รายงานการประชุมประจาเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 1๒/2561
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม 256๒
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
******************************
ผู้เข้าประชุม
๑. นายชํานาญ บุดาสา
๒. นางอําไพ บัวระดก
๓. นายวรเชฏฐ์ หน่อคํา
๔. นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคํา
๕. นางวรรณภา คงมั่น
๖. นายเทพ วงศ์สุภา
๗. นางเรณู ธนปาลี
๘. ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์
๙. นางทิพย์วรรณ แก้วทอง
๑๐. นายพัฒนา โพธิ์บอน
๑๑. นายเสริมศักดิ์ จิตรัมย์
๑๒. นางศิรินุช สูงสุด
๑๓. นางนันทิยา ยาเจริญ
๑๔. นางสาวพชรพร แก้วทิตย์
๑๕. นางปติมาพร ตั๋นเต็ม
๑๖. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง
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. นายชานนท์ ใจสุภา
๒๗. นายสมบัติ ไพรอํานวยพร

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายธีรศักดิ์ ปันกิติ
๒. นางปรารถนา ศักดิ์สูง
๓. นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส
๔. นางสาวเพลินพิศ แก้วแดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

-๒-

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายชํานาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
1.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑) นางบุศรินทร์ เกิดมณี ผู้อํานวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ย้ายมาดํารงตําแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
๒) นายนาวิน อินทจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงราย ย้ายมาดํารงตําแหน่ง เกษตรจังหวัดพะเยา
๓) นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ ย้ายมาดํารงตําแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
๔) นางนงลักษณ์ สมัครการ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (นักวิชาการสรรพสามิต
เชี่ยวชาญ) สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๖ กรมสรรพสามิต ย้ายมาดํารงตําแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
๕) พันเอก คณิศร ปรางค์มณี สัสดีจังหวัดน่าน ย้ายมาดํารงตําแหน่ง สัสดีจังหวัดพะเยา
๖) นายอเนก ชื่นใจ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ ย้ายมาดํารงตําแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพะเยา
๗) นายบุญปลูก บุญอาจ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ย้ายมาดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
๘) นายยุทธชัย จงไพศาลศิลป์ รองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ย้ายมาดํารง
ตําแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม
ทราบ
.
1.๒ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
รัฐ บาลจัดตั้งกองทุน การออมแห่ งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนการออมเพื่อวัยสู งอายุที่ให้สิ ทธิประชาชน
สั ญ ชาติไ ทยเข้ าเป็ น สมาชิ ก เพื่อ เป็ น ช่ องทางการออมขั้น พื้น ฐานให้ แ ก่ผู้ ที่ยั งไม่ไ ด้ รับ ความคุ้ม ครองให้ ได้ รั บ
ผลประโยชน์ในรูปแบบของบํานาญ เป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา มีกลุ่มเป้าหมายเช่น ผู้นํา อช. สามารถสมัครตามเงื่อนไขของ กอช.
ได้ โดยผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก กอช. สามารถสมัครได้ที่ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้ง
สํานักงานคลังจังหวัด และสถาบันการเงินชุมชนที่ร่วมกับ กอช. เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ทั่วประเทศไทย)
มติที่ประชุม
ทราบ
.
๑.๓ การจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา กําหนดจั ดงานฤดูห นาวสื บสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐
มกราคม ๒๕๖๒ และมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบการจัดกิจกรรมเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์
เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน “วิจิตรเลิศล้ํา ภูษาภัสตราภรณ์ อาณาจักรภูกามยาว” ในวันพุธที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา
บริเวณข่วงวัฒนธรรมและสวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา
มติที่ประชุม
ทราบ
.

-๓๑.๔ โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจําเดือนมกราคม
๒๕๖๒ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํา บลผาช้ า งน้ อ ย
บ้านสิบสองพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตําบลผาช้างน้อย อําเภอปง จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม
ทราบ
.

