รายงานการประชุมประจาเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๗/256๒
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม 256๒
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
******************************

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายธีรศักดิ์ ปันกิติ
๒. นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส
๓. นายชานนท์ ใจสุภา
๔. นายสมบัติ ไพรอํานวยพร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป

-๒เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชํานาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชน มีคําสั่งที่ ๕๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ให้รักษาราชการแทน จํานวน ๕๔ ราย แต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
โดยกําหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ในตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ในวันที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จังหวัดพะเยา มีข้าราชการได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งฯ ดังกล่าวข้างต้น จํานวน ๓ ราย ได้แก่
(๑) นางนั ยนั นท์ ชูสกุลนิ ติสิ นธ์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู้ช่วยหั วหน้ ากลุ่มงาน)
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้รักษาราชการแทน พัฒนาการอําเภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
(๒) นางญาณิฐา ออธนศิริ พงศ์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู้ ช่วยหั วหน้ากลุ่มงาน)
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ให้รักษาราชการแทน พัฒนาการอําเภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปง จังหวัดพะเยา
(๓) นางผุสดี ดวงเนตร ตําแหน่ง พัฒนาการอําเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ) สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ให้รักษาราชการแทน พัฒนาการอําเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญ
การพิเศษ) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. การย้ายข้าราชการ
จังหวัดพะเยา ได้มีคําสั่ง ที่ ๒๐๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
จํ า นวน ๒ ราย โดยกํ า หนดให้ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ร าชการในตํ า แหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามคํ า สั่ ง ฯ ในวั น ที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. นางอําไพ บั วระดก ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ไปดํารงตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
๒. นายวรเชฏฐ์ หน่อคํา ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
กลุ่มงานส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชน ไปดํารงตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ (หั วหน้ ากลุ่มงาน)
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓. การเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ พลเอก อนุ พ งษ์ เผ่ า จิ น ดา เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย นายนิ พ นธ์ บุ ญ ญามณี และ นายทรงศั ก ดิ์ ทองศรี เป็ น รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งรัฐมนตรีได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และได้เข้ารับปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับทราบ

-๓๔. ข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
๔.๑ โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านจําบอน หมู่ที่ ๑๒
ตําบลอ่างทอง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สําหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ได้กําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ
“หน่ ว ยบํ า บั ด ทุ ก ข์ บํ า รุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน ” จั ง หวั ด พะเยา ประจํ า เดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๖๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตําบล
ห้วยแก้ว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
นายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ นิติกร กองทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ย้าย
มาดํารงตําแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) หน่วย : ล้านบาท

ที่
๑
๒
๓

รายการ
รายจ่ายประจํา
รายจ่ายลงทุน
รวม

งบจัดสรร
๒๙.๒๑๕
๐.๐๘๔
๒๙.๒๙๙

ใบสั่งซื้อ
๐.๒๘๘
๐.๐๐๐
๐.๒๘๘

เบิกจ่าย
๒๔.๑๒๘
๐.๐๘๔
๒๔.๒๑๒

ร้อยละเบิกจ่าย
๘๒.๕๙
๑๐๐.๐๐
๘๒.๖๔

ขณะนี้เหลือระยะเวลาอีก ๑ เดือน ขอให้อําเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด สําหรับกิจกรรมที่ยืม
เงินงบประมาณไปดําเนินการขอให้เร่งส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมตามกําหนดสัญญาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๔ การดาเนินงานโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดพะเยา
การดําเนินงานโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดพะเยา ภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ ๒๙.๑๗
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ พิธีบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อายุ ๑๐๒ ปี พรรษา ๘๒ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคํา พระอารามหลวง อดีตที่
ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๑๑ น. คณะสงฆ์
จังหวัดพะเยาและศิษยานุศิษย์ ได้ตั้งสรีระสังขารบําเพ็ญกุศล ณ พระวิหารวัดศรีโคมคํา พระอารามหลวง ตําบล
เวียง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพิธีสวดอภิธรรมในทุกวัน เวลา ๑๙.๐๐ น. มีกําหนด ๑๐๐ วัน
จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่ ออุทิศ
ถวายแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และวัน
เสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลฯ ตามกําหนด
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้แจ้ง ให้ดาวน์โหลดรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/256๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จากเว็บไซต์ระบบรับ - ส่งงาน สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพะเยา http://www.cddphayao.net/
มติที่ประชุม รับรอง

