รายงานการประชุมประจาเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๙/256๒
วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม 256๒
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
******************************

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวอรพรรณ ใสสม
๒. นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

-๒เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชํานาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี ๒๕๖๒
กรมการพัฒนาชุมชน โดย คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น กรมการพัฒนา
ชุมชน ประจาปี ๒๕๖๒ ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้า งประจาดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการลูกจ้างประจาของกรมฯ มีการประพฤติตนอยู่ในจรรยาและ
ระเบียบวินัยและประปฏิบั ติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานของกรมการพั ฒนา
ชุมชน และได้มีประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการสังกัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ ดังนี้
๑) ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน : นางอาไพ บัวระดก ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(นักวิชาการพัฒ นาชุมชนชานาญการพิเศษ) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด
พะเยา
๒) ประเภทพัฒนาการอาเภอ : นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ ตาแหน่ง พัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชานาญการ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
๓) ประเภทนักวิชาการ : นางชมพูนุท ธรรมยา ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. การโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย มีคําสั่งที่ ๒๐๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ย้ายข้าราชการ จํานวน
๓๔ ราย แต่งตั้งให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง โดยกําหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๓. ข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
๓.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่โยกย้ายดารงตาแหน่งใหม่
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
ย้ายมาดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัด
พะเยา ประจํ าเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ สวนสุขภาพ
วัดกู่ผ างลาง บ้ านร่ องหาด หมู่ที่ ๙ ตําบลห้ ว ยข้าวก่ํา อําเภอจุน จังหวัดพะเยา สําหรับเดือนตุล าคม ๒๕๖๒
อยู่ระหว่างกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้แจ้ง ให้ดาวน์โหลดรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๘/256๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม 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 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จังหวัด
พะเยาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๓๐,๒๑๗,๒๓๘.๑๕ บาท เบิกจ่าย
ทั้ง สิ้ น ๒๙,๖๘๙,๓๕๒.๘๕ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๘.๒๕ ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ช่ ว ยกั น ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ
ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

4.๒.1 ผลการดาเนินงานตามคารับรองปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด

ค่าน้าหนัก

เป้าหมายดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับ
คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการบริหารสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
ตัว ชี้ วั ด ที่ 4 ระดั บความสํ า เร็ จ ของการขั บ เคลื่ อ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 ร้ อ ยละที่ ค งเหลื อ ของครั ว เรื อ นยากจน
เป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.
ตัวชี้วัดที่ 8 รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปี งปม.พ.ศ.2562
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 ร้ อ ยละของครั ว เรื อ นเป้ า หมายที่ เ ข้ า สู่
กระบวนการบริหารจัดการหนี้สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้
ตัวชี้ วัด ที่ 11 ร้ อยละของผลิ ตภั ณ ฑ์ OTOP ในกลุ่ ม
ปรั บ ตั ว สู่ ก ารพั ฒ นา (กลุ่ ม D) ได้ รั บ การพั ฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ร้อยละ 30
ร้อยละ 30

30,217,238.15 บาท

11 แผนงาน/โครงการ

๒๙,๖๘๙,๓๕๒.๘๕ บาท
112 แผนงาน/โครงการ

๙๘.๒๕
๙๘.๒๕

๔
๔

ร้อยละ 20

57 ราย

57 ราย

100

5

ร้อยละ 20

100

5

ร้อยละ 15

11 กลุ่ม / ผลิตภัณฑ์ / 11 กลุ่ม / ผลิตภัณฑ์ /
ชุมชน
ชุมชน
149/15 กลุ่ม
15 กลุ่ม

100

5

ร้อยละ 15

90 หมู่บ้าน

90 หมู่บ้าน

100

5

ร้อยละ 15

302 ครัวเรือน

296 ครัวเรือน

100

5

ร้อยละ 15
ร้อยละ 15

1,941,253,518 บาท 1,935,739,751 บาท
17,788,290 บาท
21,382,481 บาท

99.71
120.21

5
5

ร้อยละ 10

10/162 หมู่ บ้า น/ 10 ห มู่ บ้ า น / 1 6 2
ครัวเรือน
ครัวเรือน
90/20 กลุ่ม
ได้ลงนามสัญญาจ้างและ
จัดทําเอกสาร POกันเงิน
เบิกเหลื่อมปี
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ร้อยละ 15

