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รายงานการประชุมประจาเดือน ครั้งที่ 1 /256๑
พัฒนาการอาเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
วันอังคารที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. 256๑ เวลา ๐๘.๓0น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสวนอาหารริมน้า อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
2. นายอนันต์ แสงชาตรี
3. นายปัญญา น่วมประวัติ
4. นางดวงจันทร์ หมานละงู
5. นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์
6. นายบัญญัติ กุลสันตติ
7. นายเจนต์วิทย์ นาคแท้
8. นางเจาะรอเมาะ สะมูเดง
9. นายอรุณ สารบัญ
10. นายณรงค์ ประพฤติชอบ
11. นางสาวฟาซียะห์ หะยีเจ๊ะแว
12. นางสาวพอขวัญ แก้วลายทอง
13. นายอนันต์ อามีเราะ
14. นางโสรัตน์ โคตะมะ
๑5. นางปารีล๊ะ มะยูมิง
16 นางพจนารถ เหล่าที
17 นางสาวนิสภร พรหมจันทร์
18 นายนลินี อิจิ

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอเมืองนราธิวาส
พัฒนาการอาเภอระแงะ
แทนพัฒนาการอาเภอรือเสาะ
พัฒนาการอาเภอยี่งอ
พัฒนาการอาเภอศรีสาคร
แทนพัฒนาการอาเภอเจาะไอร้อง
แทนพัฒนาการอาเภอสุไหงโก-ลก
พัฒนาการอาเภอบาเจาะ
แทนพัฒนาการอาเภอสุคิริน
พัฒนาการอาเภอแว้ง
พัฒนาการอาเภอตากใบ
พัฒนาการอาเภอสุไหงปาดี
พัฒนาการอาเภอจะแนะ

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม
- ไม่มี
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑๙ นางจันทา ทองจินดา
๒๐ นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก
๒๑ นางสาวบุศรินทร์ เบนอะสาร
๒๒ นางวนิดา แสงอรุณ
๒๓ นางสาวโสมวิมล ปกป้อง
๒๔ นางสาวรุจิรา ทองสุข
๒๕ นางสาวอัจฉรา เจียมตน
๒6 นางสาวนิภา บือราเฮง
๒7 นายปิยะ ลาพรหมสุข
๒8 นางสาวอามีเนาะ หะยีดอเลาะ
29 นายนัสฮูดิน ตาเยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พนักงานทาความสะอาด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ลูกจ้างงานเร่งด่วน

ประธาน

-230
๓1
๓2
๓3
๓4

นางสาวกูอัสราณี กูเง๊าะ
นางสาวเฉลิมพร ทองคา
นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์
นางสาววรรณา หามะ
นางสาวนูรีดา เจะเลาะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานบันทึกข้อมูล

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.00 น.
นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิ วาส ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการ
ประชุม และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปการประชุมกรมการจังหวัด
1). สรุปการดาเนินงานคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลั งประชารัฐ
ประจาจังหวัด (คสป.) ประจาเดือนมกราคม 2561 ดังนี้
1. ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
คสป. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม 52 ราย
2. สรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ปี 2559 – 2560 โดย คณะกรรมการสาน
พลังประชารัฐได้มีการจัดตั้งคณะทางานสานพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการบูร
ณาการความรวมมือระหว่างภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสถาบันการศึกษา โดยมี
หลักการให้ภาคเอกชนเป็นผู้ให้ขัอเสนอแนะเชื่อมโยงการตลาด
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ก้าวสู่ปีที่ 3 สานพลังประชารัฐ
4. แต่งตั้งคณะทางานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัดเพิ่มเติม ดังนี้
(4.1) แต่งตั้งประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ในการขับเคลื่อนงานของคณะทางานสาน
พลังประชารัฐส่วนกลาง ของคณะทางาน E3 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
(4.2) แต่งตั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในการขับเคลื่อนโครงการ โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และการพัฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัด
(4.3) แต่งตั้งคณะทางานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาอาเภอเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและเกิดการบูร
ณาการในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
5. ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วย กลุ่ม Value
Driver 6 คณะ (D1 – D6) และกลุ่ม Enable Driver 6 คณะ (E1 – E6)
6. ผลการดาเนินงานของคณะทางานขับเคลื่อนชุมชน 3 กลุ่มงาน ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ (คณะทางาน E3)
7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
8. ผลการขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
9. นาเสนอหมู่บ้านเป้าหมายเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ของคณะกรรมการประสานและการขับ เคลื่ อนนโยบายสานพลังประชารัฐและคณะทางาน E3 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยคณะทางานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาอาเภอ

-3สรุปผลการดาเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
1. ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนของขวัญปีใหม่ กิจกรรม ของขวัญ ของฝากเพื่อคนที่คุณรัก
ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 ณ บริเวณห้องโถงศาลากลาง ชั้น 1 ศาลากลาง
จังหวัด
2. ลงพื้นที่การท่องเทียวโดยชุมชน อาเภอสุคิริน และอาเภอแว้ง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
พร้อมคณะทางานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.)
3. การปรับตาแหน่งกรรมการและอานาจลงนามของบริษัท เนื่องจาก นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
ตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ได้ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา และมีคุณสมบัติต้องห้ามในการดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ จึงมี
ความจาเป็นต้องลาออก มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส ครั้งที่1/2561 เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2561 ได้อนุมัติการลาออกของกรรมการผู้จัดการและเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจลงนาม โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561
4. แจ้งการย้ายสานักงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาสจากเดิมมาอยู่สถานที่ใหม่ตั้งอยู่บริเวณ
ชั้น 1 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ทางจังหวัดได้
ส่ ง ส าเนาการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2560 ทางเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด นราธิ ว าส
www.cdd.go.th/web/narathiwat/intro/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2561 ไตรมาส 1 – 2 (นาเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม กรมการพัฒนาชุมชนได้รับบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ๑. นางสาวกูอัสราณี กูเง๊าะ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒.นางสาวเฉลิมพร ทองคา ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 ผลการดาเนินงานของ สอ.พช. และประกาศของสหกรณ์ (อก)
มติที่ประชุม
3.4 การดาเนินงานสัมมาชีพชุมชน ได้ดาเนินการ ดังนี้
ตรวจสอบ 1. ข้อมูลปราชญ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ดาเนินการส่งแจ้งจังหวัด
2. การบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ หมู่บ้านละ 26 ครัวเรือนดาเนินการให้เสร็จ ภายใน
วันที่ 20 มีนาคม 2561 จะดาเนินการรายงานกรม และให้พัฒนากรอาเภอรายงานรายได้ของครอบครัว
สัมมาชีพทุกเดือน

-43. คัดเลือกปราชญ์ดีเด่น กาหนดส่งวันที่ 10 มีนาคม 2561
4. คัดเลือกหมู่บ้านสัมมาชีพนาร่องจังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ซึ่งได้เลือกหมู่บ้านไอปาโจ เป็น
หมู่บ้านชนะเลิศเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้นาหมู่บ้านเข้าอบรมในวันที่ 23-24 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้
1. กีฬาสร้ างความสั มพั นธ์ช ายแดนใต้ กลุ่ มงานส่ งเสริมการพัฒ นาชุมชนขอแจ้ ง
กาหนดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ ดังนี
กาหนดการโครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้
ประจาปีงบประมาณ 2561
รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 13 มีนาคม 2561
………………………..
เวลา 07.00-8.00 น.
กิจกรรม

คณะท างานตามค าสั่ ง จั ง หวั ด นราธิ ว าสฯ รายงานตั ว ซั ก ซ้ อ มการด าเนิ น

เวลา 08.00 - 08.30 น.

นักกีฬาทุกประเภทกีฬา รายงานตัว
(ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กาหนดปรับแพ้ทันที)

เวลา 09.00 - 09.35 น. แข่งขันฟุตบอล คู่ที่ 1 (ระหว่าง ยี่งอ กับ บาเจาะ)
และ แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง คู่ที่ 1 (ระหว่าง ตากใบ กับ ศรีสาคร)
เวลา 09.35 - 10.00 น.

