รายงานการประชุมประจาเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๘/256๒
วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม 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. 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. นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์
๒๕. นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวธัญลักษณ์ อ้อยหอม
๒. นางสาวชณัฐธิญา ปงธิยา
๓. นางสาวเพลินพิศ แก้วแดง
๔. นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
พนักงานบันทึกข้อมูล

-๒เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชํานาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องก่อนวาระการประชุม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ
สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดย
ภาครัฐ ชิม ช้อป ใช้ ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน – ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ผู้ลงทะเบียนสิบล้านคนแรกจะได้รับสิทธิใช้จ่ายวงเงิน ๑,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวระหว่างวันที่
๒๗ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
๑.๑ โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจําเดือน
สิ งหาคม ๒๕๖๒ ในวัน พฤหั ส บดี ที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ กั นยายน ๒๕๖๒ ได้ กํา หนด
แผนปฏิบัติการโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ สวนสุขภาพวัดกู่ผางลาง บ้านร่องหาด
หมู่ที่ ๙ ตําบลห้วยข้าวก่ํา อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้แจ้ง ให้ดาวน์โหลดรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๗/256๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัด
พะเยาได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๙,๔๖๘,๒๓๘.๑๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕,๖๗๔,๔๘๘.๒๕ บาท คงเหลือ
๓,๙๗๙,๕๔๙.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๓ (เอกสารแนบ ๑)

-๓ขอให้อําเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน
กําหนด โดยถือปฏิบัติให้เป็น ไปตามระเบี ยบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอความร่วมมืออําเภอส่งเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณถึงจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ หลักฐานค่าใช้สอย ส่งภายในวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สํ าหรับกิจกรรมที่ยืมเงินงบประมาณไปดําเนินการขอให้ เร่งส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมตาม
กําหนดสัญญาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.๒.1 ผลการดาเนินงานตามคารับรองปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รอบที่ ๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
คิดเป็น
ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ 30 29,468,238.15 บาท 25,602,578.25 บาท 86.88
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 30 ๘ ๔ แ ผ น ง า น / 8 4 แ ผ น ง า น / 86.88
การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
โครงการ
โครงการ
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการบริหารสารสนเทศ ร้อยละ 20 57 ราย
57 ราย
100
ทรัพยากรบุคคล
ตั วชี้ วัด ที่ 4 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการขั บ เคลื่ อ นการ ร้อยละ 20 11 กลุ่ ม /ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 11 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์/ 100
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
/ชุมชน
ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการสร้าง ร้อยละ 15 149/15 กลุ่ม
15 กลุ่ม
100
สัมมาชีพชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลัก ร้อยละ 15 90 หมู่บ้าน
90 หมู่บ้าน
100
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 ร้ อ ยละที่ ค งเหลื อ ของครั ว เรื อ นยากจน ร้อยละ 15 302 ครัวเรือน
296 ครัวเรือน
1.98
เป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.
ตัวชี้วัดที่ 8 รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ร้อยละ 15 1,941,253,518 บาท 1,733,191,455 บาท 20.53
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 9 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ร้อยละ 15 17,788,290 บาท 2 1 , 3 8 2 , 4 8 1 120.2
งบประมาณกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ประจํ า ปี
บาท
1
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 ร้ อ ยละของครั ว เรื อ นเป้ า หมายที่ เ ข้ า สู่ ร้อยละ 10 10/162 หมู่บ้าน / 10 หมู่บ้าน / 162 100
กระบวนการบริหารจัดการหนี้สามารถลดหนี้ / ปลดหนี้ได้
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้ อยละของผลิ ต ภัณ ฑ์ OTOP ในกลุ่ ม ร้อยละ 15 90/20 กลุ่ม
อยู่ระหว่าดําเนินการ
ปรั บ ตั ว สู่ ก ารพั ฒ นา(กลุ่ ม D) ได้ รั บ การพั ฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชื่อตัวชี้วัด

ค่าน้าหนัก เป้าหมายดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒.2 การรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖2 จั ง หวั ด
ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม”
จังหวัดพะเยา ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาดําเนินโครงการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมหลักสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมย่อยเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน : การรับมอบเงินพระราชทาน
ขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๖2