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑. ฝ่ายอานวยการ
๔.๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเบิ กจ่ ายงบประมาณประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ มูล ณ วัน ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๘,๙๒๗,๓๘๖.๑๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔,๒๑๕,๔๗๓.๗๗ บาท
คงเหลือ ๔,๗๑๑,๙๑๒.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๑ (เอกสารแนบ ๑) แยกเป็นหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ลาดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หน่วยเบิก

รับจัดสรร

เบิกจ่ายแล้ว

คงเหลือ

คิดเป็นร้อยละ

สพอ.เมืองพะเยา
๔,๑๙๖,๔๘๘
๔,๑๙๖,๙๘๘
0
๑๐๐
สพอ.แม่ใจ
๑,๔๒๓,๗๔๖
๑,๓๖๙,๕๗๔
๕๔,๑๗๒
๙๖.๒๐
สพอ.ดอกคําใต้
๒,๔๐๗,๖๔๗
๒,๔๐๗,๖๔๗
๐
๑๐๐
สพอ.จุน
๑,๘๕๓,๙๖๙
๑,๘๐๔,๑๖๙
๔๙,๘๐๐
๙๗.๓๑
สพอ.ปง
๑,๙๕๓,๖๖๑
๑,๙๕๓,๖๖๑
๐
๑๐๐
สพอ.เชียงคํา
๓,๐๐๒,๓๕๗
๒,๙๓๘,๓๕๗
๖๔,๐๐๐
๙๗.๘๗
สพอ.เชียงม่วน
๖๘๓,๐๕๓
๔๘๑,๑๗๖
๑๕๖,๘๗๗
๗๕.๔๑
สพอ.ภูซาง
๑,๑๖๗,๐๕๔
๑,๐๔๐,๐๓๔
๒๗,๐๒๐
๙๗.๖๘
สพอ.ภูกามยาว
๙๒๒,๐๗๓
๗๕๕,๒๗๗
๑๔๖,๗๙๖
๘๔.๐๘
สพจ.พะเยา
๑๑,๔๒๒,๑๘๘.๑๕ ๗,๐๘๓,๘๕๙.๗๗ ๔,๓๓๘,๓๒๘.๓๘
๖๒.๐๒
ขอให้อําเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน
กําหนด โดยถือปฏิบัติให้เป็น ไปตามระเบี ยบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอความร่วมมืออําเภอส่งเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณถึงจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และหากอําเภอใดมีความประสงค์
จะส่งคืนงบประมาณ/เงินเหลือจ่าย ให้ทําหนังสือจังหวัดพะเยาภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
สําหรับกิจกรรมที่ยืมเงินงบประมาณไปดําเนินการขอให้เร่งส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมตามกําหนดสัญญาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑.๒ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิช อบ ลงวัน ที่ ๑๙ มิ ถุน ายน ๒๕๖๒ และเรื่ องมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้ อนในหน่ว ยงาน ลงวัน ที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังการของกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑.๓ ทบทวนขั้นตอนการขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ จั ด ทํ า ขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ ใ ห้ ข้ า ราชการเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศ
เพื่อทบทวนขั้นตอนการดําเนินการ เพื่อให้การขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๔-