(พักครึ่งฟุตบอล คู่ท1ี่ ) แข่งกีฬาพื้นบ้าน รอบคัดเลือก
(วิ่งพลัดกระสอบ และ วิ่งผลัด 3 ขา)

เวลา 10.00 - 10.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 10.30 - 11.05 น. แข่งขันฟุตบอล คู่ที่ 1 (ครึ่งหลัง)
เวลา 11.05 - 11.40

แข่งขันฟุตบอลคู่ที่2 (ระหว่าง สุไหงโก-ลก กับ ระแงะ)
และ แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง คู่ที่ 2 (ระหว่าง สุไหงโก-ลก กับ เจาะไอร้อง)

เวลา 11.40-11.55 น.

(พักครึง่ ฟุตบอล คู่ท2ี่ )
แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รอบคัดเลือก (ลากผลัดกาบหมาก)

เวลา 11.55 - 12.30 น.

แข่งขันฟุตบอล คู่ท2ี่ (ครึ่งหลัง)

เวลา 12.30 - 14.00 น.

พักกลางวัน

เวลา 14.00 - 14.35 น

แข่งฟุตบอล และ วอลเลย์บอล คู่ชิงชนะเลิศ

เวลา 14.35 - 15.00 น.

(พักครึ่งฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ) แข่งกีฬาพื้นบ้านรอบชิงชนะเลิศ
(วิ่งผลัดกระสอบ ลากผลัดกาบหมาก และวิ่งผลัด 3 ขา)

-5เวลา 15.00 - 15.35 น.

แข่งฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ (ครึ่งหลัง)

เวลา 16.00 น.

พิธีมอบรางวัล และ ปิดการแข่งขัน

หมายเหตุ กีฬาพื้นบ้าน แบ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกออกเป็น 2 ชุด เพื่อคัดเลือกที่ 1-3 ของแต่ละ
ชุดเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่
ชุดที่1 อาเภอเมืองฯ ตากใบ ยี่งอ บาเจาะ รือเสาะ ศรีสาคร
ชุดที่2 อาเภอสุไหงปาดี สุไหงโก-ลก สุคิริน แว้ง จะแนะ ระแงะ เจาะไอร้อง
ฟุตบอลและวอลเลย์บอล ผู้ชนะระหว่างคู่ที่ 1 และ 2 เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ไม่มีการแข่งขันคู่
ชิงที3่
พัฒนาการจังหวัด เน้นย้าเรื่องให้กาชับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาให้รักษาเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างเคร่งครัด
มติทปี่ ระชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
2. เรื่องการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แจ้งกาหนดการ
รายงานผลการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดแบบรายงานผลการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2561 ทั้งหมด 3 แบบ และกาหนดงวดการรายงานแต่ละแบบ ได้แก่
แบบที1่ รายงานวิทยากรสัมมาชีพชุมชน รายงานครั้งเดียว (ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561)
แบบที2่ แบบรายงานครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน มี 2 ส่วน
(ส่วนที่1) อาเภอรายงานให้จงั หวัดทุกวันที่ 10 ของเดือน (เดือน มกราคม .- มีนาคม 61)
(ส่วนที่2) อาเภอรายงานให้จังหวัดทุกวันที่ 10 ของเดือน (เดือน มกราคม – กันยายน 61)
แบบที3่ แบบรายงานกลุ่มสัมมาชีพชุมชน
อาเภอรายงานให้ จังหวัดทุกวัน ที่ 10 ของเดือน (เริ่มรายงานเดือนเมษายน-กันยายน
2561)
พัฒนาการ เน้นย้าให้ทุกอาเภอ ดาเนินงานรายงานให้ครบและตรงตามกาหนดของกรมฯ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
3.6 แนวทางการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การความรู้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด นราธิ ว าส
ประจาปี 2561
(นาเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จังหวัด
นราธิวาส ประจาปี 2561 (ประกาศแนบ)
ผลการคัดเลือก ชนะเลิศ บ้านประชานิมิตร หมู่ที่ 4 ตาบลกาหลง อาเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส
รองชนะเลิ ศอัน ดับ 1 บ้านบาโงมาแย หมู่ที่ 3 ตาบลสากอ อาเภอสุ ไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส
รองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านบาโง หมู่ที่ 4 ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
มติที่ประชุม รับทราบ