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
การประชุมผู้ บ ริ ห ารและนั กวิช าการพัฒ นาชุมชน ครั้งที่ 1๑/2561 วัน ที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตามเอกสารแนบ ๑ หากมีข้อผิดพลาดหรือมีความประสงค์
จะแก้ไขให้แจ้งฝ่ายอานวยการ
มติที่ประชุม
รับรอง
.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.1.1 การดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบั ติร าชการ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อชี้แจงแนวทางการดํ าเนิ นงานการประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จํานวน 14 ตัวชี้วัด ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่ว มประชุมฯ คือ หั วหน้ ากลุ่ มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและหั วหน้าฝ่ายอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดละ ๒ คน
ทั้งนี้ จั งหวัดจะได้ดําเนิ นการถ่ายทอดค่าเป้าหมายการขับเคลื่ อนตัว ชี้วัดและลงนามบันทึกข้อตกลง
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม
ทราบ
.
๔.๑.2 การดาเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจ
และสั ง คม โครงการสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กิ จ กรรมบู ร ณาการแผนชุ ม ชน
ระดับตําบล ซึ่งจังหวัดพะเยา มีพื้นที่เป้าหมาย (ตําบล) บูรณาการแผนชุมชน ระดับตําบล ในพื้นที่ 9 อําเภอ
จํานวน 59 ตําบล ตามเอกสารแนบ ๒ รายละเอียดแจ้งเป็นหนังสือสั่งการอีกครั้งหนึ่ง
ประเด็นขอความร่วมมืออาเภอดังนี้
๑) พิจารณาคัดเลือกพื้นเป้าหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางฯและจัดส่งรายชื่อตําบลเป้าหมาย
ในการบูรณาการแผนชุมชน ระดับตําบล ตามเอกสารแนบ ๓ ให้จังหวัด ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562
๒) ดําเนินการแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ตามปฏิทินการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมการพัฒนาชุมชน
๓) รายงานผลโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล ตามเอกสารแนบ ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ให้จังหวัด ทราบ จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

-๔๔) รวบรวมแผนชุ ม ชนระดั บ ตํ า บล ฉบั บ สมบู ร ณ์ ตามจํ า นวนเป้ า หมาย ส่ ง ให้ จั ง หวั ด ภายในวั น ที่
1 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
๔.๑.3 แผนการปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้จัดทําแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานฯ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒
เพื่อเป็นการประสานงานและการติดตามขับเคลื่อนงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา จํานวน ๑๓ รายการ ตามเอกสารแนบ ๕ เพื่อประสานการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม
ทราบ
.
๔.๑.4 สรุปผลการส่งรายงานประจาเดือนธันวาคม 2561 และกาหนดส่งรายงานประจาเดือน
มกราคม 2562
จังหวัดได้จัดทําสรุปผลการส่งรายงานประจําเดือน ธันวาคม 2561 จํานวน ๑๐ รายการ และกําหนดส่ง
รายงานประจําเดือน มกราคม 2562 จํานวน ๑๓ รายการ มาเพื่อให้อําเภอดําเนินการตามกําหนด สํ าหรับ
สรุปผลการส่งรายงานประจําเดือนธันวาคม 2561 ขอให้อําเภอตรวจสอบ หากมีข้อผิดพลาดและต้องแก้ไขขอให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามเอกสารแนบ ๖ – ๗
มติที่ประชุม
ทราบ
.