๔.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.๒.1 การรายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้ดําเนิน การสรุปผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562)
ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2562 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒.2 รายงานผลการตรวจสอบภายในจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน สรุ ป รายงานผลการตรวจสอบภายในจั ง หวั ด ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 (กลุ่มตรวจสอบภายใน) ซึ่งเป็นการตรวจสอบโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2
พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก จั ง หวั ด ขอให้ อํ า เภอได้ ศึ ก ษารายละเอี ย ดรายงานผล
การตรวจสอบภายในจังหวัด เพื่อจักได้ปรับใช้เป็นแนวทางที่ถูกต้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒.๓ การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ (สํ านักงาน ปปส.) กําหนดจัดงานมหกรรม
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี 2562 ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคาร
ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงรับเชิญเสด็จเป็นประธานในงานดังกล่าว ในการนี้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ลงนัดเป็นผู้แทนจังหวัดพะเยาเข้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ประจําปี 2562 ดังนั้นจังหวัด ฯ จึงขอความอนุเคราะห์อําเภอแจ้งประสานประธานหมู่บ้านต้นกล้า
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระหว่างวันที่
11 - 14 สิงหาคม 2562 และจัดเตรียมเอกสารสําเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา จํานวน 3 ชุด
ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สําหรับหมู่บ้าน/ชุมชนใดประธานฯ ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ขอให้
จัดทําหนังสือมอบอํานาจผู้แทนเข้าร่วมฯ ให้ถูกต้อง (พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้ รับมอบ) ทั้งนี้
จังหวัดฯ จักได้แจ้งประสานเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒.๔ แผนการปฏิบัติการประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด พะเยา ได้ ป ระสานและรวบรวมแผนปฏิ บั ติ ก ารของกลุ่ ม งาน/ฝ่ า ย
ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานงาน และวางแผนการทํางาน รวมถึงการติดตาม
ขับเคลื่อนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์จังหวั ดพะเยา/กลุ่ม
จังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒.๕ สรุปผลการส่งรายงานประจาเดือนกรกฎาคม 2562 และกาหนดส่งรายงาน ประจาเดือน
สิงหาคม 2562
จั ง หวั ด ฯ ได้ จั ด ทํ า สรุ ป ผลการส่ ง รายงานประจํ า เดื อ นกรกฎาคม 2562 และกํ า หนดส่ ง รายงาน
ประจําเดือน สิงหาคม 2562 มาเพื่อให้อําเภอใช้ในการวางแผนการดําเนินการ กํากับ และติดตามการขับเคลื่อน
งานให้เป็นไปตามเป้าหมายและห้วงระยะเวลาที่ตามกําหนด สําหรับสรุปผลการส่งรายงานประจําเดือนกรกฎาคม
2562 ขอให้อําเภอตรวจสอบ หากมีข้อผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗ และ ๘
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

-๕-

๔.๓ กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.๓.๑ การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจั ดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 18 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เพื่อสืบสาน รักษาและขยายผลผลิตภัณฑ์
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และเพื่อจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิ ธิส่งเสริมศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์
ตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรบูธทั้งหมดจํานวน 24 บูธ ดังนี้
1. ประเภทอาหาร จํานวน 6 บูธ
2. ประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 1 บูธ
3. ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย จํานวน 9 บูธ
4. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จํานวน 7 บูธ
5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จํานวน 1 บูธ
สํ า นัก งานพัฒ นาชุน จัง หวัด พะเยา ได้ดํ า เนิน การประชุม คัด เลือ กผู ้ผ ลิต ผู ้ป ระกอบการ OTOP
ที่มีคุณสมบั ติ และมีความประสงค์เข้าร่ ว มการจัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
ประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว ได้ผู้ประกอบการ เข้าร่ว มการจัดงานฯ
ทั้งหมด 36 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.2 โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 - 3 ดาว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(กลุ่ม D) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังคงมีโอกาส
น้อยที่จะได้รับการคัดเลือกไปจําหน่ายในตลาดระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ ยังคงจําหน่ายอยู่แต่ในชุมชน หรือ
ตามความต้องการของ Trader บางแห่ง ทําให้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ได้น้อย ส่งผลให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ เศรษฐกิจฐานรากชะลอตัวลงไม่เข้มแข็ง ดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการ OTOP
เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 - 3 ดาว กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ยังไม่ได้รับความนิยม จําหน่ายได้
น้อย เกิดการรับรู้เป็นที่รู้จัก จากคนภายนอกชุมชน และสามารถจําหน่ายได้ตามแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด
หรือดําเนินการจําหน่ายควบคู่ไปกับตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้ดําเนินการประชุม กลไกการขับเคลื่ อนการจัดแสดงและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรนภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ได้กําหนดแผนการจัดตลาดจํานวน 9 อําเภอ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๐
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๓ ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (OTOP Product Champion :
OPC)
กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (OTOP
Product Champion : OPC) ระดับประเทศในรอบแรก และสรุปปัญหาการคัดสรรฯ ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ยังเหลือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาในรอบที่ ๒ อีกจํานวน ๒ ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดตามสําเนาหนังสือ
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๘.๕/ว ๑๕๗๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๖4.๓.๔ ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๗๘๘,๒๙๐ บาท เบิกจ่าย
แล้ว ๑๓,๘๐๓,๓๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๑
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๔. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

