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รายงานการประชุมประจาเดือน ครั้งที่ 2 /256๑
พัฒนาการอาเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 256๑ เวลา ๐๘.๓0น. - 12.00 น.
ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
2. นายอนันต์ แสงชาตรี
3. นายปัญญา น่วมประวัติ
4. นายอิรยศ เอนก
5. นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์
6. นายบัญญัติ กุลสันตติ
7. นางฟิรดาว เบ็ญฮาริษ
8. นางสาวณัฐชยา ศรีดา
9. นายอรุณ สารบัญ
10. นายณรงค์ ประพฤติชอบ
11. นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ
12. นายมหามะบักรี ลือบาฮางุ
13. นายอนันต์ อามีเราะ
14. นายวุฒิภาค เปี่ยมสุข
๑5. นางปารีล๊ะ มะยูมิง
16. นางพจนารถ เหล่าที
17. นางสาวนิสภร พรหมจันทร์
18. นางนลินี อิจิ
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม
นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1๙. นางจันทา ทองจินดา
20. นางดวงจันทร์ หมานละงู
๒1. นางสาวบุศรินทร์ เบนอะสาร
22. นายมะสาฮารี ยะโกะ
๒3. นางวนิดา แสงอรุณ
24. นางสาวศิริพร รัตนวงศ์
๒5. นางสาวโสมวิมล ปกป้อง
๒6. นางสาวรุจิรา ทองสุข
๒7. นางสาวอัจฉรา เจียมตน
๒8. นายปิยะ ลาพรหมสุข
29. นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอเมือง
รักษาการพัฒนาการอาเภอระแงะ
พัฒนาการอาเภอรือเสาะ
พัฒนาการอาเภอยี่งอ
พัฒนาการอาเภอศรีสาคร
พัฒนาการอาเภอเจาะไอร้อง
พัฒนาการอาเภอสุไหงโก-ลก
พัฒนาการอาเภอบาเจาะ
พัฒนาการอาเภอสุคิริน
พัฒนาการอาเภอแว้ง
พัฒนาการอาเภอตากใบ
พัฒนาการอาเภอสุไหงปาดี
พัฒนาการอาเภอจะแนะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประธาน
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
๓7.
38.
39.
40.

นายนิคม สุสานนท์
นางรัตนน์วัลย์ วิจิตร
นางสาววรรณา หามะ
นางสาวซูซานา อาแวกือจิ
นายนัสฮูดิน ตาเยะ
นายรัฏวัน วาจิ
นางสาวฮุซนี หะยีแวดาโอะ
นางสาวเฉลิมพร ทองคา
นางสาวใยนะ จอเตะ
นางสาวนูรีดา เจะเลาะ
นางสาวนิภา บือราเฮง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ลูกจ้าง
ลูกจ้างจ้างงานเร่งด่วน
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลูกจ้าง
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานทาความสะอาด

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.
นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ประธานในที่ประชุมกล่าวการเปิดประชุม
และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปผลการประชุมกรมการจังหวัด
การดาเนินงานคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายประสานพลังประชารัฐ
ประจาจังหวัดนราธิวาส (คสป.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 โดยสรุปดังนี้
1. ประชุมคระกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจา
จั งหวัด (คสป.) และผู้ ที่เ กี่ย วข้อง ครั้ งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ร่ว มกับหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง รวม 51 ราย
2. ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการภาครั ฐ และภาคเอกชน 12 คณะ
ประกอบด้วยกลุ่ม Value Driver 6 คณะ (D1 – D6) และกลุ่ม Enable Driven (E1 – E6)
3. ผลการดาเนินงานของคณะทางานขับเคลื่อนชุมชน 3 กลุ่มงาน ภายใต้การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
4. ผลการดาเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด
5. ผลการขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
6. ผลการขับ เคลื่ อนชุมชน 3 กลุ่มงาน ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐโดย คณะทางานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาอาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. 256๑ (อก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เร่งรัดการจัดทารายละเอียดประกอบการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและศูนย์ประสานงาน
ชุมชนท่องเที่ยว (สท)
1. การติดตั้งโปรแกรมการใช้งานและการอัพเดต PROGRAM ANTIVIRUS ESET
ENDPOINT ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานเสมอ และทาการอัพเดตเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันทุกเครื่อง เพื่อ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงและภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน
2. การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณา
การ ประจาปี 2562 ให้อาเภอจาแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ประจาปี 2561 ให้
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอรายงานจาแนกตามแบบฟอร์ม ส่งกรมฯก่อน 20 ส.ค. 61
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (สส) (เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 สัมมาชีพชุมชน
ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการ
จัดทาบันทึกรายงานผลความก้าวหน้าโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามกาหนดระยะเวลาในรายละเอียดหนังสือที่อ้างถึง และสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอได้ดาเนินการบันทึกและรายงานผลให้จังหวัดทราบแล้ว นั้น
เนื่องจากยังมีสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอที่รายงานข้อมูลไม่ครบตามกาหนด และอาเภอที่
รายงานข้อมูลตามกาหนดแต่รายละเอียดข้อมูลยังไม่ครบถ้วน จึงขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการ
ดังนี้
1. บันทึกข้อมูลปราชญ์ชุมชนและครัวเรือนสัมมาชีพให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรายงาน
และส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
2. บันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพและข้อมูลรายได้ ตามแบบรายงานที่กาหนด ให้เป็น
ปัจจุบัน และส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 5 กันยายน 2561
3. บันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพที่เกิดจากโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจาปีงบประมาณ
2561 ให้เป็นปัจจุบันและส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 5 กันยายน 2561
4. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสรุปบทเรียนสัมมาชีพฯ และแจ้งประสานกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมสรุปบทเรียน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมนราพัฒน์ (บ้านพักพัฒนาการ
จังหวัดนราธิวาส) เวลา 08.30น.
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การประกวดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
จั งหวัดนราธิว าสได้จัดส่ งรายละเอี ยดโครงการประกวดกิจกรรมชุมชนท่องเที่ย ว
OTOP นวัตวิถี เพื่อให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสาร/สื่อวีดีทัศน์ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประกวด
ระดับอาเภอ และส่งเอกสารยืมเงิน/เบิกจ่าย และพิจารณาคัดเลือก ชุมชนท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ
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อาเภอ ๆ ละ 1 ชุมชน พร้อมจัดทาเอกสารรูปเล่มและสื่อวีดีทัศน์ส่งให้ จังหวัด ภายในวันที่ 31 สิ งหาคม
2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 OTOP หมู่บ้านเป้าหมาย OTOP นวัตวิถี
ด้ ว ยส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด นราธิ ว าสขอความร่ ว มมื อ ที ม งานตรวจสอบ
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จะเข้าสู่การพัฒนาตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านช่องทาง
ลิงค์ http://goo.gl/BC17FQ ให้แล้วเสร็จภายในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 อาเภอที่ดาเนินการครบถ้วน
ทุก UNIT ได้แก่
1. อาเภอรือเสาะ
2. อาเภอบาเจาะ
3. อาเภอจะแนะ
4. อาเภอแว้ง
5. อาเภอยี่งอ
6. อาเภอเมืองนราธิวาส
7. อาเภอสุไหงโก-ลก
8. อาเภอสุไหงปาดี
อาเภอที่อยู่ระหว่างดาเนินการได้แก่
1. อาเภอเจาะไอร้อง (เรียบร้อย 2 UNIT อีก 2 UNIT กาลังคีย์)
2. อาเภอตากใบ (เรียบร้อย 4 UNIT อีก 1 UNIT กาลังคีย์)
3. อาเภอศรีสาคร (เรียบร้อย 1 UNIT อีก 2 UNIT กาลังคีย์)
4. อาเภอสุคิริน (เรียบร้อย 1 UNIT อีก 2 UNIT กาลังคีย์)
5. อาเภอระแงะ (3 UNIT กาลังคีย์)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 ออมทรัพย์ OTOP นวัตวิถี
ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอส่งหลักฐานการเบิกจ่าย จัดตั้งและสรุปผลการ
ดาเนินงาน ภายในวันที่ 31 ส.ค. 61
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลาน้ากับชีวิต
ด้วยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทาโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลา
น้ากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยมีเป้าหมายชุมชนต้นแบบที่
อยู่ริมน้าดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุก
แห่งร่วมกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ คัดเลือกชุมชนต้นแบบที่อยู่ริมน้าและลาน้าที่มี
ปัญหาเช่น ผักตบชวา วัชพืช หรือน้าเน่าเสีย เป็นต้น จังหวัดละ 1 แห่ง รวม 76 แห่ง เป็นพื้นที่ดาเนินการและ
มีหน่วยงานสนับสนุ น จานวน 21 หน่วยงาน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานให้
คาแนะนาการจัดตั้งและ จดทะเบียนกลุ่มอาชีพและให้ความช่วยเหลือการบริห ารจัดการกลุ่ม เพื่อให้กลุ่ม มี
ความเข้มแข็ง และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
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1. ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ประสานอบต. เพื่อรับทราบข้อมูลชุมชนต้นแบบ ที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมาย
2. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอที่รับผิดชอบในพื้นที่ตามข้อ 1 ดาเนินการประสานชุมชนต้นแบบ
เพื่อให้คาปรึกษา แนะนาในการจัดตั้งและจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพฯ ตามแบบคาขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มฯ
3. มอบหมายเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เข้าไปให้คาปรึกษาด้านการจัดทาแผนงาน
โครงการ เพื่อนาเสนอสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี การแนะนาการบริหารกลุ่ม รวมทั้งกากับดูแลการ
บริหารจัดการเงินกองทุนของกลุ่ม อาทิ การตั้งงบประมาณรายรับ – รายจ่าย การจัดสรรผลกาไร เพื่อให้กลุ่ม
มีความเข้มแข็ง และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 การดาเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจาปี 2561
การดาเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจาปี 2561 ตามหนังสือ
ที่อ้างถึง ที่ นธ 0019/ว 3636 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 จังหวัดให้อาเภอดาเนินการดังนี้
1. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน มชช.อาเภอ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายที่สมัคร
เข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน มชช. ประจาปี 2561 ประสานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรวบรวมภาพ
กิจกรรมตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาชุมชนของแต่ละประเภท และจัดทารูปเล่ม
2. แจ้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินในระดับอาเภอเพื่อเข้าประชุมพิจารณาเพื่อตรวจ
ประเมินฯ กลุ่มเป้าหมายตามข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 กันยายน 2561
3. จัดส่งรูปเล่มเอกสารตามข้อ 1 พร้อมแนบสรุปแบบประเมินที่ประธานคณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินฯลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้จังหวัด ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 โครงการสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางการดาเนินงานโครงการสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชน
เข้มแข็ง : วิถี พช.วิถีธรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานได้พบปะประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีคุณธรรม ดาเนินชีวิต ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ/จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือวันสาคัญอื่นๆ
ของแต่ละศาสนา เพื่อพบปะประชาชน ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน รับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
2. ประสานหน่วยงานภาคีร่วมพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อรับทราบปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนในส่วนที่รับผิดชอบร่วมกัน
3. ประเด็นที่ใช้พูดคุย และให้ข้อมูลแก่ประชาชนในแต่ละครั้ง ดังนี้
3.1 บทบาทของ พช.
3.2 สถานการณ์ของชุมชน
3.3 ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน
3.4 กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมหมู่บ้าน
3.6 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
3.7 อื่นๆ (ระบุ)
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4. รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบ 1-3 ที่แนบมาพร้อมนี้
4.1 แบบ 1 สาหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบพื้นที่ตาบล แต่ละคน
4.2 แบบ 2 สาหรับภาพรวมของอาเภอ
4.3 แบบ 3 สาหรับจังหวัด
5. ระยะเวลาในการรายงานผลกิจกรรม จานวน 3 ครั้ง
5.1 รายงานครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561
5.2 รายงานครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
5.3 รายงานครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
6. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรายงานผลกิจกรรมในภาพรวมในระบบออนไลน์ของ
กรมการพัฒนาชุมชน ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามข้อ 5
มติที่ประชุม รับทราบ
3.10 สรุปผลการเบิกจ่าย (นาเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.11 ความก้าวหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (นาเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การรณรงค์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี
สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ส านั ก งานเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ ได้รณรงค์รับสมัครสมาชิกประเภทองค์กร
สตรี และประเภทบุคคลธรรมดา โดยจังหวัดนราธิวาส มี ยอดการสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ทั้งหมด
21 องค์กร และยอดการสมัครสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ในระบบ SARA ทั้งหมด 29,785 ราย
เป้าหมายการรับสมัครสมาชิกประเภทบุคคลและประเภทองค์กรสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ดังนี้
1. เป้าหมายการรณรงค์รับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
1.1 เป้าหมายการรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตรี (ตามเอกสารแนบ 1)
