รายงานการประชุมประจาเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๒/256๒
วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 256๒
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
******************************
ผู้เข้าประชุม
๑. นายชํานาญ บุดาสา
๒. นางอําไพ บัวระดก
๓. นายวรเชฏฐ์ หน่อคํา
๔. นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคํา
๕. นางวรรณภา คงมั่น
๖. นายเทพ วงศ์สุภา
๗. นายประวิทย์ วงค์ธิดา
๘. ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์
๙. นางทิพย์วรรณ แก้วทอง
๑๐. นางมัลลิกา ทองเทพ
๑๑. นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์
๑๒. นางศิรินุช สูงสุด
๑๓. นางนันทิยา ยาเจริญ
๑๔. นางสาวพชรพร แก้วทิตย์
๑๕. นางชมพูนุท ธรรมยา
๑๖. นางมุกดา ชนกล้าหาญ
๑๗. นางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ
๑๘ นางสาวชณัฐธิญา ปงธิยา
๑๙. นางสาวธัญลักษณ์ อ้อยหอม
๒๐. นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ
๒๑. นายสมบัติ ไพรอํานวยพร

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางปรารถนา ศักดิส์ ูง
๒. นายธีรศักดิ์ ปันกิติ
๓. นางปติมาพร ตั๋นเต็ม
๔. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง
๕. นายประจักษ์ ไชยวงค์
๖. นางสาวอรพรรณ ใสสม
๗. นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส
๘. นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์
๙. นางสาวเพลินพิศ แก้วแดง
๑๐. นายชานนท์ ใจสุภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเงินและบัญชี

-๒เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายชํานาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ข้อสัง่ การจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
๑.๑. การเปิดรับสมัครลงทะเบียนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพะเยา เป้าหมาย 30,000 คน
ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาให้บริการน้ําดื่มแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนาคือ 1) วันที่ 5 มีนาคม 2562 พัฒนาถนนจากบริเวณหน้าวัดหลวงถึง
กว๊านพะเยา กลุ่มงานส่งเสริมฯ, ฝ่ายอํานวยการ และอําเภอเมืองพะเยา รับผิดชอบ 2) วันที่ 6 มีนาคม 2562
พัฒนาบริเวณข่วงนกยูง อ.จุน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, การไฟฟ้าฯ และธนาคารออมสิน รับผิดชอบ 3) วันที่
7 มีนาคม 2562 พัฒนาบริเวณลําน้ําร่องช้าง อ.ดอกคําใต้ กลุ่มงานสารสนเทศฯ และธนาคารออมสิน รับผิดชอบ
๑.๒. งานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงําเมือง ประจําปี 2562 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงําเมือง จังหวัดพะเยาขอให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าร่วมเข้าร่วมพิธีบวงสรวง
และถวายเครื่องราชสักการะ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ตามกําหนดการที่แจ้งให้ทราบทางไลน์กลุ่ม สพจ.
1.3. การคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นระดับจังหวัด จังหวัดพะเยาได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯ
และได้มอบประกาศเกียรติบัตรในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์ คือ 1) ขนมจีนยายหม่อม
2) เมรัยน้ําผึ้งแม่นาย 3) กระเป๋าชวาวาด 4) ครีมมะขามแม่แสงดี และ 5) ผ้าทอบ้านทุ่งมอก
1.4 การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ขอให้ทุกภาคส่วนถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา
1.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา หน่วยงานพัฒนาชุมชน
อยู่ในลําดับที่ 14 นับจากน้อยไปหามาก คิดเป็นร้อยละ 33
1.6 การขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาถือเป็นงานสําคัญที่
ต้องดําเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลตําบลแม่ปืม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้แจ้งอําเภอดาวน์โหลดรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/256๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จากเว็บไซต์ระบบรับ - ส่งงาน สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพะเยา http://www.cddphayao.net/
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