ระดับ
คะแนนที่ได้

2
2
3
5
5
5
5
3
5
5
-

-๔จังหวัดพะเยา โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด
พะเยา กําหนดจัดงาน การรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี 2562 จังหวัดพะเยา
ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม” ในวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน
2562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (เอกสารแนบ ๒)
ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
1) พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่
ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ประจําปี ๒๕๖2 จํานวน ๑2 หมู่บ้าน/ชุมชน
2) การมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๖2 จํานวน ๑2 หมู่บ้าน/ชุมชน
3) การมอบโล่เกียรติคุณ เชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวั ดพะเยา ประจําปี ๒๕๖2
จํานวน ๙ รางวัล
4) พิธีปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดินจังหวัดพะเยา ประจําปี 2562 จํานวน ๑2 หมู่บ้าน/ชุมชน
5) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานกองทุนแม่ ของแผ่นดินดีเด่นระดั บจังหวัดพะเยา ประจําปี 2562
จํานวน ๙ หมู่บ้าน/ชุมชน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายตามเอกสารแนบ ๓
การแต่งกาย : ๑. ข้าราชการพัฒนาชุมชน ชุดปกติขาว
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชุดสุภาพโทนสีฟ้า
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒.๓ โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ตามพระราชดาริกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บ้านพี่สู่บ้านน้อง หมู่บ้าน พชร.
ด้วยจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา ดําเนินโครงการ
ส่งเสริมและขยายผลโครงการพระราชดําริตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง กิจกรรมสนับสนุนโครงการตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ (ปิดทองหลังพระ) จังหวัดพะเยา : กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บ้านพี่สู่บ้านน้อง หมู่บ้าน พชร. ในวันอังคารที่ 17 กันยายน ๒๕๖2 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดพะเยา อําเภอเมืองพะเยา
เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ตามพระราชดําริกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บ้านพี่สู่บ้านน้อง หมู่บ้าน พชร. เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด จึงขอให้อําเภอ
แจ้งพัฒนาการอําเภอประสานกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยลงทะเบียนรายงานตัวในวันอังคารที่
17 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมจังหวัด พะเยา อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔
ทั้งนี้ จะมีการจัดตลาดสินค้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๑๕ บูธ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒.๔ แผนการปฏิบัติการประจาเดือน กันยายน 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
ประจําเดือนกันยายน 2562 เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานงาน และวางแผนการทํางาน รวมถึงการติดตาม
ขับเคลื่อนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา/กลุ่ม
จังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๕๔.๒.๕ สรุปผลการส่งรายงานประจาเดือนสิงหาคม 2562 และกาหนดส่งรายงาน ประจาเดือน
กันยายน 2562
จั ง หวั ด ฯ ได้ จั ด ทํ า สรุ ป ผลการส่ ง รายงานประจํ า เดื อ นสิ ง หาคม 2562 และกํ า หนดส่ ง รายงาน
ประจําเดือน กันยายน 2562 มาเพื่อให้อําเภอใช้ในการวางแผนการดําเนินการ กํากับ และติดตามการขับเคลื่อน
งานให้เป็นไปตามเป้าหมายและห้วงระยะเวลาที่ตามกําหนด สําหรับสรุปผลการส่งรายงานประจําเดือนสิงหาคม
2562 ขอให้อําเภอตรวจสอบ หากมีข้อผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขต่อไป

(เอกสารแนบ ๖ และ ๗)
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๓ กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.๓.๑ ทบทวนยอดการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561- สิงหาคม 2562 (11 เดือน)
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ขอรายงานความก้าวหน้า ยอดการจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประจําปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพะเยา เพื่อให้อําเภอทบทวนและยืนยันยอดการจําหน่ายดังต่อไปนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่
รายได้ปี 2562
รวม 11 เดือน
ยอดเดือนกันยายน
อาเภอ
เพิ่ม 23%
(บาท)
(บาท)
1 เมืองพะเยา
367,062,235.86
380,982,500.00
เกิน 13,920,264.14
2 จุน
740,156,186.31
730,063,568.00
10,092,618.31
3 เชียงคา
410,182,466.40
399,849,130.00
10,333,336.40
4 เชียงม่วน
17,801,652.24
16,978,910.00
822,742.24
5 ดอกคาใต้
124,228,314.90
121,694,520.00
2,533,794.90
6 ปง
9,117,393.45
9,298,191.00
เกิน 180,797.55
7 แม่ใจ
148,640,330.31
146,220,640.00
2,419,690.31
8 ภูซาง
72,888,078.00
74,450,013.00
เกิน 1,561,935.00
9 ภูกามยาว
51,176,860.92
48,082,078.00
3,094,782.92
รวม
1,941,253,518.39
1,927,619,550.00
13,633,968.39
หมายเหตุ รวมยอดจาหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.2 การดาเนินงานกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจาปี 2562
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจําปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี และอาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งตรงกับการจัดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10
(CD DAY 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น
ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค
ประจําปี 2562 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ดังนี้