- กพสจ. ร้อยละ 100 (องค์กร) เป้าหมาย 1 องค์กร สมัครแล้ว 1 องค์กร
- กพสอ. ร้อยละ 100 (องค์กร) เป้าหมาย 13 องค์กร สมัครแล้ว 9 องค์กร
- กพสต. ร้อยละ 70 (องค์กร) เป้าหมาย 53 องค์กร สมัครแล้ว 56 องค์กร
- กพสม. ร้อยละ 70 (องค์กร) เป้าหมาย 405 องค์กร สมัครแล้ว 358 องค์กร
ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสมาชิกองค์กร ทั้งหมด 468 องค์กร ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
1.2 เป้าหมายการรับสมัครสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา 14,018 ราย เป็นสมาชิกแล้ว
11,449 ราย ต้องรับสมัครเพิ่ม 2,569 ราย (ตามเอกสารแนบ 2) ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสมาชิก
ประเภทบุคคลธรรมดา มีทั้งหมด 165,969 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ เร่งดาเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กรมฯกาหนด
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4.2 การติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดนราธิวาส อนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนในปี 2556 – 2558
จานวน 433 โครงการ ชาระหนี้ครบตามสัญญาและปิดโครงการแล้ว จานวน 100 โครงการ คงเหลือ 333
โครงการ ซึ่งหนี้ดังกล่าวครบกาหนดชาระทุกโครงการแล้ว โดยสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการได้จัดทา
หนังสือทวงถามหนี้ไปยังลูกหนี้รายตัว ครบทุกโครงการ ให้ลูกหนี้มารับสภาพหนี้ ณ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ในฐานะสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และติดตามการด าเนิ นงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ ได้ดาเนินการทาหนังสือรับสภาพหนี้ให้กับลู กหนี้
และส่งหนังสือรับสภาพหนี้ให้จังหวัดแล้ว 288 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 45 โครงการ (ตามเอกสารแนบ
3)
มติที่ประชุม รับทราบ ให้คณะทางานติดตามหนี้กองทุนฯ ติดตาม ประสานสมาชิกกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสภาพหนี้
ให้ติดต่อสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เพื่อรับสภาพหนี้
4.3 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2561
ส านั กงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริห ารกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีระดั บ
จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนฯ รวมทั้งสิ้น 27,401,392 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งพันสาม
ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งเป็น
งบบริหารจัดการกองทุนฯ 3,401,392 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งพันสามร้อยเก้า
สิบสองบาทถ้วน)
เงินอุดหนุน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
และเงินทุนหมุนเวียน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยกาหนดแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 ไตรมาส 2 ร้อยละ 70 ไตรมาส 3 ร้อยละ 98 และไตรมาส
4 ร้อยละ 100
สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ของส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอปีงบประมาณ 2561 (ตามเอกสารแนบ
4)
เนื่ อ งจากมี จั ง หวั ด ที่ มี ค วามต้ อ งการงบประมาณเพิ่ ม เติ ม ส านั ก งานเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดทาแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณเหลือจ่ายส่งคืนสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยไม่กระทบต่อโอกาสและผลประโยชน์ ที่
สมาชิกกองทุนจะได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง
ประชุมหลวงปริ วรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ได้พิจารณาดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนฯ โดยที่ประชุมมีมติส่งเงินคืนสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) เป็นจานวนเงิน
10,072,525 บาท (สิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งยังมีงบประมาณคงเหลือจากการส่งเงิน
คืนสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ตามเอกสารแนบ 5)
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มติที่ประชุม ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี
พ.ศ.2561 โดยส่งหลักฐานให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภายในวันที่ 20 กันยายน 2561
ระเบียบวาระที5่ วาระอื่น ๆ(ถ้ามี)
5.1 ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ที่
ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นและมอบของที่ระลึก จานวน 2 ราย ได้แก่
1. นายปัญญา น่วมประวัติ ประเภทหัวหน้ากลุ่ม
2. นางวนิดา แสงอรุณ ประเภทสนับสนุน
มติที่ประชุม ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นทั้ง 2 ท่าน
ปิดการประชุม เวลา 1๒.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวเฉลิมพร ทองคา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