4.1.1 การขับเคลื่อนคารับรองปฏิบัติราชการ การดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1) การปรับปรุงคาสั่งศูนย์ประสานการขับเคลื่อนคารับรองปฏิบัติราชการ ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขณะนี้ จั ง หวั ดฯ อยู่ ร ะหว่างการปรั บปรุง คําสั่ ง ศูนย์ป ระสานการขับเคลื่ อนคํ ารับรองปฏิ บัติราชการ
ตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้
การดําเนินงานการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผ ล จังหวัดพะเยา ได้มีห นังสื อที่ พย 0019.1/
ว 1952 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมืออําเภอได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตัวชี้ วัด
รายตัวชี้วัด ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อจังหวัดจักได้มาออกคําสั่งแต่งตั้งฯต่อไป สําหรับ
แผนปฏิบัติการในการออกติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนฯ
ได้กําหนดแผนในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ อีกครั้งหนึ่ง
2) การลงนามคารับรองปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่จั งหวัด ได้ดําเนิน การประชุมเชิงปฏิบัติการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยชี้แจงแนวทางการประเมินส่ วนราชการและถ่ายทอดตัว ชี้วัด
ค่ า เป้ า หมาย และลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงคํ า รั บ รองในการปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่ า งพั ฒ นาการจั ง หวั ด กั บ หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน/หั ว หน้ า ฝ่ า ยอํ า นวยการ และพั ฒ นาการอํ า เภอ ในวั น ที่
20 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
กรมการพัฒ นาชุ มชน เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และบรรลุ เป้าหมายที่กําหนด จึงขอความร่ว มมือหั ว หน้ า
กลุ่มงาน /หัวหน้าฝ่าย และพัฒนาการอําเภอ ได้รายงานผลการดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้ วัด ค่าเป้าหมาย รวมถึง
การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ภายในหน่วยงาน พร้อมภาพกิจกรรมฯ ส่งให้จังหวัดฯ ภายในวันที่ 14 มีนาคม
2562 (เอกสารแนบ 1)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑.2 การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดพะเยา โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจัง หวัดพะเยา ได้กําหนดแผนในการออกพื้นที่เพื่อ ติดตามผล
และวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา จํานวน 19 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์/ชุมชน/หมู่บ้าน ในการขับเคลื่อน
ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ 9 อําเภอ ในระหว่างวันที่ 19 – 21
มีนาคม 2562 รายละเอียดตามแผนการติดตามแนบท้าย (เอกสารแนบ 2)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑.3 การเตรียมความพร้อมการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตามที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ช นได้ กํ า หนดกา รตามแผนการตรวจสอบประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2562 โครงการชุมขนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยจังหวัดฯ ได้แจ้งแผนปฏิบัติงานตรวจสอบฯ ในพื้นที่
จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อ ให้การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด พะเยา จึ ง ขอแจ้ ง แนวทางแนวทางการเตรี ย ม
ความพร้อมรับการตรวจสอบของ สตง. มาเพื่อให้อําเภอถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป (เอกสารแนบ 3)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๔๔.๑.4 แผนการปฏิบัติ การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน มีน าคม 2562 ของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
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
ประจําเดือน มีนาคม 2562 เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานงาน และวางแผนการทํางาน รวมถึงการติดตาม
ขั บ เคลื่ อ นงานกิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน และกิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด พะเยา
(เอกสารแนบ 4)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.1.5 สรุปผลการส่งรายงานประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 และกาหนดส่งรายงาน ประจาเดือน
มีนาคม 2562
จังหวัดได้จัดทําสรุปผลการส่งรายงานประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2562 และ กําหนดส่งรายงาน
ประจําเดือน มีนาคม 2562 มาเพื่อให้อําเภอดําเนินการตามกําหนด สําหรับสรุปผลการส่งรายงานประจําเดือน
กุมภาพัน ธ์ 2562 ขอให้ อําเภอตรวจสอบ หากมีข้อผิ ดพลาดและต้องแก้ไขขอให้ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบ
(เอกสารแนบ 5 – 6)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๒ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

4.2.1 การดาเนินงานการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2562
ตามที่จังหวัดได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย 0019.2/ว 0046 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
แจ้งประเด็นเน้นย้ําโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2562 ข้อที่ 6
ให้อําเภอบันทึกข้อมูล ดังนี้ - ข้อมูลปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มกราคม 2562
- ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562
- ข้อมูลรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพทุกวันที่ 15 ของทุกเดือนที่เริ่มมีรายได้
- ข้อมูลกลุ่มอาชีพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
ดังนั้น สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมืออําเภอ (ยกเว้น อ.เชียงม่วน,
อ.ภูกามยาว) ดําเนินการบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ตาม
จํานวนครัวเรือนสัมมาชีพรายอําเภอดังต่อไปนี้
ลาดับที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เมืองพะเยา
ดอกคําใต้
ภูกามยาว
แม่ใจ
จุน
เชียงคํา
ภูซาง
ปง
เชียงม่วน
รวมทั้งสิ้น

