักษ์ ไชยวงค์
๒๓. นางสาวอรพรรณ ใสสม
๒๔ นางสาวชณัฐธิญา ปงธิยา
๒๕. นางสาวธัญลักษณ์ อ้อยหอม
๒๖. นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ
๒๗. นายชานนท์ ใจสุภา
๒๘. นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส
๒. นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์
๓. นางสาวเพลินพิศ แก้วแดง
๔. นายสมบัติ ไพรอํานวยพร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไป
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เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชํานาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
๑.๑ โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจําเดือนมิถุนายน
๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านดง หมู่ที่ ๗ ตําบลดงสุวรรณ อําเภอ
ดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
นางสาวจํารัส มูลเมือง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จังหวัดปทุมธานี ย้ายมาดํารงตําแหน่ง
สถิติจังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจั น ทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท.
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้า
ระบายสีเหลืองตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือนตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และจัดสถานที่ลงนามถวาย
พระพร ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
มติทปี่ ระชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๑.๔ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศสํ า นั ก พระราชวั ง เรื่ อ ง พลเอก เปรม ติ ณ สู ล านนท์ ถึ ง แก่ อ สั ญ กรรม ลงวั น ที่
26 พฤษภาคม 2562 นั้น เพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย รัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้
1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์
ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 รวม 7 วัน
2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๑.๕ การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑๐
สํานักงานเหล่ ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2
ประจําปี 2562 ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอําเภอ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สําหรับ
การประชุมในครั้งนี้ มีคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอําเภอ จากทั้ง 6 จังหวัดในภาค 10
ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูนแม่ฮ่องสอน และพะเยา เข้าร่วมประชุมจํานวน 914 คน
ขอความร่วมมืออําเภอประสานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นําผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจําหน่ายในวัน
ประชุมดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้แจ้ง ให้ดาวน์โหลดรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/256๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จากเว็บไซต์ระบบรับ - ส่งงาน สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพะเยา http://www.cddphayao.net/
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑. ฝ่ายอานวยการ

๔.๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จังหวัด
พะเยาได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๘,๓๔๒,๐๒๖.๑๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๙๓๖,๕๒๒.๕๑ บาท คงเหลือ
๗,๔๐๕,๕๐๓.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ ขอให้อําเภอเร่งรั ดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด สําหรับกิจกรรมที่ยืมเงินงบประมาณไปดําเนินการขอให้เร่งส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมตามกําหนด
สัญญาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑.๒ แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและการส่งหลักฐานการจ่ายเงิน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทําแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและส่งหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อส่งใช้คืน
เงินยืมราชการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ขอให้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอถือ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและส่งหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อส่งใช้คืนเงินยืมราชการ โดยเคร่งครัด
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑.๓ การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี ๒๕๖๒
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดการประกวดกิจกรรม ข้าราชการและลูกจ้างประจําดีเด่น กิจกรรมพัฒนา
ชุมชนใสสะอาด นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจําปี 256๒ และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. ประกวดกิจกรรมข้าราชการดีเด่น/พัฒนาชุมชนใสสะอาด/นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๒
- ประเภทหัวหน้ากลุ่ม : นางอําไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
- ประเภทนักวิชาการ : นางชมพูนุท ธรรมยา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
- ประเภทสนับสนุน : นางสาวชณัฐธิญา ปงธิยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
- ประเภทซื่อสัตย์สุจริต : นายธีรศักดิ์ ปันกิติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
- ประเภทนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น : นางขวัญจิตร ขาวสังข์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
- กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด
- ประเภทพัฒนาการอําเภอ : นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ (ลงพื้นที่อําเภอภูกามยาว)
- ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน : นางสุจิตรา พิเคราะห์ (ลงพื้นที่อําเภอเชียงม่วน)
๒. คัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บ้านห้วยยางขามใหม่
หมู่ที่ ๑ ตําบลห้วยยางขาม อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๔-

๔.๑.๔ การดาเนินงานตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสาเร็จของการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของตาแหน่งพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การดาเนินการตามตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสาเร็จของการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ทรั พยากรบุ คคล (รอบการประเมิน ที่ ๒/๒๕๖๒) บรรลุ ผ ลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กาหนด จึงขอแจ้ ง
ข้าราชการในสังกัด ได้ศึกษาแนวทางการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑.๕ การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒
กรมการพัฒนาชุมชน จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนา
ชุมชน (นบพ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดดําเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑.๖ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓)
กรมการพัฒ นาชุมชน กําหนดรั บ สมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นอาสาพัฒ นา (อสพ.) รุ่นที่ 7๑
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
จังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 7๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามบัญชีจัดสรร
จํานวน ๒ คน มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จํานวน ๗๐ คน กําหนดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
(สอบข้อเขียน) ในวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กําหนดให้ดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และรายงานผลการสอบให้กรมฯ ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.๒.1 การขับเคลื่อนคารับรองปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่จังหวัดพะเยา โดยคณะทํางานติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและ
การดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัตริ าชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ออกติดตามการขับเคลือ่ น
การดําเนิน งานตามคํารับรองปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนของอําเภอ ระหว่างวันที่ 22 - 26
เมษายน 2562 บัดนี้ จังหวัดโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้สรุปผลการติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ๔
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๕-