-63.8 การดาเนินงานการวาดขอบเขตหมู่บ้านและการปักหมุดในแผนที่ (เอกสารแนบ)
ดาเนินการส่งไฟล์นามสกุล kml เสร็จเรียบร้อยแล้วจานวน 11 อาเภอ ส่วนอาเภอที่
ยังไม่ดาเนิน การ ได้แก่ อาเภอเมืองนราธิวาส จานวน 4 ตาบล (ดาเนินการแล้ ว 2 ตาบล) อาเภอยี่งอ
จานวน 6 ตาบล
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 การดาเนินงานตาบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เอกสารแนบ)
ดาเนินการส่งเอกสารถอดบทเรียนพร้อมไฟล์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน 12
อาเภอส่วนอาเภอที่ยังไม่ดาเนินการ ได้แก่ อาเภอแว้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.10 การติดตั้งโปรแกรมการใช้งานและการอัพเดทโปรแกรมโปรแกรม ESET EndPoint
Version 6
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่นามาใช้ในการทางาน ต้อง
ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ESET EndPoint และทาการอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน Version 6 (เวอร์ชั่นล่าสุด)
ทุกเครื่อง รวมถึงเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส่วนตัวที่นามาใช้ใ นการทางาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและภัยคุกคามด้าน
เทคโนโลยี-สารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
- การตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ (Computer Name) และกาหนด workgroup
ก่ อ นการติ ด ตั้ ง โปรแกรมแอนตี้ ไ วรั ส เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ ะต้ อ งท ากา รเปลี่ ย นชื่ อ
(Computer Name) ตามที่กาหนดแต่ละอาเภอ/กลุ่มงาน ตลอดจนทาการกาหนด workgroup เป็น
CDDNARATHIWAT ทั้ งนี้ เ พื่อความสะดวกต่อ การควบคุ มดูแ ลป้องกันความเสี่ ย งและภัยคุ กคามด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.11 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน จปฐ. ประจาปี 2561 (เอกสาร
แนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.12 แนวทางการส่ ง เอกสารตั้ ง เบิ ก /ล้ า งหนี้ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.13 ความก้าวหน้าการพิจารณาโครงการชุ มชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ตามเอกสาร
แนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การรณรงค์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป้าหมายการรณรงค์รับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตรี และสมาชิกประเภทบุคลคล
ธรรมดา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
1. เป้าเหมายการรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ในปีงบประมาณ 2561 คือ
- กพสจ. ร้อยละ 100 (1 องค์กร) สมัครเป็นสมาชิกแล้ว 1 องค์กร ครบตามเป้าฯ

-7- กพสอ. ร้อยละ 100 (13 องค์กร) สมัครเป็นสมาชิกแล้ว 4 องค์กร
- กพสต. ร้อยละ 70 (53 องค์กร) ยังไม่มีองค์กรสมัครเป็นสมาชิก
- กพสม. ร้ อ ยละ 70 (405 องค์ ก ร) ยั ง ไม่ มี อ งค์ ก รสมั ค รเป็ น สมาชิ ก (ตาม
รายละเอียดแนบ)
2. เป้าหมายการรับสมัครสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ในปีงบประมาณ
2561 คือ 14,018 ราย สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ได้สารวจข้อมูลของจานวนสตรีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ณ เดือนตุลาคม 2560 และได้กาหนด
เป้าหมายของจังหวัด (ตามรายละเอียดแนบ 2) ปัจจุบันมียอดการสมัครเป็นสมาชิกในระบบ SARA
คือ 1,993 ราย ต้องรับสมัครสมาชิกเพิ่มอีก 12,025 ราย ในภาพรวมของจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดนราธิวาส อนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนในปี 2556 – 2557
จานวน 433 โครงการ เป็นเงินจานวน 80,219,741 บาท (แปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด ได้จัดทาหนังสือทวงถามหนี้ไปยังลูกหนี้รายตัว ครบทุกโครงการ ปัจจุบัน ลูกหนี้ชาระ
หนี้ครบและปิดโครงการแล้วรวม 51 โครงการ คงเหลือ 382 โครงการ เป็นยอดเงินค้างชาระทั้งสิ้น
52,779,538 บาท (ห้าสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ดังนี้
โครงการ
ที่อนุมัติ
433