-๔๔.๒.2 ผลการดาเนินการโครงการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
กรมการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอด
การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องพรนภา โรงแรม
พะเยาเกทเวย์ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยนายวุฒิขัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานเปิดโครงการฯ
ภายใต้วัตถุป ระสงค์ เพื่อสนับ สนุ นการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ เชื่อมโยง
ผลผลิตสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร) โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
(คสป.) และผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา รวมจํานวน 32 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ เชื่อมโยงผลผลิตสู่
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4ร) อย่างน้อย 1 เครือข่าย ผลผลิตโครงการ ได้แก่
1) เกิดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย จํานวน 1 เครือข่าย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
Phayao Wellness (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)
2) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายเกษตร/อาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ
เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร (4 ร) โดยมีหน่วยงานทั้งภาค
ราชการ เอกชน และภาคประชาคม ร่วมลงนาม จํานวน 9 หน่วยงาน/ส่วนราชการ
3) ร่างแผนการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ระดับ C รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒.๓ สรุปผลการส่งรายงานประจาเดือนกันยายน 2562 และกาหนดส่งรายงาน ประจาเดือน
ตุลาคม 2562
จังหวัดฯ ได้จัดทําสรุปผลการส่งรายงานประจําเดือนกันยายน 2562 (เอกสารแนบ ๔) และกําหนดส่ง
รายงานประจําเดือน ตุลาคม 2562 (เอกสารแนบ ๕) มาเพื่อให้อําเภอใช้ในการวางแผนการดํา เนินการ กํากับ
และติดตามการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและห้วงระยะเวลาที่ ตามกําหนด สําหรับสรุปผลการส่ง
รายงานประจํ าเดือ นกัน ยายน 2562 ขอให้ อํา เภอตรวจสอบ หากมีข้ อผิ ดพลาด หรือไม่ถู กต้ อง ขอให้ แจ้ ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๓ กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.๓.๑ ยอดการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานความก้าวหน้า ยอดการจํ าหน่ายสิ นค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิ ตภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๒ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรั บแบบประเมินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ใหม่เรียกว่า
“แบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล” จํานวน 18 ตัวชี้วัด
แทนแบบประเมิ น ผลการพั ฒ นากิ จ กรรมหมู่ บ้ า น (กข.คจ.) จํ า นวน 26 ตั ว ชี้ วั ด และแบบประเมิ น สุ ข ภาพ
ทางการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 24 ตัวชี้วัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินโครงการ กข.คจ. ให้มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งใช้ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ

-๕บ้านเมืองที่ดที ี่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอในการประชุม
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ประกอบด้วย 4 หลักการสําคัญ 10 หลักการย่อย เป็นกรอบการประเมิน โดยให้
อําเภอส่งแบบรายงานภาวะหนี้สินให้จังหวัดภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ขณะนี้หนังสืออยู่ระหว่างการนําเสนอ
(แบบรายงานจะส่งทางไลน์ให้อําเภออีกทาง)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๓ การประเมินผล มชช. ปี 2562
อําเภอได้ส่งผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ทั้ง 4 ประเภท รวม 49 หน่วยนับ ผ่าน
การประเมิน จํานวน 41 หน่วยนับ แยกได้ดังนี้
1.ประเภทผู้นําชุมชน
จํานวน 19 หน่วยนับ ผ่านการประเมิน 13 หน่วยนับ
2.ประเภทชุมชน
จํานวน 12 หน่วยนับ ผ่านการประเมิน 11 หน่วยนับ
3.ประเภทองค์กรชุมชน
จํานวน 10 หน่วยนับ ผ่านการประเมิน 10 หน่วยนับ
4.ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน จํานวน 8 หน่วยนับ ผ่านการประเมิน 7 หน่วยนับ
ประการผลฯ และใบเกียรติบัตร อยู่ระหว่างการนําเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงนาม
หากมีอําเภอใดเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้นํา อช. ขอให้แจ้งจังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อ
จะได้ออกสั่งแต่งตั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๔.๔ การสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ผลการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ของจังหวัดพะเยา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
เวลา 15.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๕ การบริหารเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาส ๓ – ๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.๓.๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับใช้จ่ายเงินประเภททุนหมุนเวียนและประเภทอุดหนุน
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่า ยเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน
และประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเรื่องคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน เรื่องการคืนเงิน
ซึ่งสมาชิกผู้กู้ยืมแล้วไม่สามารถดําเนินการตามโครงการได้ และหลักเกณฑ์พื้นฐานในการพิจารณาโครงการประเภท
เงินอุดหนุน รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและ
ประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๓ กลุม่ งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

๔.๓.๑ ผลการดาเนินงานดาเนินงานตลาดสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce
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 ๑๐๓ รายการ มีผู้
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จํานวน ๔,๐๓๗ คน และมีการคลิกสั่งซื้อสินค้าจํานวน ๙๕๖ ครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ

-๖๔.๓.๒ การมอบเกี ยรติ บั ต รผลการประกวดการจั ดท าสารสนเทศหมู่ บ้ า นสารสนเทศชุ มชนและ
สารสนเทศตาบลต้นแบบ
๑. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน คั ด เลื อ กและประกาศผลการคั ด เลื อ กหมู่ บ้ า นสารสนเทศชุ ม ชนดี เ ด่ น
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562 จํานวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านต๊ําพระแล หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา
๒. สารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562 จํานวน 1
ตําบล ได้แก่ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
และจะมอบเกียรติบัตรในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓.๓ การมอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจาปี 2562
กรมการพัฒ นาชุมชน คัดเลือกและประกาศผลการคัดเลื อกนักประชาสั มพันธ์ดีเด่น ระดับเขตตรวจ
ราชการ ประจําปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ นางขวัญจิตร ขาวสังข์ ตําแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
และจะมอบเกียรติบัตรในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา กาหนดให้มีการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
พะเยา เพื่อติดตามผลการดาเนินงานและร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย พร้อมทั้งสรุปปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเป็นประจาทุกเดือน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จะจัดให้มีการประชุมผู้บริหารและ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาสัญจร โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแม่ใจ รับ
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเป็นอาเภอแรก ณ เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงปางปูเลาะ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลศรีถ้อย
อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๔๐ น.

(นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์)
ผู้บันทึกการประชุม