๔.๒.2 การดาเนินโครงการสนับสนุนการดาเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP

นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทํายุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งจะนําไปสู่การส่งเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานชุมชนท่องเที่ยวอย่างมีทิศทาง โดยให้จังหวัดดําเนินการจัดประเภทชุมชน
ท่องเที่ยว โดยได้จัดทําเกณฑ์/กรอบการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP เพื่อแบ่งประเภทตามลักษณะ
ของการเป็นชุมชนท่องเที่ยว แล้วจัดส่งสรุปผลการการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ให้กรมฯ ภายในวันที่
29 พฤษภาคม 2562
ในการนี้ จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้อําเภอดําเนินการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอําเภอ เพื่อแบ่งประเภทตามลักษณะของการเป็นชุมชน
ในพื้ น ที่ 8 อํ า เภอ ระหว่ า งวั น ที่ 10 เมษายน 2562 ถึ ง 21 พฤษภาคม 2562 และจั ง หวั ด ฯ
ได้ดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ
และรับรองผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒.3 การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๑. จังหวัดพะเยา ได้อนุมัติงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดําเนินการตามโครงการการเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับจังหวัด ประจําปี 2562 ทั้งนี้ จังหวั ดฯ ได้มอบหมายให้อําเภอดําเนินกิจกรรมการคัดเลือก
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอําเภอ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และเพื่อให้
การดําเนินการตามโครงการเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดฯ ได้กําหนดแผนในการดําเนินการคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการ
เชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
อําเภอเชียงม่วน
วันที่ ๓ กรกฎาคม 2562
อําเภอจุน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
อําเภอปง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
อําเภอเชียงคํา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
อําเภอภูซาง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
อําเภอภูกามยาว
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 อําเภอแม่ใจ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 อําเภอเมืองพะเยา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 อําเภอดอกคําใต้
ประเด็นขอความร่วมมือ ดังนี้
1) ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อมูล วัสดุ/อุปกรณ์ สถานที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิด
ชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด จํานวน 30 คน
2) แจ้งรายชื่อทุนแม่ของแผ่นดินระดับอําเภอ และหลักฐานการพิจารณาคัดเลือกฯ/
ภาพถ่ายการคัดเลือกฯ ระดับอําเภอ ให้จังหวัดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

-๖-

๒. สํานักงาน ปปส.ภาค 5 แจ้งในที่ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนเมื่อวั น ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ได้ มีมติที่ประชุ ม
พิจารณาคัดเลื อกกองทุน แม่ของแผ่นดินบ้านพระนั่งดิน ม.7 ต.เวียง อ.เชียงคํา จ.พะเยา เป็นหมู่บ้าน
ตัวแทนของภาค ๕ เพื่อจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมรับเงินขวัญถุงพระราชทาน ประจําปี 2562
(ระดั บ ประเทศ) ระหว่ า งวั น ที่ 11 – 15 สิ ง หาคม 2562 ณ อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี โดยจะมี
สื่อประชาสัมพันธ์ของส่วนกลาง ปปส. เข้ามาจัดทําสารคดีในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่บ้าน
พระนั่ งดิน อ.เชียงคํา จึงขอความร่ว มมืออํา เภอให้ความอนุเคราะห์และอํานวยความสะดวก สําหรั บ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งหนังสือแจ้งประสานทาง สํานักงาน ปปส.ภาค 5 จะแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง
๓. จั งหวั ด พะเยา โดย ศอ.ปส.จ.พย. ได้ กํ าหนดจั ด กิ จ กรรมเนื่ องในวั นต่ อต้ านยาเสพติ ด โลก
(26 มิถุนายน) ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา และมอบหมายให้สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดจัดบูธนิทรรศการแบบมีชีวิตหรือการสาธิตการประกอบอาชีพฯ เพื่อแสดงผลงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา
ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป จํานวน 1 บูธ โดยจังหวัดพะเยาได้พิจารณาคัดเลือกกองทุนแม่ของ
แผ่นดินบ้านพระนั่งดิน ม.7 ต.เวียง อ.เชียงคํา เข้าร่วมออกบูธดังกล่าวฯ ดังนั้น จึงขอความร่วมมืออําเภอเชียงคํา
ได้แจ้งประสานหมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้จังหวัดฯ จะมีหนังสือแจ้งประสานมาอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒.๔ แผนพัฒนาชุมชนระดับตาบล

หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย 0019.1/ว 892 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 ได้แจ้งให้อําเภอ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แนวทางการบูรณาการแผน
ในระดับพื้นที่ และดําเนินกิจกรรมบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับตําบล แล้วให้จัดส่งรูปเล่มแผนชุมชน
ระดับตําบลฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 เล่ม ให้จังหวัดภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ขณะนี้ ยังไม่มีอําเภอใดจัด ส่งแผนพัฒนาชุ มชนระดับตําบลฯ ให้กับจังหวัด จึงขอความร่ว มมือ
อําเภอดําเนินการจัดส่งให้จังหวัด ภายในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒.๕ แผนการปฏิบัติการประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้ประสานและรวบรวมแผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน/ฝ่าย
ประจําเดือนมิถุ น ายน 2562 เพื่อใช้ป ระโยชน์ในการประสานงาน และวางแผนการทํางาน รวมถึ ง
การติดตามขับเคลื่อนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิ จกรรมตามยุทธศาสตร์
จังหวัดพะเยา/กลุ่มจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒.๖ สรุ ป ผลการส่ ง รายงานประจ าเดื อ นพฤษภาคม 2562 และก าหนดส่ ง รายงาน

ประจาเดือนมิถุนายน 2562
จังหวัดฯ ได้จัดทําสรุปผลการส่งรายงานประจําเดือน พฤษภาคม 2562 และกําหนดส่งรายงาน
ประจําเดือน มิถุนายน 2562 มาเพื่อให้อําเภอดําเนินการวาง กํากับ และติดตามการขับเคลื่อนงานให้
เป็ น ไปตามตามกํ า หนด สํ า หรั บ สรุ ป ผลการส่ ง รายงานประจํ า เดื อ นพฤษภาคม 2562 ขอให้ อํ า เภอ
ตรวจสอบ หากมี ข้ อ ผิ ด พลาด หรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ ง ขอให้ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ แก้ ไ ขต่ อ ไป
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗ และ ๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๗-

๔.๓ กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

4.๓.๑ การดาเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด่น ประจาปี 2562
กรมการพัฒนาชุน โดยสํานักงานตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่ มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 กําหนดประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจําดีเด่น กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด
นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 นั้น
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จึงขอเลื่อนการดําเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น
เป็นสุข” ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี 2562 ในพื้นที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจุน อําเภอปง
และอําเภอเชียงม่วน เป็นวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 โดยการนําเสนอข้อมูลของกิจกรรมยังคงรูปแบบเดิม
ตามที่กําหนดไว้ในเบื้องต้นรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิ มพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้กําหนดดําเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง
มั่งคัง่ ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จํานวน 9 หมู่บ้าน อําเภอละ 1
หมู่บ้าน ตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เพื่อให้การดําเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์จึง ขอให้
อําเภอรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 3 ครั้ง ทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน (4 มิถุนายน,
4 กรกฎาคม, 2 สิงหาคม 2562) โดยถ่ายภาพก่อน-ระหว่าง-หลังดําเนินการ ส่งสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พะเยาต่อไปรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๐
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๓.๓ การจัดงาน OTOP Midyear 2019
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงาน OTOP Midyear 2019 ระหว่างวันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตลอดจน เป็นการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรบูธทั้งหมดจํานวน 23 บูธ ดังนี้
1. ประเภทอาหาร จํานวน 5 บูธ
2. ประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 2 บูธ
3. ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย จํานวน 8 บูธ
4. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จํานวน 6 บูธ
5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จํานวน 2 บูธ
สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ น จั ง หวั ด พะเยา ได้ จั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ้ ง อํ า เภอดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ผู้ ผลิ ต
ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีคุณสมบัติ และมีความประสงค์เข้าร่วมการจัดงาน OTOP Midyear 2019 เข้าร่วม
ประชุ ม คั ด เลื อ กผู้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว มการจั ด งานฯ ในวั น พุ ธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดงานฯ ทั้งหมด 32 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๑
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๘-

