รายงานการประชุมประจาเดือนผูบ้ ริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
ครัง้ ที่ 1/256๒
วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ 256๒
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
******************************
ผู้เข้าประชุม
๑. นายชานาญ บุดาสา
๒. นางอาไพ บัวระดก
๓. นายวรเชฏฐ์ หน่อคา
๔. นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคา
๕. นางวรรณภา คงมั่น
๖. นายเทพ วงศ์สุภา
๗. นายประวิทย์ วงค์ธิดา
๘. ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์
๙. นางทิพย์วรรณ แก้วทอง
๑๐. นายพัฒนา โพธิ์บอน
๑๑. นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์
๑๒. นางศิรินุช สูงสุด
๑๓. นางนันทิยา ยาเจริญ
๑๔. นายสุรชัย บุญเรือง
๑๕. นายธีรศักดิ์ ปันกิติ
๑๖. นางปติมาพร ตั๋นเต็ม
๑๗. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง
๑๘. นางชมพูนุท ธรรมยา
๑๙. นางมุกดา ชนกล้าหาญ
๒๐. นางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ
๒๑. นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส
๒๒. นางสาวอรพรรณ ใสสม
๒๓. นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์
๒๔. นางสาวธัญลักษณ์ อ้อยหอม
๒๕. นายชานนท์ ใจสุภา
๒๖. นายสมบัติ ไพรอานวยพร

พัฒนาการจังหวัดพะเยา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอเมืองพะเยา
พัฒนาการอาเภอแม่ใจ
พัฒนาการอาเภอเชียงคา
พัฒนาการอาเภอจุน
พัฒนาการอาเภอดอกคาใต้
พัฒนาการอาเภอภูซาง
พัฒนาการอาเภอปง
พัฒนาการอาเภอเชียงม่วน
(แทน) พัฒนาการอาเภอภูกามยาว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป

ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. นางปรารถนา ศักดิ์สูง
๒. นายประจักษ์ ไชยวงค์
๓. นางสาวชณัฐธิญา ปงธิยา
๔. นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ
๕. นางสาวเพลินพิศ แก้วแดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

-๒เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชานาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

1. ข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
1.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑) นางนงคราญ พั ฒ น์ รัต นไชย นัก วิช าการตรวจสอบภาษี ช านาญการพิ เศษ สานั ก งานตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์แม่ฮ่องสอน ย้ายมาดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
๒) นายถวิ ล สมกั น ผู้ อานวยการพิ พิ ธภั ณ ฑ์ เรีย นรู้ราษฎรบนพื้ น ที่ สูง จั ง หวัด เชีย งใหม่ ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
๓) นายสุนทร คายวง ตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ย้ายมาดารงตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่พะเยา
๔) นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ ไพบูลย์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการพิเศษ สานักงานบริหารกองทุน
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม
ทราบ
.
1.๒ การรณรงค์เรื่องหมอกควันไฟป่า
การรณรงค์เรื่องหมอกควันไฟป่าซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในภาวะวิกฤต และจังหวัดพะเยาได้รับมอบหมายเป็น
เจ้าภาพจัด ประชุม วิช าการระดั บชาติ องค์ การเกษตรกรในอนาคตแห่ ง ประเทศไทยในพระราชูป ถัมป์ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในวันจันทร์ที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้รับมอบหมายให้จัดกระเช้าผลิตภัณฑ์ OTOP ถวาย
จังหวัดพะเยาได้มีประกาศควบคุมหมอกควันไฟป่า ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงขอความร่วมมือควบคุมหมอก
ควันตลอดเส้นทางที่เสด็จผ่าน
มติที่ประชุม
ทราบ
.
1.๓ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
การเบิ ก จ่า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขณะนี้ อ ยู่ ในห้ ว งระยะเวลาไตรมาส ๒
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาผลการเบิกจ่ายยังน้อยมาก ขอให้เร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม
ทราบ
.
1.๔ พิธ ีเจริญ พระพุท ธมนต์ถ วายพระพรชัย มงคลแด่ สมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว มหาวชิร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วัน ที่ ๒๘ ของทุ กเดือน จังหวัดจัดให้ มี พ ิธีเ จริญ พระพุท ธมนต์ถ วายพระพรชัย มงคลแด่ สมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วัดศรีโคมคา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เวลา ๑๖.๐๐ น.
มติที่ประชุม
ทราบ
.
1.๕ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ ป ระกาศวั น เลื อ กตั้ ง อย่ างเป็ น ทางการคื อ ในวั น ที่ 24 มี น าคม 2562
กาหนดวันเปิดรับสมัคร ส.ส. ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2562 ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ งนอกราชอาณาจั กร ระหว่างวันที่ 4 - 16 มีน าคม 2562 ลงคะแนนนอกเขต
เลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า) วันที่ 17 มีนาคม 2562
มติที่ประชุม
ทราบ
.