-๖1. นายเสถียร แสงย้อย เลขที่ 57 ม.1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองฯ จ.พะเยา รางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
"อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด
2. นายสมศักดิ์ กุลธรดิลก เลขที่ 291 ม.11 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองฯ จ.พะเยา รางวัลผู้นํา อช.ชาย ดีเด่น
ระดับจังหวัด
3. นางอําพร ไชยภักดี เลขที่ 175 ม.8 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา รางวัลผู้นํา อช.หญิง ดีเด่นระดับ
จังหวัด
4. นางเปลี่ยน ดีจิตร เลขที่ 89 ม.5 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา รางวัล กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลัก
สําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น
5. นายมูล เรือนสอน เลขที่ 77 ม.9 ต.บ้านปิน อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา รางวัล ศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต) ดีเด่น
6. นางอุไร ปัญจุรี เลขที่ 124 ม.4 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ระดับภาค
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๓ การบริหารเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งสิ้น ๑๗,๗๘๘,๒๙๐ บาท เบิกจ่าย
แล้ว ๒๑,๓๘๒,๔๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๒๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ๘
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๔ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.
จากการติดตามกองทุนชุมชน พบว่าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บางพื้นที่ยังมีปัญหา คือ
ครัวเรือนที่กู้ไม่ส่งชําระคืนตามกําหนด คณะกรรมการขาดการติดตาม สัญญาขาดอายุความ จึงขอให้กําชับพัฒนา
กรผู้รับผิดชอบงาน/พื้นที่ ได้ติดตามการบริหารสัญญา บริหารหนี้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเน้นย้ํา
คณะกรรมการกองทุนโครงการฯ ให้มีการบริหารโครงการเป็นไปตามสัญญา อย่าให้สัญญาขาดอายุความ เนื่องจาก
กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสํ าคัญกับกองทุนที่กรมการพั ฒนาชุมชนดูแล และเป็นงบประมาณของกรมการ
พัฒนาชุมชนที่ต้องติดตาม ดูแล แลให้อําเภอรายงานภาวะหนี้สินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้จังหวัดไม่
เกินวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อจัดได้รายงานให้กรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๕ การตรวจสอบและรับรองกลุ่มออมทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน
ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพะเยา ที่อยู่ในความดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน จํานวน
๑๓๖ กลุ่ม เมื่อต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดําเนินกิจกรรมตรวจสอบทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ว่ามีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ใดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมฯ กําหนด และให้แก้ไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมฯ
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้อําเภอตรวจซ้ําว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ดําเนินการแก้ไข และพร้อมจะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและอยู่ในความดูแลของกรมฯ หรือไม่ (หนังสือแจ้งอําเภอแล้ว
เมื่ออําเภอตรวจสอบแล้ว ให้ดําเนินการจัดทําประกาศของอําเภอว่ามีกลุ่มออมทรัพย์ใดบ้างที่อยู่ในการ
กํากับดูแลของกรมการพัฒ นาชุมชนและส่งให้จังหวัด โดยกลุ่มใดที่จะไม่อยู่ในการกํากับดูแลของกรมฯ ให้ทํา
ประชาคมสมาชิกเพื่อให้สมาชิกกลุ่มฯ ทราบ และอําเภอเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยส่ง ประกาศของอําเภอให้จังหวัด
ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๔. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