มติที่ประชุม

จานวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย
40 หมู่บ้าน
16 หมู่บ้าน
6 หมู่บ้าน
12 หมู่บ้าน
15 หมู่บ้าน
29 หมู่บ้าน
10 หมู่บ้าน
18 หมู่บ้าน
3 หมู่บ้าน
149 หมู่บ้าน

รับทราบและถือปฏิบัติ

จานวนครัวเรือนสัมมาชีพ
800 ครัวเรือน
320 ครัวเรือน
120 ครัวเรือน
240 ครัวเรือน
300 ครัวเรือน
580 ครัวเรือน
200 ครัวเรือน
360 ครัวเรือน
60 ครัวเรือน
2,980 ครัวเรือน

อาเภอที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ




-๕4.2.2. การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ.2562
จังหวัดพะเยาได้มีหนังสือ ที่ พย 0019.2/ว 215 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งการดําเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการองค์
ความรู้ของกรมฯ ให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามภารกิจกรมฯ
และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถดําเนินการจัดการความรู้ในงาน เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ในการนี้ จึงขอความร่วมมืออําเภอแจ้งให้บุคลากรทุกคนในสังกัดบันทึกองค์ความรู้ตามแบบบันทึกองค์
ความรู้รายบุคคล พร้อมทั้งรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวส่งให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ภายในวันที่
15 มีนาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2.๓ การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
จังหวัดพะเยาได้มีหนังสือที่ พย 0019..2/ ว 1621 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซักซ้อมแนวทาง
การดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทั้งระดับอําเภอ/ตําบล โดยให้กํากับดูแลการดําเนินงาน
อย่างใกล้ชิด ตามแนวที่ได้แจ้งซักซ้อมไปแล้ว และขอให้อําเภอรายงานภาวะหนี้สิน ครั้งที่ 1 /2562 ส่งให้จังหวัด
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ให้ดําเนินการตามระเบียบที่กําหนด รวมถึงแนวทางการจัดทําทะเบียน
กลุ่มเป้าหมาย ลูกหนี้เงินยืม ฯลฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2.4 การดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจาปี 2562
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งแนวทางการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
ประจําปี 2562 เพิ่มเติม และจังหวัดได้มีหนังสือ ที่ พย 0019.2/ ว 1615 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้ง
ขอความร่วมมืออําเภอจัดเก็บและส่งข้อมูลเพิ่มเติม คือ 1) สํารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนเป้าหมาย โดยแทรกแบบสํารวจอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายไว้ใน Family Folder 2) จัดทําแบบสรุป
การสํารวจเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายระดับอําเภอ (แบบ สอ.1), แบบสรุปรายการ
วัส ดุ (สอ.2) และแบบสรุป รายการครุ ภัณฑ์ (แบบ สอ.3) ส่ ง ให้จังหวัด ภายในวัน พุธที่ 27 มีน าคม 2562
เพื่อรวบรวมสรุปรายงานกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2.3 โครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุ ศลแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กําหนดดําเนินการในห้วงระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2562 ขอให้อําเภอแจ้งจิตอาสาในหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมดูแลรักษา ขุดลอก ทําความสะอาด คูคลอง และ
แม่น้ําในหมู่บ้าน หากไม่มีคูคลองให้พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดําเนินงานให้จังหวัด ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 พร้อมภาพกิจกรรม
(ก่อน ขณะ และหลังดําเนินการแล้วเสร็จ) พร้อมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมทางระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OA) หรือ
กลุ่มไลน์นายธีรศักดิ์ ปันกิติ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2.4 การดาเนินกิจกรรมสนับสนุนด้านอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายของศูนย์จัดการเงินทุน
ชุมชน (หนึ่งครัวเรือน หนึ่งสัญญา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ จั ด สรรงบประมาณ จํ า นวน 40,000 บาท เพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า นอาชี พ
แก่ครัวเรือนเป้าหมายของศูนย์จัดการเงิ นทุนชุมชน (หนึ่งครัวเรือน หนึ่งสัญญา) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กําหนดให้ดําเนินการในรูปแบบเงินทุนคืนกลุ่ม ไม่ให้จ่ายขาดเหมือนที่ผ่านมา และเน้นในเรื่องการจัดทําบัญชี
รับจ่ายของครัวเรือนเป้าหมาย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๖4.2.5 การดาเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจาปี 2562
ตามที่จังหวัดได้ขอความร่วมมือให้อําเภอแจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชน (มชช.) ปี 2562 ส่งให้จังหวัดส่งภายใน 20 ก.พ. 2562 ประเภทละ 1 หน่วยนับ ในการนี้ ขอให้อําเภอที่
ยังไม่ ส่งรายชื่อ ฯได้จัดส่ งให้จั งหวัด โดยเร็ว เพื่อจะได้จัดทําแผนประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมแก่ผู้ เข้าสมัคร
เข้าสู่ระบบฯ ประมาณต้นเดือน มีนาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.2.6 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพะเยา
1) ข้อมูลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ปี 2562 จังหวัดพะเยาได้รับเป้าหมายการสมัครสมาชิก จํานวน
15,465 ราย ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดพะเยาสมัครสมาชิ กแล้ว
จํานวน 752 ราย ข้อมูลแยกเป็นรายอําเภอ ดังนี้