-๓๒. โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจาเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก หมู่ที่ ๕ ตาบลบ้านมาง
อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม
ทราบ
.
๓. กาชับการวางตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้ข้าราชการต้องวางตนเป็น
กลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาทางการเมืองของข้าราชการด้วย
เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม จึงขอให้
พัฒนาการอาเภอกาชับบุคลากรในสังกัดวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มติที่ประชุม
ทราบ
.

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้แจ้งอาเภอดาวน์โหลดรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1๒/2561 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ จากเว็บไซต์ระบบรับ - ส่งงาน สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพะเยา http://www.cddphayao.net/
มติที่ประชุม
รับรอง
.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
๓.1 การจัดการความรู้ (KM) ประจาปี พ.ศ. 2562
การบ่งชี้ความรู้ตามประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ๘ หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 เทคนิคการสร้างและพัฒนาผู้นาในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
หมวดที่ 2 เทคนิคการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมวดที่ 3 เทคนิคการแก้ไขปัญหาความยากจน
หมวดที่ 4 เทคนิคการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่การพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
หมวดที่ 5 เทคนิคการส่งเสริมช่องทางการตลาดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
หมวดที่ 6 เทคนิคการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หมวดที่ 7 เทคนิคการส่งเสริมกองทุนชุมชนให้เกิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
หมวดที่ 8 เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (เป็นบุคลากรทันสมัย พัฒนาองค์กร
ขอให้อ าเภอรวบรวม จัดเก็บ องค์ความรู้รายบุ คคลตามหมวดที่บ่ง ชี้ วิเคราะห์แ ละคัดแยกความรู้เป็ น
ประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อนาสู่การ
ประมวลและการกลั่นกรองความรู้โดยคณะกรรมการกลั่นกรององค์ความรู้ระดับจังหวัด และสังเคราะห์องค์ความรู้
ให้เป็น ๑ ชุดความรู้ และคัดเลือกองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1.1 การดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 14 ตัวชี้วัด ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
กรมฯ ได้สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กาหนดวันประชุมชี้แจงคารับรองการปฏิบัติราชการฯ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดของ
ตัวชี้วัดที่เป็นรายทีมเพิ่มเติมและรายบุคคลจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
๔.๑.2 การดาเนินงานโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับอาเภอ (สัญจร) กลุ่มเป้าหมายอาเภอละ 50 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนแม่ระดับหมู่บ้าน/ตาบล/
อาเภอ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการเดือนกุมภาพันธ์ 2562
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
๔.๑.3 แผนการปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าเดื อ น กุ มภาพั น ธ์ 2562
ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานฯ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อเป็นการประสานงานและการติดตามขับเคลื่อนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรม
ตามยุท ธศาสตร์จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และขอเพิ่ มกาหนดวันประชุมชี้แจงคารับ รอง
การปฏิบัติราชการฯ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
๔.๑.4 สรุป ผลการส่งรายงานประจาเดือ นมกราคม 2562 และกาหนดส่งรายงาน ประจาเดือ น
กุมภาพันธ์ 2562
จังหวัดได้จัดทาสรุปผลการส่งรายงานประจาเดือน มกราคม 2562 จานวน ๑๐ รายการ และ กาหนดส่ง
รายงานประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จานวน ๑๓ รายการ มาเพื่อให้อาเภอดาเนินการตามกาหนด สาหรับ
สรุปผลการส่งรายงานประจาเดือนมกราคม 2562 ขอให้อาเภอตรวจสอบ หากมีข้อผิดพลาดและต้องแก้ไ ข ขอให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ - ๓
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
๔.๑.๕ การติดตามสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพะเยา
จัง หวัดได้ จัด ทาแผนการติด ตามสนับ สนุ นการด าเนิ น งานขั บ เคลื่อ นเศรษฐกิ จฐานรากและประชารั ฐ
ของคระทางานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพะเยา จานวน ๑๙ รายการ
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.