ยอดเงินต้น

ยอดรับ
ชาระหนี้

ยอดหนี้
30 ก.ย.60

ยอดรับชาระหนี้
ไตรมาส 1/61

ยอดหนี้
เงินรอตรวจสอบ
คงเหลือ
14 ก.พ.61
80,219,741 27,440,203 54,275,062.87 1,495,524.87 52,779,538 3,101,679.01

ผลการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ 2561 ของสานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ แยกเป็นรายเดือน
(ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สานักงานพัฒ นาชุมชนอาเภอ ในฐานะสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ ได้ดาเนินการรับสภาพหนี้ลูกหนี้ ควบคู่กับการประนอมหนี้แล้ว
ดังนี้
เงินทุน
โครงการที่ชาระเงิน
อยู่
หมาย
ที่
อาเภอ
หมุนเวียน
คืนครบ
คงเหลือ รับสภาพหนี้ ระหว่าง
เหตุ
จานวน
ส่งเอกสาร
โครงการ
และยกเลิกโครงการ
แล้ว
ดาเนินการ
(ปิดโครงการแล้ว)
(โครงการ)
(โครงการ)
(โครงการ) (โครงการ) (โครงการ)
เมือง
รับ
1 นราธิวาส
75
24
51
51
0
หมดแล้ว
2 ยี่งอ
129
6
123
79
44
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ที่

อาเภอ

3 บาเจาะ
4 รือเสาะ
5 สุไหงโก-ลก

เงินทุน
หมุนเวียน
จานวน
โครงการ
(โครงการ)
49
43
25

โครงการที่ชาระเงิน
คืนครบ
และยกเลิกโครงการ
(ปิดโครงการแล้ว)
(โครงการ)
1
4
0

คงเหลือ

อยู่
ระหว่าง

รับสภาพหนี้
ส่งเอกสาร
แล้ว
ดาเนินการ

(โครงการ) (โครงการ) (โครงการ)
48
15
33
39
33
6
25
17
8

6 สุไหงปาดี

37

10

27

27

0

7 แว้ง

19

2

17

17

0

8 ระแงะ

6

1

5

5

0

8
42
433

0
3
51

8
39
382

8
4
256

0
35
126

9
10
11
12
13

จะแนะ
เจาะไอร้อง
ตากใบ
สุคิริน
ศรีสาคร
รวม

หมาย
เหตุ

รับ
หมดแล้ว
รับ
หมดแล้ว
รับ
หมดแล้ว
รับ
หมดแล้ว

อาเภอในฐานะสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ ได้ดาเนินการส่งหนังสือรับสภาพหนี้ให้จังหวัดแล้ว ทั้งหมด 256 โครงการ และอยู่
ระหว่างดาเนินการอีก 126 โครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การดาเนินการกับลูกหนี้ที่จะหมดอายุความในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการ
ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดทางอาญา
กรมการพัฒนาชุมชน โดยสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แจ้งแนวทางการ
บริหารจัดการและติดตามหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเร่งรัดและติดตามหนี้ค้างชาระในปี 2556 –
2558 ซึ่งครบกาหนดตามสัญญา โดยจัดลาดับและกาหนดตามความเสี่ยงของอายุความคงเหลือ และการ
ติดตามหนี้ที่เกิดจากการทุจริต เพื่อเป็นการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ
ป้องกันมิให้หนี้ ขาดอายุความ มิให้มีหนี้เสียหรือหนี้สูญ ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ตรวจสอบหนี้ค้าง
ชาระ ตามสัญญากู้ยืมเงิน ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 และดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนสมาชิกลูกหนี้ตามปีที่หมดอายุความดาเนินคดี
2. กรณี สั ญ ญากู้ยื มเงิน ที่ จ ะหมดอายุค วามด าเนิน คดี ในปี 2561 จ านวน 56 กลุ่ ม /โครงการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ให้อาเภอแยกสมาชิกลูกหนี้ออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