สมาชิกประเภทองค์กรสตรี เป้าหมายการสมัครสมาชิกประเภทองค์กร กรมฯ กําหนด ให้องค์กร
กพส.จ., กพส.อ., กพส.ต. และกพส.ม. สมัครครบทุกองค์กร ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัด
พะเยา สมัครสมาชิกแล้วแยกตามประเภทองค์กรตามตารางข้อมูลฯ ดังนี้

-๗ขอความร่วมมืออําเภอดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง 2
ประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กรมฯกําหนด และเพื่อให้สตรีมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงทั้งประเภท
เงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน
2) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของสมาชิกที่มีหนี้ก่อนควบรวม ระหว่างปี
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
๑) อําเภอเมืองพะเยา
จํานวน 82 โครงการ เงิน 1,959,159.50 บาท
๒) อําเภอแม่ใจ
จํานวน 15 โครงการ เงิน 433,707.60 บาท
๓) อําเภอภูกามยาว
จํานวน 3 โครงการ เงิน
42,104
บาท
๔) อําเภอดอกคําใต้
จํานวน 4 โครงการ เงิน
37,550.50 บาท
๕) อําเภอจุน
จํานวน 1 โครงการ เงิน
5,000
บาท
๖) อําเภอเชียงม่วน
จํานวน 4 โครงการ เงิน
69,417
บาท
๗) อําเภอเชียงคํา
จํานวน - โครงการ เงิน
บาท
๘) อําเภอภูซาง
จํานวน 2 โครงการ เงิน
52,500
บาท
๑.๓ สมาชิกที่มีหนี้ค้างชําระ ปี ๒๕๖๐–๒๕๖๑ เป็นหนี้ค้างชําระหลังการควบรวม
๑) อําเภอเมืองพะเยา
จํานวน 8 โครงการ เงิน 125,952 บาท
๒) อําเภอแม่ใจ
จํานวน 19 โครงการ เงิน 108,722 บาท
๓) อําเภอภูกามยาว
จํานวน - โครงการ เงิน
บาท
๔) อําเภอดอกคําใต้
จํานวน 10 โครงการ เงิน 122,339 บาท
๕) อําเภอจุน
จํานวน 22 โครงการ เงิน 192,003 บาท
๖) อําเภอเชียงม่วน
จํานวน - โครงการ เงิน
บาท
๗) อําเภอเชียงคํา
จํานวน 12 โครงการ เงิน 124,693 บาท
๘) อําเภอภูซาง
จํานวน 35 โครงการ เงิน 589,689.36 บาท
3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๗,๗๘๘,๒๙๐ บาท (งบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน, เงินอุดหนุน และ
งบบริหาร) ผลการเบิกจ่ายตามระบบ SARA ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ 7)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.3. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.3.1 การดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนและสารสนเทศตาบลต้นแบบ ปี 2562
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ได้จัดส่งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและคุณภาพชีวิต ปี 2562 อําเภอละ 1 หมู่บ้าน และสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ
อําเภอๆ ละ 1 ตําบล ส่งให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว จังหวัดจะทําการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนและสารสนเทศ
ตําบลต้นแบบ ปี 2562 ระดับจังหวัดต่อไป (เอกสารแนบ 8)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.3.2 ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน
จังหวัดได้ดําเนินการจัดกิจกรรม 1 เวทีประชาคมวิเคราะห์ชุมชน และเขียนแผนชีวิต กิจกรรมที่ 2 เวที
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในหมู่บ้าน กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพด้านการผลิต ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม
จังหวัดได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว และผลการจัดกิจกรรมที่ 3 สรุปอาชีพที่กลุ่มเสนอใบงานรวมให้จังหวัด
และจังหวัดอยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังนี้

-๘บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมาย โครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน จังหวัดพะเยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มอาชีพ
งบประมาณ
อาเภอ
ชื่อบ้าน
หมู่ที่
ตาบล
กลุ่ม/บาท

ที่

1. เมืองพะเยา

2. แม่ใจ
3. ดอกคาใต้

4. จุน

5.
6.
8.
9.