4.๓.๔ การบริหารเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งสิ้น ๑๗,๗๘๘,๒๙๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๑๑,๘๘๕,๗๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ ๑๒
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.๔.๑ ผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ๑๓
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔.2 การดาเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน
ตามที่จั งหวัดพะเยา จั ดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์จัง หวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตามโครงการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2561
และพั ฒ นาได้ จํ า นวน 270 คน นั้ น และสํ า นั ก งานพัฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ได้ ดํ า เนิ น การจัด กิ จ กรรม 1 เวที
ประชาคมวิเคราะห์ชุมชน และเขียนแผนชีวิต กิจกรรมที่ 2 เวทีส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในหมู่บ้านและ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพด้านการผลิต ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม จังหวัดได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว
และผลการจัดกิจกรรมที่ 3 อาชีพที่กลุ่มเสนอจังหวัด มีจํานวน 27 กลุ่ม จังหวัดได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ ซึ่งผู้รับจ้างได้มาทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างอยู่ระหว่างรวบรวมและจัดหาวัสดุเพื่อกําหนด
ดําเนินการจัดส่งมอบวัสดุสนับสนุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป
ประเด็นขอความร่วมมือ
ขอให้ อํ า เภอมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนร่ ว มรั บ มอบวั ส ดุ ส นั บ สนุ น กลุ่ ม อาชี พ ตามช่ ว งเวลา
ซึ่ง จังหวัดจะแจ้งให้อําเภอทราบ พร้อมจัดทําเอกสารรายการวัสดุฯ แจ้งอําเภอทราบต่อไป และติดตามสนับสนุน
กลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพ มีการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๔.๓ การบันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง ปี พ.ศ. 2562
(๑) กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งจังหวัดมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ศู น ย์ ข้ อ มู ล กลาง ปี พ.ศ.2562 เพื่ อ การบริ ห ารจั ด เก็ บ และใช้ ป ระโยชน์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาและ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามงวดรายงานที่กําหนด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๔
(๒) จังหวัดพะเยา ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจําปี
2562 ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดพะเยา (http://www.phayao.go.th) ในส่วนของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พะเยา มีข้อมูลฯที่ต้องรับผิดชอบ จํานวน 17 ฐานข้อมูล รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประเด็นขอความร่วมมือ
๑. ขอให้อําเภอได้ประสานผู้รับผิดชอบดําเนินการบันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อการ
บริห ารจัดเก็บ และใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ.2562 โดยบันทึกข้อมูลผ่ านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ได้ที่เว็บไซต์
กรมการพัฒนาชุมชน เรื่องบริการภายใน หัวข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
๒. ขอให้อําเภอได้ประสานผู้รับผิดชอบดําเนินการนําเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัด ข้อมูลประจําปี 2562 ทั้งหมดจํานวน ๑๗ ฐานข้อมูล จึงขอให้สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ ดําเนินการ
จัดเก็บและนําเข้าข้อมูลฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยแบบบันทึกข้อมูลและคู่มือสามารถ
ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://cddphayao.net/
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๙-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การนาเสนอ Project idea หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่น ๓๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. นายเทพ วงศ์สุภา พัฒนาการอาเภอเมืองพะเยา
การวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดพะเยา
จุดแข็ง (Strength)
S1 มีแหล่งผลิตด้านอาหาร ผลไม้และผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มีศักยภาพ
S2 มีแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถานและวัฒนธรรม
S3 มีการค้าชายแดนด่านบ้านฮวก
S4 มีสถาบันอุดมศึกษา”มหาวิทยาลัยพะเยา”ให้บริการ
ความรู้สู่ชุมชน
S5 มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ได้หลากหลาย
S6 มีกว้านพะเยาที่เป็นแหล่งชีวิตของคนพะเยา
โอกาส (Opportunity)
O1 ยุทธศาสตร์ชาติ,ยุทธศาสตร์ภาค, ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด, ยุทธศาสตร์จังหวัดเอื้อต่อการทํางานพัฒนาชุมชน
O2 ทิศทางการบริโภคของโลกที่เน้นอาหารปลอดภัยและ
สุขภาพ
O3 กระแสการท่องเที่ยว และตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว

จุดอ่อน (Weakness)
W1 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง และประสบปัญหา
หมอกควัน
W2 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการบางส่วนขาดความรู้ด้าน
การตลาดและนวัตกรรม
W3 การรวมกลุ่มของผู้ผลิตผู้ประกอบการไม่เข้มแข็ง
W4 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวยัง
ดําเนินการได้ไม่ดีพอ
W5 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนบางส่วนยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปสรรค (Threat)
T1 ความเสี่ยงในภัยพิบัติและปัญหาหมอกควัน
T2 ผลกระทบปัจจัยภายนอก เช่นกระแสโลกาภิวัตส่งผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
T3 ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน

TOWN MATRIX พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
เชิงรุก SO
S1+O2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้าน
อาหารและสุขภาพ
S5+O1 ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเชิง
นวัตกรรม
S5+O3 ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิง
ท่องเที่ยว
ปรับตัว ST
S1+T3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
S1+T3 ส่งเสริมช่องทางการตลาด Digital

พัฒนา WO
W4+O3 พัฒนาตลาดด้านการท่องเที่ยว
W4+O3 ส่งเสริมความร่วมมือการท่องเที่ยวประเทศ
เพื่อนบ้าน
W4+O3 พัฒนาศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยว
W4+O3 สร้าง Flatform ด้านการท่องเที่ยว
W4+O3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
W5+O1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาชุมชน
ตั้งรับ/ปรับปรุง WT
W3+T3 การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ

- ๑๐ -

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ภายใต้งบประมาณของจังหวัดพะเยา
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๒. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ ๒. ขับเคลื่อนขยายผลโครงตามพระราชดําริ (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์

รายละเอียด
ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเชิงนวัตกรรม
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายสําคัญของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้คนไทยได้น้อมนํามาปรับใช้ในการ
ดําเนินชีวิต เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน คํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุมีผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพืน้ ฐาน
ความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวังและคุณธรรม ควบคู่กับการกระทําที่
ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งและกัน
กรมการพัฒนาชุมชนได้กาํ หนดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นภารกิจสําคัญของกรมฯภายใต้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ และจังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการตัง้ แต่ปี๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๗ หมู่บ้าน เกิด
ผลสําเร็จบางหมู่บา้ นได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่ดีเด่นระดับประเทศ หลาย
พื้นที่เป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ แต่ในบางหมู่บ้านการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ทําอย่างจริงจังในเชิงนวัตกรรม ซึ่งจะนําไปสู่
การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประชาชนซึง่ จะนําไปการพึ่งตนเอง กอรป
กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพืน้ ที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนขาดความต่อเนื่อง ทําให้ยังขาดความเป็นมืออาชีพในการทํางาน
ขับเคลื่อนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเชิงนวัตกรรม
ภายใต้ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและดิจิตัล นําไปสู่การลดต้นทุนการผลิต
๒.เพือ่ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเชิงนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละ ๘๐ จํานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเชิง
นวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่พฒ
ั นาชุมชน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงนวัตกรรม
ผลผลิต
ผลผลิตที่ ๑ มีจํานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเชิงนวัตกรรม จํานวน
๔๗ หมู่บ้าน และมีกิจกรรมเชิงนวัตกรรมอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๒ กิจกรรม
ผลผลิตที่ ๒ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและปราชญ์ชุมชน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ จํานวน ๑๕๐ คน
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์ที่ ๑ มีแหล่งเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้าน ศก.พพ.ต้นแบบเชิงนวัตกรรม
ผลลัพธ์ที่ ๒ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและปราชญ์มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงนวัตกรรม

- ๑๑ -

หัวข้อ
๖. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

๗. ระยะเวลา
๘. กิจกรรมหลักของโครงการ
๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
๑. มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา
ข้อ ๑. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
๒. มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ข้อ ๒. สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มศี ักยภาพ
๓. มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภาคเหนือ
ข้อ ๓ ยกระดับเป็นการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม
๔.มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ข้อ ๑ ชุมชนพึ่งตนเองได้
ข้อ ๒ เศรษฐกิจฐานรากขยายตัว
ข้อ ๔ องค์กรมีขีดสมรรถนะสูง
๕. มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข้อ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม
ระยะเวลาในการดําเนินการไตรมาส ๑-๔ งบประมาณ ปี ๒๕๖๓
๑.การพัฒนาศักยภาพจ้าหน้าพัฒนาชุมชนและปราชญ์
ใช้งบประมาณเท่าไหร่สําหรับกิจกรรมนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย ดังนี้
๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการให้ จนท.พช.
๒) พัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์/ สังเคราะห์/วิทยากรกระบวนการ/
การจัดการความรู้
๓) วิเคราะห์กิจกรรมต่างๆหมู่บ้าน ศก.พพ.ที่ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม/ถอดบทเรียน/จัดทํา Best practice
๔) จัดเวที จนท.พช.ร่วมปราชญ์ชุมชนนําเสนอ Best practice /กําหนด
แนวทางขยายผลสูช่ ุมชนอื่นๆและการประชาสัมพันธ์
๕) สรุปบทเรียนการกลุ่มเป้าหมายร่วมดําเนินงานทุก ๒ เดือน
๖) สรุปประเมินผลการดําเนินงาน/ขยายผลต่อเนื่อง
๗) เสนอผลการดําเนินงานในการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกเดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด/สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอ
๒.การพัฒนาจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่บ้านละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวม
๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
๑) ปรับปรุงพืน้ ที่จุดเรียนรู/้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเป็น
สถานที่ถา่ ยทอดความรู้หรือสําหรับศึกษาดูงาน
๒) กําหนดหลักสูตร/กิจกรรม/รูปแบบการถ่ายทอด
๓)จัดทําสื่อวิดทิ ัศน์/ สิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
๔) ฝึกทักทักษะการถ่ายทอดให้กับปราชญ์ชุมชน
๕) กําหนดการประเมินผลการดําเนินงานและพัฒนาต่อเนื่อง
หน่วยงานรับผิดชอบ
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด/สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอ

- ๑๒ -

๒. ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ พัฒนาการอาเภอเชียงคา
การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม
และสุขภาพ
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าบริโภค
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ความสาคัญของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นําไปสู่การ
หลักการและเหตุผล
พัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง หลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง และสร้าง
ความสุ ข ของคนไทย สั ง คมมี ค วามมั่ น คง เสมอภาค และเป็ น ธรรม
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นคนเป็นศูนย์
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการการพัฒนาระหว่างหน่วยงานที่
ยึดพื้นที่เป็นหลั ก พัฒนาคนให้ เป็นพลังสํ าคัญในการพัฒ นาประเทศ 5
ประการ ได้ แ ก่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น มี ทั ก ษะในการคิ ด เชิ ง
สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเคารพในความแตกต่าง ชุมชน
ร่วมกันพัฒนาตามหลักการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ
ประโยชน์จากการพัฒนา
การดําเนินของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ และลดความ
เหลื่อมล้ํา มีเป้าหมาย ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ
จังหวัด พะเยาได้ดําเนินการส่ งเสริมขับเคลื่ อนพัฒ นาหมู่บ้านตาม
แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ ตั้ ง แต่ ปี 2552-25๕๙
มี ห มู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบตามประกาศของจั ง หวั ด พะเยา
จํานวน ๗8 หมู่บ้า น ซึ่ งการพัฒ นาหมู่บ้า นเศรษฐกิจพอเพี ยงต้ นแบบ
มีเป้าหมายหลักในการสร้างแกนนําหมู่บ้าน ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาให้
เกิดการเรียนรู้ตนเอง การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีระบบการบริหารจัดการ
ชุมชนด้วยหลักการพึ่งตนเอง ด้วยกระบวนการส่งเสริมการดําเนินงาน
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยการขยายผล แบบบ้านพี่ บ้านน้อง
เพื่อขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้เกิดมากยิ่งขึ้น
และสนับสนุนส่งเสริมการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่
การพัฒนาหมู่บ้าน เป็นแบบอย่างการพัฒนาแก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ หรือ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเพื่ อ ให้ ห มู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ
สามารถขยายผลการดําเนินงานไปยังหมู่บ้านข้างเคียง และสร้างพลังใน
การบริหารจัดการในลักษณะของเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน โดยอาศัยทุน
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