-92.1) กรณีสมาชิกลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ให้ดาเนินการรับสภาพหนี้ โดย
ขยายระยะเวลาการชาระหนี้คืนออกไปอีกไม่เกิ น 2 ปี และให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5
บาทต่อปี ของเงินต้นที่ค้างชาระ นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด
2.2) กรณีสมาชิกลูกหนี้เพิกเฉยหรือไม่สามารถติดต่อได้ ให้รายงานให้จังหวัด
ทราบในทัน ทีเพื่อจั กได้ฟ้องร้องดาเนิ นคดีโดยด่ว น ทั้งนี้ ดาเนินการให้แล้ วเสร็จในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2561 (บัดนี้ล่วงเลยเวลาที่ได้กาหนดไว้แล้ว ให้อาเภอเร่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วรายงานให้จังหวัด
ทราบ)
อนึ่ง หนี้ค้างชาระที่ใกล้จะหมดอายุความนั้น ต้องส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อ
ดาเนินคดี ก่อนครบกาหนดอายุความไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549
3. หนี้ค้างชาระตามกฎหมายที่เกิดจากการยักยอกหรือฉ้อโกง ให้สอบข้อเท็จจริงจนกว่าจะรู้เรื่อง
ความผิดและรู้ตัวผู้กระทาความผิด แล้วเรียกผู้กระทาการยักยอกหรือฉ้อโกง มาเจรจาให้นาเงินมาคืนให้ครบ
เต็มจานวนพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 บาทต่อปี นับแต่เวลาที่นาเงินไป และหากผู้กระทา
ความผิดไม่นาเงินมาชาระหนี้คืน ให้รายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อที่จังหวัดจักได้รายงานอธิบดีกรมการพั ฒนา
ชุมชน สั่งการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนภายในกาหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันที่อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชนในฐานะเจ้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทาความผิด เพื่อ
ดาเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทาความผิด โดยให้ดาเนินคดีเป็น “คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา”
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 การประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีทั้งหมด 4 ด้าน 11 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ด้านการเงิน
2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ด้านการปฏิบัติการ
4. ด้านการบริหารทุนหมุนเวียน
มติที่ประชุม 1.ด้านการเงินเป็นเรื่องการเบิกจ่ายต่างๆ การล้างหนี้
2.ด้านผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย เป็นเรื่องของความพึงพอใจส่ วนด้านการปฏิบัติการและด้านการ
บริหารทุน
หมุนเวียน เป็นการปฏิบัติงานเชิงธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
4.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนฯ รวมทั้งสิ้น 27,401,392 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งพันสามร้อยเก้า
สิบสองบาทถ้วน) แบ่งเป็น
งบบริหารจัดการกองทุนฯ 3,401,392 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
งบเงินอุดหนุน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
และงบเงินทุนหมุนเวียน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยกาหนดแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ ดังนี้ ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 ไตรมาส 2 ร้อยละ 70 ไตรมาส 3 ร้อยละ 98 และไตรมาส 4
ร้อยละ 100
1. งบเงินอุดหนุน อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 149,100 บาท

-102. งบเงินทุนหมุนเวียน อนุมัติแล้ว จานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 566,360 บาท และอยู่ระหว่าง
เสนอโครงการเพื่อพิจารณา ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จานวน 4
โครงการ เป็นเงิน 669,000 บาท
3.งบบริหาร/สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส ปี 2561
1) โครงการเสริมสร้างอาชีพชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการทุนชุมชน
3) โครงการการเกษตรเพื่อคนจน
4) โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการ
ธุรกิจ
แก่ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ปิดการประชุม เวลา 1๒.๔5 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวเฉลิมพร ทองคา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

( ลงชื่อ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
สาเนาถูกต้อง
(นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์ )
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