-๕-

๔.๒ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.2.1 การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2562
กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งแนวทางการดาเนินงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ”
ดีเด่ น ระดับ จั งหวั ด และกิ จกรรมพั ฒ นาชุ ม ชนดี เด่น ระดั บ จั ง หวัด ประจาปี 2562 เข้ ารับ โล่ รางวัล จ านวน
5 ประเภท ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔
๑) รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาหรับหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จานวน 1 รางวัล
๒) รางวัล “สิงห์ทอง” สาหรับผู้อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด (ชาย 1 คนและหญิง 1 คน)
จานวน 2 รางวัล
๓) รางวัล “สิงห์ทอง” สาหรับกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสาคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด
จานวน 1 รางวัล
๔) รางวัล “สิงห์ทอง” สาหรับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด
จานวน 1 รางวัล
๕) รางวัล “ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง” ระดับจังหวัดๆ ละ 1 รางวัล
ในการนี้ จึงขอให้อาเภอสรรหาตัวแทนแต่ละประเภทเข้าร่วมการคัดสรรตามเกณฑ์ที่กาหนด พร้อมทั้งแจ้ง
เป้าหมายให้จังหวัดทราบ ภายในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อจังหวัดจะได้ทากาหนดการตรวจเยี่ยมต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
4.2.2 กาหนดการดาเนินงานตามโครงการ การสร้างกลุ่มอาชีพสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการชุมชน
(Community Entrepreneur : CE)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา กาหนดดาเนินโครงการฯ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ศักยภาพและจัดประเภทกลุ่ม งบประมาณ 12,900 บาท จานวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ที่ว่าการอาเภอปง จังหวัดพะเยา
กลุ่ม เป้าหมายได้ แก่ ผู้แทนกลุ่มแปรรูปเม็ ดมะม่ วงหิมพานต์ 9 คน และผู้ แทนศูน ย์ประสานงาน
องค์การชุมชน/ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสัมมาชีพชุมชนเข้ารับการประเมินและจัดประเภทกลุ่มในการพัฒนาสู่
ผู้ประกอบการชุมชน
เป้าหมายการดาเนินงาน คือ กลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ขึ้นทะเบียน OTOP กับสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอปง จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
4.2.๓ ผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะอนุ กรรมการบริห ารกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลการเบิก จ่ายงบประมาณสานักงานเลขานุ การคณะอนุ กรรมการบริหารกองทุนพั ฒ นาบทบาทสตรี
จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.

๔.3. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.3.๑ การดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศและสารสนเทศตาบลต้นแบบ
ขอให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ ส่งทะเบียนรำยชื่อหมู่บ้ำนสำรสนเทศชุมชนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ชุมชนและคุณ ภำพชีวิตอำเภอละ ๑ หมู่บ้ำน และสำรสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ระดับ
อำเภอ อำเภอละ ๑ ตำบล ปี ๒๕๖๒ ให้จังหวัด ภำยในวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.