ปง
เชียงม่วน
ภูซาง
ภูกามยาว
รวม

1.แม่ต๋ําบุญโยง
2.สันต้นผึ้ง
3. ต๊ําใน
4.ห้วยลึก
5.บ่อแฮ้ว
6.ซ่อน
7.แพะ
8.ตุ้มท่า
9.ห้วยบง
10.สันป่าค่าง
1.ใหม่สันคือ
2.สันม่วงใหม่
1.ถ้ําจอมศีล
2.
3.
4.สันป่าจี้
5.เนินสมบูรณ์
1.ห้วยเกี๋ยง
2.ปงสนุก

11
2
9
11
5
7
6
6
18
5
7
6
9
9
9
4
12
5

แม่กา
บ้านต๋อม
บ้านต๊ํา
บ้านตุ่น
แม่ใส
แม่นาเรือ
ท่าวังทอง
ท่าจําปี
แม่ปืม
บ้างสาง
ป่าแฝก
เจริญราษฏร์
บ้านถ้ํา
คือเวียง
ดงสุวรรณ
ป่าซาง
ห้วยลาน
ห้วยยางขาม
ห้วยยางขาม

24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000

-เพาะเห็ดในตะกร้า
-เพาะเห็ดในตะกร้า
-เพาะเห็ดในตะกร้า
-เพาะเห็ดในตะกร้า
-เพาะเห็ดในตะกร้า
-เพาะเห็ดในตะกร้า
-เพาะเห็ดในตะกร้า
-เพาะเห็ดในตะกร้า
-เพาะเห็ดในตะกร้า
-จักสานไซ
-เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์
-เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
-เลี้ยงไก่ชน
-เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
-เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
-เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
-เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
-เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
-เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

3.น้ําจุนใหม่
1.ห้วยแม่แดง
บ่อเบี้ย
เวียงแก
1.สันป่าพาด
2.สันป่าสักล่าง
27 หมู่บ้าน

10

ลอ

6
10
5
11

บ้านมาง
ป่าสัก
แม่องิ
ภูกามยาว

24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
648,000

-เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
-เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
-ทําขนมไทย
-เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
-เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
-เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
27 กลุ่ม

ประเด็นขอความร่วมมือ
ขอให้อําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนติดตามสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพ มีการบริหาร
จัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-๙4.3.3 ผลความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูล จปฐ.
ผลการจัดเก็บข้อมูล
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ร้อยละ
14
186
28,284
26,192
92.60
เมืองพะเยา
7
72
8,391
8,255
98.38
แม่ใจ
11
129
17,979
17,350
96.50
ดอกคําใต้
7
86
12,147
11,920
96.13
จุน
9
90
11,575
11,025
95.25
ปง
11
142
18,831
17,448
92.66
เชียงคํา
3
34
5,392
5,233
97.05
เชียงม่วน
5
59
7,648
7,449
97.40
ภูซาง
4
44
5,364
5,320
99.18
ภูกามยาว
๗๑
๘๔๒
115,611
110,192
95.31
รวม
ประเด็นขอความร่วมมือ
ขอให้อําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒ นาชุมชนรายงานทาง online ทุกวันศุกร์ตามที่กําหนด เพื่อจังหวัด
จะได้รายงานกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.4. ฝ่ายอานวยการ
4.4.1 การดาเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน แจ้ ง แผนการตรวจสอบประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
ตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
และโครงการตรวจสอบการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามกิจกรรมหลักที่ 3.3.2
การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม
2562 ขอให้อําเภอที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ย วข้องและประสานพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับ
ครุภัณฑ์รับการตรวจติดตาม ในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้อําเภอแล้ว จึงขอกําหนดพื้นที่ติดตาม ดังนี้
- วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ บ้านห้วยไฟวัฒนา อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
- วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บ้านห้วยแม่แดง อําเภอปง จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.4.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรร 26,005,917.61 บาท เบิกจ่ายแล้ว 11,322,675 บาท คงเหลือ
14,683,242 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.54 เป็นลําดับที่ 37 ของประเทศ ขอความร่วมมืออําเภอได้เร่งเบิกจ่าย
ภายในไตรมาส 2 โดยเฉพาะกิจกรรมที่งบประมาณมาก คือ กิจกรรมสนับสนุนค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ., กิจกรรม
พัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน สําหรับกิจกรรมที่ยืมเงิน
งบประมาณไปดําเนินการขอให้เร่งส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมตามกําหนดสัญญาด้วย (เอกสารแนบ 9)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