-๗4.๔.๑ การให้บริการข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.๒ค ด้วยระบบออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th)
กรมการพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดแจ้งบุคลากรในสังกัด ลงทะเบียนสิทธิ์ผู้ดูรายงานผ่านระบบออนไลน์
(ebmn.cdd.go.th) และให้บริการข้อมูลแก่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น เพื่อนําผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ
ข้อมูล กชช.๒ค ปี ๒๕๖๒ ไปกําหนดเป้าหมายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ในแต่ละระดับ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดําเนินชีวิตและเกิดความคุ้มค่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ rdic.cdd.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙
ประเด็นขอความร่วมมือ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกแห่ง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบ หากประสงค์
รับบริการข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.๒ค ให้ลงทะเบียนสิทธิ์ผู้ดูรายงานผ่านระบบออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๔.๒ 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
www.otoptoday.com เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกจังหวัด ได้มีสินค้า OTOP จําหน่ายผ่านระบบ E-Commerce ได้อย่าง
กว้ างขวาง และได้ดําเนินการปรั บปรุ งเว็บไซต์ www.otoptoday.com ให้เป็น web link ที่เชื่อมโยง OTOP Ecommerce ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้กําหนดให้ทุกจังหวัดมี OTOP E-commerce เพื่อเป็นช่องทางที่ลูกค้า
สามารถเข้าถึงสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ E-Commerce ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมสินค้า OTOP ครบทุก
จังหวัด ส่งผลถึงการเพิ่มยอดการจําหน่ายสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยให้มีสินค้า
OTOP จํ าหน่ายในเว็บไซต์ ไม่น้ อยกว่ า 100 รายการ และสามารถจําหน่ายได้อย่างน้อย 2 รายการ ภายในเดือน
กันยายน 2562
จังหวัดพะเยา ได้ดําเนินการจัดทําเว็บไซต์ http://otopphayao.lnwshop.com เป็น Web link ที่เชื่อมโยง
OTOP ในระบบ E-Commerce ของจังหวัดพะเยา คือ
http://www.otoptoday.com/newweb/view_prov.php?region=3&prov=56 จํานวน ๑๐๒ รายการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
ระบบการบริหารจัดการระบบเว็บไซต์ E-Commerce ของจังหวัดพะเยา ต่อไป
ประเด็นขอความร่วมมือ
๑. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกแห่ง แจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ OTOP ในระบบ E-Commerce ของ
จั ง หวั ด พะเยา คื อ http://www.otoptoday.com/newweb/view_prov.php?region=3&prov=56 ทาง
ช่องทางอื่นที่หลากหลาย
๒. สํ านักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกแห่ง แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ ผู้ผลิ ต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับ
การคัดสรรฯ ปี ๒๕๖๒ ระดับ ๓-๕ ดาว สมัครลงทะเบียนขายสินค้าบนเว็บไซต์จังหวัด ได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๐
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๔.๓ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา
(Phayao Passport Tour)
จังหวัดพะเยาให้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา โดยให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ ดี ของชุ มชนท่ องเที่ ยว OTOP นวั ตวิ ถี ของจั งหวั ดพะเยา จํ านวน ๓๕ หมู่ บ้ าน เพื่ อการท่ องเที่ ยว โดยการใช้
สื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ อันเป็นช่องทางและเครื่องมือสําคัญที่จะนําข้อมูลนโยบาย แผนการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อการท่องเที่ยว
นําไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ มีทัศนคติที่ดี

-๘และมีความเชื่อมั่นไว้วางใจ ในด้านภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทํา โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา (Phayao Passport Tour) โดยสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้จัดทําในรูปแบบเว็บไซต์ คือ www.phayaopassporttour.com และแอพพลิเคชั่น
ชื่อ OTOP นวัตวิถีพะเยา ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นขอความร่วมมือ
1.สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกแห่ง แจ้งประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และ
กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านในแต่ละอําเภอ เข้าร่วมการอบรมตามกําหนดการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๑
2.สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกแห่ง แจ้ง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.phayaopassporttour.com
และแอพพลิเคชั่น OTOP นวัตวิถีพะเยา ให้กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้ รับทราบเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด จัดสรรงบประมาณให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พะเยา ดําเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี ๒๕๖๒
กําหนดดําเนินโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ไร่ภูกลอง
ฮิลล์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านตุ่น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
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ผู้บันทึกการประชุม