-๖๔.3.2 การดาเนินงานศูนย์ข้อมูลกลาง
ขอให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ นำเข้ำข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลำงกระทรวงมหำดไทยและจังหวัด ข้อมูล
ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งหมดจำนวน ๑๗ ฐำนข้อมูล จึงขอให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ ดำเนินกำรจัดเก็บและนำเข้ำ
ข้อมูลฯให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๒ ผ่ำนเว็บไซต์http://www.phayao.epizy.com โดยแบบบันทึก
ข้อมูลและคู่มือสำมำรถดำวน์โหลดได้ทำงเว็บไซต์ http://cddphayao.net/ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
๔.๓.๓ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.๒ค
กรมกำรพัฒนำชุมชนแจ้งกำหนดติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.)
ข้อมูลพื้ นฐำนระดับ หมู่บ้ ำน (กชช.๒ค) ปี ๒๕๖๒ และกำรดำเนินงำนระบบเทคโนโลยีระบบเครือข่ำย ระบบ
สำรสนเทศชุมชน ระหว่ำงวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
จังหวัดได้กำหนดพื้นที่เป้ำหมำย ๒ อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองพะเยำ และอำเภอแม่ใจ ประเด็นกำร
ติดตำม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗
ประเด็นขอความร่วมมือ
๑. แจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลและประสำนงำนกับ อปท.เป้ำหมำย
๒. ขอให้อำเภอแจ้งกลุ่มเป้ำหมำยฯ เข้ำร่วมกำรตรวจติด ตำมของเจ้ำหน้ำที่จำกส่วนกลำงตำมวัน เวลำที่
กำหนด (กลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชนจักได้ประสำนงำนอีกครั้ง)
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
๔.๓.๔ การสนับสนุนการดาเนินงานด้านสารสนเทศฯ ของกลุ่มงานสารสนเทศฯ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กาหนดออกให้การสนับสนุนการดาเนินงานด้านสารสนเทศฯ และ
ติดตามการดาเนินโครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ ประจาปี 2562 ให้ห้วงระหว่างวันที่
4 – 8 มกราคม 2562 รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 09.00 น. อาเภอแม่ใจ บ่าย 13.30 น. อาเภอภูกามยาว
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 09.30 น. อาเภอเชียงม่วน บ่าย 13.30 น. อาเภอดอกคาใต้
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 09.30 น. อาเภอปง
บ่าย 13.30 น. อาเภอจุน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 09.00 น. อาเภอเมืองพะเยา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เช้า 09.30 น. อาเภอภูซาง บ่าย 13.30 น. อาเภอเชียงคา
ประเด็นขอความร่วมมือ
แจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลและอยู่ร่วมปฏิบัติงำนกับนักวิชำกำรพัฒนำชุมชนของ สพจ.พะเยำ
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
๔.๓.๕ โครงการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2562
ตามที่จังหวัดพะเยา ได้แจ้งการอนุมัติให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดาเนิ นการตามแผนปฏิบั ติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน เพื่อให้ประชาชน กลุ่มอาชีพ
ครัวเรือนยากจน มีรายได้เพิ่มขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พื้นที่ 9 อาเภอ ซึ่งเป็นครัวเรือนตก
เกณฑ์ จปฐ. ที่พัฒนาได้ จานวน 270 คน 27 หมู่บ้าน และจังหวัดได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ที่ 1 เวทีประชาคม
วิเคราะห์ชุมชน และเขียนแผนชีวิต และกิจกรรมที่ 2 เวทีส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในหมู่บ้าน ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้กาหนดจัดกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพด้าน
การผลิต กลุ่มเป้าหมายได้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพฯ ที่อาเภอได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 270 คน
(27หมู่บ้ าน/ 1 อาชีพ ๆละ 10 คน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพัน ธ์ 2562 ณ ศู นย์เรียนรู้บ้านบั ว หมู่ที่ 4
ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘

-๗ประเด็นขอความร่วมมือ
๑. แจ้งกลุ่ มเป้ าหมายตามจานวนกลุ่ม อาชีพ ที่ ได้ รับจัด สรร (1 หมู่ บ้าน / 1 อาชีพ ) กลุ่มละ 10 คน
เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านบัว หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านตุ่น
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. แจ้งรายการวัสดุสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 24,000 บาท ส่งให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒ นา
ชุมชน ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (เอกสารแนบ ๙)
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.

๔.4. ฝ่ายอานวยการ
๔.4.๑ การดาเนินโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา
กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้จัดทำยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมจริยธรรมข้ำรำชกำรกรมฯ เพื่อให้เป็นแนวทำงใน
กำรเสริม สร้ำง ส่ งเสริม และพั ฒ นำคุ ณ ธรรม จริยธรรมแก่ ข้ำรำชกำรในสัง กั ด ให้ ป ระพฤติ ป ฏิ บัติ ห น้ ำที่ ตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน และจรรยำข้ำรำชกำร
จัง หวัดพะเยำ จึงได้กำหนดโครงกำร “เสริมสร้ำงจริยธรรมข้ำรำชกำร กรมกำรพัฒ นำชุมชน จังหวัด
พะเยำ” ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ น. ณ วัดพระธำตุ จอมทอง ตำบลบ้ำนต๋อม อำเภอ
เมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ รำยละเอียดกำหนดกำรตำมเอกสำรแนบ ๑๐
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
๔.4.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ 1๑ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรทั้ ง สิ้ น ๒๒,๙๓๐,๙๓๘ บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
๖,๒๒๗,๘๘๐ บาท คงเหลือ ๑๖,๗๐๓,๐๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๖
ขอให้อาเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลและกรมการพัฒ นาชุมชน
กาหนด โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
๔.4.๓ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินกันขยายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กำรกันเงินไว้เบิ กเหลื่อมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินกันขยำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสารแนบ 1๒ ขอให้อาเภอที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จเร่งดาเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๔๕ น.

จุฑามาศ กุลยวิชญ์
(นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์)
ผู้บันทึกการประชุม

วรรณภา คงมั่น
(นางวรรณภา คงมั่น)
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