รายละเอียด
ทางสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน ซึ่งจะเป็นผลในการ
เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้านใน
ทุกพื้นที่ได้
1. เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ และพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมการทําการเกษตรทฤษฏีใหม่สู่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมการดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ผลผลิต
1. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้มีศักยภาพ เพื่อ
แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจได้อย่างเป็นรูปธรรม
จํานวน ๗8 หมู่บ้าน
2. ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีละ ๙ หมู่บ้าน
3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามแนวแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้รับการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ 2๗0 ราย (ปีละ 60 ราย)
4. มีแหล่ งเรียนรู้การดํ ารงวิ ถีชี วิ ตแบบพึ่งพาตนเองตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “คนต้นแบบพอเพียง” ตําบลละ 1 แห่ง จํานวน ๖๘ แห่ง
ผลลัพธ์
1. เกิ ดการสร้างองค์ความรู้ และมีฐ านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่ ในทุกระดับและมิติต่างๆ เป็นการสร้างระบบ
การจัดการความรู้ให้กับชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในและ
นอกชุมชน ทําให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและเห็นประโยชน์ที่ได้รับ มี
การขยายผลนําไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
2. เกิดการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาสังคม โดยมีครัวเรือนต้นแบบเป็นเป้าหมาย
3. มีหมู่บ้านขยายผลในการดําเนินกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
หลักการดํารงวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น
ความเชื่อมโยงของโครงการกับ
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาที่ครอบคลุม
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
แผนชาติ เน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการดู แลรักษาฐาน
ทรั พ ยากรเกษตรที่ สํ า คั ญ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ในพื้ น ที่
ส่ง เสริมการใช้ประโยชน์วัส ดุเหลื อใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพื ช พืชไร่ และปศุสัตว์ พัฒนา
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แหล่ งท่ อ งเที่ ยวเชิง อนุ รัก ษ์ และผลิ ต ภัณ ฑ์ จากภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น และ
พัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดลําน้ํา
4) ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน และเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าบริโภค
5) นโยบายสาคัญหรืออื่น ๆ ฯลฯ
- นโยบายของรัฐบาล การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และนโยบายของ คสช. การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
7. ระยะเวลา
4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
ระบุแนวทางและวิธีการดําเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและ
1 พัฒนาและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นชุมชนแห่ง
งบประมาณ 22,000,000บาท
การเรียนรู้ เป้าหมายเป็นหมู่บ้านที่ดําเนินการในปี 2552-2559 จํานวน
1. งบจังหวัด 20,000,000 บาท
78 หมู่บ้าน มีกิจกรรมสําคัญดังนี้
2. งบกระทรวง/กรม 2,000,000 บาท
(1) ประชุมเชิงปฏิบัติ เพิ่มประสิ ทธิภ าพแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจ
ผู้รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชน
พอเพียงต้นแบบ กลุ่มเป้าหมาย แกนนําหมู่บ้าน 78 หมู่บ้าน เพื่อกําหนด
จังหวัดพะเยา
กิจกรรมการพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจ
1. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พอเพียงต้นแบบ เป้าหมาย 78 หมู่บ้าน
พะเยา
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพหลักของหมู่บ้าน ให้คน
2. สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
ในหมู่บ้านมีการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาการประกอบอาชีพรวมกันเป็น
3. สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
กลุ่มทั้งในด้านการผลิต การตลาด การจัดการ และเงินทุนเพื่อให้ได้ผ ล
4. สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา
ผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น
5. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
(4) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
6. สํานักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
ของชุมชน เป้าหมาย 78 หมู่บ้าน ด้วยการให้คนในหมู่บ้านเรียนรู้ ทดลอง
7. สหกรณ์การเกษตรฯ
ปฏิบัติ ให้มีกิจกรรมเพื่อการผลิตและใช้พลังงานทดแทน ร่วมกัน
8. ธนาคาร ธกส.+ออมสิน+ SMEs
1.2 ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป้าหมาย หมู่บ้านที่
ไม่เคยได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จํานวน ๙ หมู่บ้าน/ปี
โดยดําเนินการ ดังนี้
(1) ฝึกอบรมสร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
กิจกรรมสําคัญ ให้มีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน
(2) ส่ ง เสริ ม ครอบครั ว พั ฒ นาในหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ๙
อําเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครอบครัวพัฒนา
เพื่ อ สร้ า งเสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะและร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
ครัวเรือนเป้าหมาย กําหนดและวางแผนในการขับเคลื่อนกิจกรรมและจัด
ทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
(บ้านพี่)เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาวิถีชีวิต
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(3) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน โดยการจัดประชุม
สรุ ป เพื่ อ ตรวจสอบประเมิ น สถานภาพของหมู่ บ้ า น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ครัวเรือนมาจัดทําแผนชีวิต และกําหนดกิจกรรมสาธิตทักษะการพัฒนา
อาชีพการดํารงชีวิตแบบพอเพียง และจัดกิจกรรมสาธิตเพื่อสร้างทักษะ
การดํา รงชีวิต เช่น กิจกรรมลดรายจ่าย การส่ ง เสริมอาชีพเพิ่ มรายได้
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
(4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/
ชุมชน และกําหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เกษตรทฤษฏี - ส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่สู่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ใหม่สู่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย เกษตรกร 2๗0 ราย (ปีละ 60 ราย) โดยดําเนินการ ดังนี้
งบประมาณ 3,480,000บาท
1. ฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ภูมิปัญญาปราชญ์จังหวัดพะเยา
1. งบจังหวัด 3,480,000 บาท
2. ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ ทฤษฏีใหม่ และชุมชนต้นแบบ
ผู้รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรและ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
สหกรณ์จังหวัดพะเยา
ประโยชน์คุ้มค่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
1. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา 4. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ
2. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา
5. การเลี้ยงสัตว์น้ํา การประมงตามแนวพระราชดําริ
3. สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
เกษตรทฤษฏีใหม่
4. สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา
6. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือน
5. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
7. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
6. สํานักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
7. ที่ทําการปกครองจังหวัดพะเยา
8. สหกรณ์การเกษตร
9. ธนาคาร ธกส.+ออมสิน+ SMEs
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 คนต้นแบบ
- คนต้นแบบ 1 ตาบล 1 คนต้นแบบพอเพียง
1 ตาบล 1 คนต้นแบบพอเพียง
เป้าหมาย ครัวเรือนที่มีความสมัครใจ และมีความตั้งใจปรับเปลี่ยน การ
งบประมาณ 16,000,000บาท
ดํารงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ที่ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
1. งบจังหวัด 16,000,000 บาท
ทุกหมู่บ้าน และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการในระดับตําบล ๆ ละ
ผู้รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชน
1 ครัวเรือน รวม ๖๘ ครัวเรือน โดยดําเนินการดังนี้
จังหวัดพะเยา
1. สรรหา/คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน/ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ โดยจัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เวทีประชาคมตําบล สรรหา/คัดเลือก ๖๘ ตําบล
1. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2. จัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนก่อนเข้า
พะเยา
ร่วมโครงการ
2. สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
3. ให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เปิดโลกทัศน์ ถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบัติ
3. สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
จริง ฝึกทักษะ และวางแผนการทํางาน
4. สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา
4. ดําเนินการลงมือปฏิบัติตามแผนฯ ครัวเรือนต้นแบบ สนับสนุนวัสดุ
5. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
อุปกรณ์ ในการพัฒนาอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบ
6. สํานักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
จํานวน ๖๘ ครัวเรือน
7. สหกรณ์การเกษตรฯ
5. ถอดบทเรียน สร้างองค์ความรู้ (ตํารา) ในการดํารงชีวิตแบบพึ่งพา