- ๑๐ ๔.4.๓ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินกันขยายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินกันขยายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล
ณ วันที่ 27 กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๒ ขอให้ อําเภอเชียงคํา และอําเภอเชียงม่ว น ส่ งหลักฐานการเบิกจ่ ายเงินตาม
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องจากจะครบกําหนดการขอกันเงินเหลื่อมปีกับกรมบัญชีกลาง
ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งหากเลยกําหนดอาจไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ (เอกสารแนบ 10)
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.4.4 การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี ๒๕๖๒
กรมการพัฒนาชุมชน จะดาเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปี ๒๕๖๒ และจังหวัดแจ้งให้อาเภอดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนซึ่งมีคุณสมบัติตามแนวทาง
การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจาดีเด่น ที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด จัดทาประวัติ และเอกสารผลงาน
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯส่งจังหวัด ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แบ่งออกเป็น ๘ ประเภท
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดได้รับเอกสารผลงานเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ
และลู กจ้ างประจ าดีเด่น ฯ คือ ประเภทวิช าการ จํานวน 1 ราย และพัฒ นากรขวัญใจชุมชน จํานวน 2 ราย
ส่วนประเภทอื่นยังไม่มีการเสนอเข้าคัดเลือก ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเสนอเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
๑) ประเภทบริหาร คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก คือ ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน ประเภท
อานวยการ ระดับ สูง – ต้น ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด
๒) ประเภทหัวหน้ากลุ่ มงาน คุณสมบัติของผู้ เข้ารับการคัดเลือก คือ ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษและระดับชานาญการ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน และ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
เห็นชอบให้นางอาไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก
๓) ประเภทพัฒนาการอาเภอ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก คือ ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน
ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษและระดั บ ช านาญการ ได้ แ ก่ พั ฒ นาการอ าเภอ เห็ น ชอบให้
นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอาเภอภูกามยาว เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก
๔) ประเภทวิชาการ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก คือ ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งปัจจุบันประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการและระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้แก่ นักวิชาการพั ฒนาชุมชน
นางชมพูนุท ธรรมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก
๕) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก คือ ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่ง
ปั จ จุ บั น ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญการ ปฏิ บั ติ การ และประเภททั่ ว ไป ระดั บ ช านาญงาน ป ฏิ บั ติ ง าน
ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ได้แก่ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) มีผู้
เสนอผลงาน จานวน ๒ ราย คือ ๑) นางศรสวรรค์ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอเมืองพะเยา ๒) นางสุจิตรา พิเคราะห์ นั กวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอเชียงม่วน จังหวัดจะทาการคัดเลือกจากผลงานเพื่อให้เป็นตัวแทน จานวน ๑ รายต่อไป
๖) ประเภทสนับสนุน คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก คือ ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน ประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการและปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับชานาญงานและปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในสัดส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวชณัฐธิญา ปงธิยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก
๗) ประเภทลูกจ้างประจา คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก คือ ลูกจ้างประจา ผู้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน
ไม่มีผู้เสนอผลงาน
๘) ประเภทซื่อสัตย์สุจริต คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก คือ ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งปัจจุบัน ทุกประเภท
นายธีรศักดิ์ ปันกิติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

- ๑๑ 4.4.5 การคัดเลือกบุค คลเข้า รับการประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง สาหรั บ
ผู้ปฏิบัติ งานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเ ศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอให้แจ้งผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้จังหวัด ภายในวันที่
1 มีนาคม 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและพัฒนาการจังหวัดลงนามส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4.4.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขอให้จัดส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปลายรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้จังหวัดภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยค่าคะแนนการประเมินของแต่ละหน่วย
สูงสุดไม่เกินร้อยละ ๙๕
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
*************************************************
จุฑามาศ กุลยวิชญ์
(นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์)
ผู้บันทึกการประชุม

วรรณภา คงมั่น
(นางวรรณภา คงมั่น)
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