๔.๒ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.2.1 การเตรียมความพร้อมการจัดการความรู้ (KM) ประจาปี พ.ศ. 2562
แนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
1.ทบทวนและปรับปรุงคําสั่งคณะทําด้านการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน (มกราคม 2562)
2. จัดทําแผนการจัดการความรู้ (มี.ค. 62)
3. การบ่งชี้ความรู้ ตามประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความสุขกรรรมการพัฒนาชุมชน
(ก.พ. – มี.ค. 62) บ่งชี้ความรู้เป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน จํานวน 1 หมวดองค์ความรู้ จากองค์ความรู้ เช่น
3.1 องค์ความรู้หมวดเทคนิคการพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
3.2 องค์ความรู้หมวดเทคนิคการพัฒนาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
3.3 องค์ความรู้หมวดเทคนิคการพัฒนาระบบลบริหารจัดการและเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน
3.4 องค์ความรู้หมวดเทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
4. การจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ (ม.ค. - มี.ค. 62)
รวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้รายบุคคลตามหมวดที่บ่งชี้ วิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นประเด็นให้ง่าย
ต่อการเข้าถึง โดยจําแนกองค์ความรู้ตามประเด็นและจัดทําฐานข้อมูลการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
5. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ (มี.ค. - เม.ย. 62)
5.1. ประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยคณะกรรมการกลั่นกรององค์ความรู้ระดับหน่วยงานและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลั่นกรององค์ความรู้ทั้งหมดที่จัดเก็บและรวบรวมได้ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งสังเคราะห์องค์
ความรู้ให้เป็น 1 ชุดความรู้ ของหน่วยงาน
5.2. คัดเลือกองค์ความรู้รายบุคคลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของหน่วยงาน จํานวน 1
องค์ความรู้ จากองค์ความรู้ทั้งหมด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.

-๕4.2.2 โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ตามหนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0019.2/ว 287 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 ขอเน้นย้ําให้
อําเภอ ดําเนินการตามประเด็นเน้นย้ํา ดังนี้
1. หมู่บ้าน ชุมชนเป้าหมายต้องมีการสํารวจข้อมูล จปฐ. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ในการเปรียบเทียบรายได้ ซึ่ง
ขณะนี้ได้มีการส่งรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถเปลี่ยนหมู่บ้านเป้าหมายได้
2. จัดเวทีคัดเลือกปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ และครัวเรือนเป้าหมาย โดยปราชญ์ชุมชนที่จะเข้ารับการ
อบรมเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ต้องไม่เป็นครัวเรือนเดียวกัน และอาชีพที่เลือก
ต้องผ่านการวิเคราะห์อาชีพที่เชื่อมโยงกับศักยภาพชุมชน ทุนชุมชน และการตลาด
3. วัสดุฝึกอาชีพ ต้องไม่เป็นการซื้อแจกให้สมาชิกโดยไม่มี การให้ความรู้ด้านอาชีพ และให้จัดทําทะเบียน
วัสดุของแต่ละหมู่บ้าน
4. สนั บ สนุ น ครั ว เรื อ นเป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม อาชี พ ให้ ป ระกอบอาชี พ ตามแนวทาง
การสร้างสัมมาชีพชุมชนอย่างต่อเนื่องให้มีรายได้ และบันทึกรายได้ตามแบบบันทึกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
5. ติดตามสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือประเภทเดียวกันมารวมกลุ่ม
กันเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน และช่องทางการตลาด
๖. บันทึกข้อมูลปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 บันทึกข้อมูล
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 บันทึกข้อมูลรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพทุกวันที่
15 ของทุกเดือนที่เริ่มมีรายได้ และบันทึกกลุ่มอาชีพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
7. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และบูรณาการการมีส่วนร่วม
8. บันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ในสมุดบันทึกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
กิจกรรม : สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
๔.๒.๓ การดาเนินกิจกรรม “วันอาสาพัฒนาชุมชน”
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมกับชมรมเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา กําหนดจัด
กิจกรรม “วันอาสาพัฒนาชุมชน” ครบรอบ ๕๐ ปี ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ปาชุมชนบ้านเซี๊ยะ หมู่
ที่ ๔ ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีการดําเนินกิจกรรมการอ่านสาร “วันอาสาพัฒนาชุมชน” การมอบ
เกียรติบัตรอาสาพัฒนาชุมชน/ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่น กิจกรรมการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ (สร้างฝาย
ชะลอน้ํา) และกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมของชมรมเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชน
ขอความร่วมมืออําเภอประสานผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ในพื้นที่
และอํานวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม “วันอาสาพัฒนาชุมชน”
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.