4.๔.๑ การเตรี ย มความพร้ อ มการด าเนิ น งานโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนเชิ ง บู ร ณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ เป็นประจําทุกปี
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มการดํ า เนิ น งานโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนเชิ ง บู ร ณา การ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาลเรื่ อ งแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนเชิ ง บู ร ณาการลด
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองเป้าหมายการการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป้าหมายการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ จากการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี พ.ศ.2562 ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัว
เรือต่อปี ซึ่งพบว่าจังหวัดพะเยามีครัวเรือนที่มีราบได้ต่ํากว่าเกณฑ์ 38,000 บาท/คน/ปี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
จํานวน 405 ครัวเรือน (เอกสารแนบ ๑๒)
ประเด็นขอความร่วมมือ
ขอให้อําเภอมอบหมายเจ้าหน้ าที่พัฒนาชุมชนอําเภอดําเนินการแยกสถานะครัวเรือนที่ที่มีรายได้ต่ํากว่า
เกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ตามแบบจํ าแนกสถานะฯ รายลเอียดตามเอกสารแนบ ๑๓ ส่ งให้ จังหวัดภายในวันที่ 1๖
สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๔.๒ ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และการ
จัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ. 2562
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งจังหวัดกําหนดการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต บ้านต๊ําพระแล หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา และการจัดทําสารสนเทศ
ตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ. 2562 คือ ตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา ระหว่างวันที่
15-16 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านต๊ําพระแล หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ประเด็นขอความร่วมมือ
ขอให้อําเภอเมืองพะเยา ได้ประสานผู้รับผิดชอบและหมู่บ้าน/ตําบล ต้อนรับและให้ข้อมูลในการประกวด
หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และการจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๔.๓ โครงการส่ งเสริ มการเชื่ อมโยงการจ าหน่ ายสิ นค้ า OTOP ในระบบ E-Commerce ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ดํ า เนิ น งานตลาดสิ น ค้ า OTOP ในระบบ E-Commerce
เว็ บ ไซต์
http://www.otoptoday.com เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ กั บ ทุ ก จั ง หวั ด ได้ มี สิ น ค้ า OTOP จํ า หน่ า ยผ่ า นระบบ
E-Commerce ได้อย่างกว้างขวาง และได้ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ www.otoptoday.com ให้เป็น web link
ที่เชื่อมโยง OTOP E-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้กําหนดให้ทุกจังหวัดมี OTOP E-commerce
เพื่อเป็ น ช่อ งทางที่ลู กค้าสามารถเข้าถึงสิ น ค้า OTOP ผ่ านเว็บไซต์ E-Commerce ได้อย่างกว้างขวางและ
ครอบคลุมสินค้า OTOP ครบทุกจังหวัด ส่งผลถึงการเพิ่มยอดการจําหน่ายสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP จํานวน 100 ผลิตภัณฑ์

-๗ประเด็นขอความร่วมมือ
ขอให้อําเภอได้ประสานผู้รับผิดชอบงาน OTOP และผู้ได้รับการการแต่งตั้งตามคําสั่งสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดพะเยา ที่ 15/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเว็บไซต์ E-Commerce
จังหวัดพะเยา และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.otoptoday.com ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เริ่มประชุม

เวลา ๑๑.๔๐ น.
*************************************************
จุฑามาศ กุลยวิชญ์
(นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์)
ผู้บันทึกการประชุม

วรรณภา คงมั่น
(นางวรรณภา คงมั่น)
ผู้บันทึกการประชุม