- ๑๖ -

หัวข้อ
8. ธนาคาร ธกส.+ออมสิน+ SMEs

รายละเอียด
ตนเองและการเป็นวิทยากร
6. จัดมหกรรมนําเสนอ 1 ตําบล 1 คนต้นแบบพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งบประมาณรวมทั้งสิ้น
41,480,000 บาท
1. งบของจังหวัด 39,480,000 บาท
2. งบของกระทรวง/กรม 2,000,000 บาท
๓. นางทิพย์วรรณ แก้วทอง พัฒนาการอาเภอจุน
โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสู่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการท่องเที่ย วโดยชุมชนรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) ในพื้นที่จังหวัด
พะเยา เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,ผู้นําชุมชนและปราชญ์ชุมชน
(อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว)
งบประมาณ 900,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดพะเยา/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยพะเยา,ททท,อพท.
กิจกรรมหลักที่ 2 คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอําเภอละ 2 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเป้าหมาย
งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กบอ.
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดทํา/ปรับแผนชุมชนให้รองรับการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 18 แห่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กบอ,/อปท.

- ๑๗ -

กิจกรรมหลักที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนพร้อมพัฒนาจุดเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
งบประมาณ หมู่บ้านละ 200,000 บาท รวม 3,600,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดพะเยา/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.เกษตรอําเภอ,สนง.สาธารณสุขอําเภอ,กศน.อําเภอ
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนา/ปรับปรุงโฮมสเตย์ให้มีความพร้อมในการบริการนักท่องเที่ยว
หมู่บ้านละ 5 หลัง
งบประมาณ 20,000 บาท /หลัง รวมเป็น 100,000 บาท/หมู่บ้าน รวม 1,800,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดพะเยา/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาเมนูอาหารพื้นถิ่น จํานวน 3-5 เมนู/หมู่บ้าน
งบประมาณ หมู่บ้านละ 5,000 บาท รวม 90,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดพะเยา/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท.,กศน.,หมาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณ หมู่บ้านละ 100,000 บาท รวม 1,800,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดพะเยา/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
งบประมาณ 200,000 บาท รวม 3,600,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดพะเยา/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงานเกษตรอําเภอ/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ กศน.อําเภอ
กิจกรรมหลักที่ 9 พัฒนาช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ชุมชน
งบประมาณ หมู่บ้านละ 50,000 บาท รวม 900,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดพะเยา/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรมหลักที่ 10 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
- ประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวฯ ดีเด่น
- จัดมหกรรมนําเสนอผลสําเร็จของโครงการ
- ประเมินผลโครงการ
- สรุป ถอดบทเรียน
- รายงานผลและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
งบประมาณ 500,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดพะเยา/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จุฑามาศ กุลยวิชญ์
มติที่ประชุม รับทราบ
(นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์)
ผู้บันทึกการประชุม

วรรณภา คงมั่น
(นางวรรณภา คงมั่น)
ผู้บันทึกการประชุม