๔.3. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
๔.3.๑ การดาเนินโครงการพัฒนาและคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจาปี 2562
การดําเนินโครงการพัฒนาและคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจําปี 2562 เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด จึงขอแจ้งผลพิจารณาคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ตามประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง การคัดเลือก
นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจําปี 2562 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562 ตามเอกสารแนบ ๙ ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้ง
รายชื่อให้กรมการพัฒนาชุมชน จํานวน ๑ ราย คือ นางขวัญจิตร ขาวสังข์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

-๖ขอขอบคุณทุกอําเภอที่ให้ความร่วมมือในการส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์เข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจําปี 2562
มติที่ประชุม
ทราบ
.
๔.3.2 โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมการบันทึกข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน จปฐ.
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา กําหนดดําเนินโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูลความจําเป็น พื้นฐาน จปฐ. เป้ าหมายจํานวน 115 คน ดําเนินการวันที่ ๒๑ และ ๒๕ มกราคม 2562
ณ ห้ องประชุมวิทยาลั ย พยาบาลบรมราชนนีพะเยา จั งหวัดขอความร่ว มมืออําเภอแจ้งกลุ่ มเป้าหมายเข้ารั บ
การอบรมตามกําหนดการ และสถานที่ดังกล่าว ตามเอกสารแนบ ๑๐
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.
๔.๓.๓ ประชุมคณะทางานข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน จปฐ.
สํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ดพะเยา กําหนดจัด ประชุมคณะทํางานข้ อมู ลความจํ าเป็นพื้ นฐาน จปฐ.
เป้าหมายจํานวน 35 คน ดําเนินการวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม
ทราบ
.
๔.๓.๔ การจัดเวทีจัดสวัสดิการครัวเรือนยากจน งบยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา
การจั ดเวทีจั ดสวัส ดิ การครั ว เรื อนยากจน งบยุทธศาสตร์จัง หวัด พะเยา เป้าหมายจํ านวน 270 คน
ดําเนินการวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมวีซีพะเยา อําเภอดอกคําใต้ ตามเอกสารแนบ ๑๑
จังหวัดขอความร่วมมืออําเภอ จัดเตรียมดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมฯ กิจกรรมที่ 2 ตามวันเวลา ที่กําหนด
๑.๒ แจ้งรายชื่อหมู่บ้านและความต้องการด้วยอาชีพ (ระบุอาชีพ) พร้อมรายละเอียดวัสดุอาชีพตามโครงการ
งบประมาณกลุ่ มละ 24,000 บาท ส่ งให้ จั งหวั ด ภายในวั นที่ 20 มกราคม 2562 เพื่ อจั งหวั ดจะได้ กํ าหนด
ดําเนินการกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพด้านการผลิต และดําเนินการจัดทํากรอบ TOR ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.

๔.4. ฝ่ายอานวยการ

๔.4.1 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามหนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๑๙.๓/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสังกัด ราชการริหารส่วนภูมิภาค ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตารวจ
และลู กจ้ างประจาในสั งกัดส่ว นราชการดังกล่าว ผู้มีความประพฤติการปฏิบัติตนชอบด้ว ยคุณธรรม ศีล ธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
กาหนดในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดส่งผลการคัดเลือกฯ พร้อม
เอกสารหลักฐานถึงสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
จาแนกกลุ่มตามประเภทและระดับตาแหน่ง ดังนี้
กลุ่มที่
ตาแหน่งประเภทและระดับ
๑
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้นและระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
๒
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ
๓
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและระดับชานาญงาน
๔
ลูกจ้างประจา
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.

-๗๔.4.3 การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม
๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ 1๒ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรทั้ ง สิ้ น ๑๗,๘๗๐,๓๕๙.๖๑ บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
๖,๓๓๘,๐๕๗.๘๐ บาท คงเหลือ ๑๑,๕๓๒,๓๐๑.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๗
ขอให้อําเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน
กําหนด โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๔๕ น.
จุฑามาศ กุลยวิชญ์
(นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์)
ผู้บันทึกการประชุม

วรรณภา คงมั่น
(นางวรรณภา คงมั่น)
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

