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รายงานการประชุมประจาเดือน ครั้งที่ 3 /256๑
พัฒนาการอาเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 256๑ เวลา ๐๘.๓0น. - 12.30 น.
ณ ห้องประชุมโสภาภิสัย ชั้น 6 โรงแรมตันหยง อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
2. นายอนันต์ แสงชาตรี
3. นายอิรยศ เอนก
4. นายปัญญา น่วมประวัติ
5. นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์
6. นางสาวณัฐชยา ศรีดา
7. นายอธิธ์พล สารบัญ
8. นางเจะรอเมาะ สะมูเดง
9. นายอรุณ สารบัญ
10. นางสาวรัชฏ์รมัย สายาลักษณ์
11. นายโกศล ชูลาภู
12. นายมหามะบักรี ลือบาฮางุ
13. นางกชพร เพ็ชรรัตน์
14. นางอนัญญา หลังสตา
15. นายสมชาย บัวสองสี
16. นางพจนารถ เหล่าที
17. นางสาวนิพัทธา รองเดช
18. นางสาวสุณีย์ นายาง
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม
- ไม่มี
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
19. นางดวงจันทร์ หมานละงู
20. นายมะสาฮารี ยะโกะ
21. นางสาวรุจิรา ทองสุข
22. นางสาวอัจฉรา เจียมตน
23. นางสาวบุศรินทร์ เบนอะสาร
24. นายจักรพงศ์ นวลใย
25. นายมะนาวี เจะเตะ

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอเมืองนราธิวาส
พัฒนาการอาเภอระแงะ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอรือเสาะ
พัฒนาการอาเภอยี่งอ
พัฒนาการอาเภอศรีสาคร
พัฒนาการอาเภอเจาะไอร้อง
พัฒนาการอาเภอสุไหงโก-ลก
พัฒนาการอาเภอบาเจาะ
พัฒนาการอาเภอสุคิริน
พัฒนาการอาเภอแว้ง
พัฒนาการอาเภอตากใบ
พัฒนาการอาเภอสุไหงปาดี
พัฒนาการอาเภอจะแนะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

นางสาวฮุซนี หะยีแวดาโอะ
นายปิยะ ลาพรหมสุข
นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก
นางวนิดา แสงอรุณ
นางสาวโสมวิมล ปกป้อง
นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์
นางสาววรรณา หามะ
นางสาวกูอัสราณี กูเง๊าะ
นางสาวเฉลิมพร ทองคา
นางสาวใยนะ จอเต๊ะ
นางสาวนูรีดา เจะเลาะ
นางสาวนิภา บือราเฮง
นายนัสฮูดิน ตาเยะ
นายรัฏวัน วาจิ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลูกจ้าง
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานทาความสะอาด
ลูกจ้างจ้างงานเร่งด่วน
พนักงานขับรถยนต์ราชการ

เริ่มประชุม เวลา ๐8.30 น.
นายไกรวุฒิ ช่วยสถิต ย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการ
ประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปการประชุมกรมการจังหวัด
เรื่ อ งจากการประชุม กรมการจัง หวั ด ครั งที่ 11/2561 ประจาเดื อน พฤศจิ ก ายน
2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ดังนี
1.1.1 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจาจังหวัด (คสป.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครังที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรวม 48 คน
1.1.2 ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการภาครั ฐ และภาคเอกชน 12 คณะ
ประจาปี 2561 ประกอบด้วยกลุ่ม Vulue Driver 6 คณะ (D1 – D6) และกลุ่ม Enable Driven 6 คณะ
(E1 – E6)
1.1.3 ผลการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลไกประชา
รัฐ “คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) และบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
1.1.4 ผลการดาเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จากัด
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1.1.6 การหารือและทบทวนคาสั่งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) และคาสั่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.1.7 หารือและทบทวนคาสั่งคณะทางานขับเคลื่อนชุมชน 3 กลุ่มงาน ภายใต้การ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐประจาจังหวัดนราธิวาส ตามคาสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 1060/2561
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561
1.1.8 การทบทวนหมู่บ้านเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐประจาจังหวัดนราธิวาส ประจาปี 2562 จานวน 78 กลุ่ม/ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเกษตร 19
กลุ่ม/ชุมชน ชุมชนแปรรูป (OTOP/SMEs) 43 กลุ่ม/ชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน 16 กลุ่ม/ชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครังที่ 2/2561 เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมครังที่ 2/2561 เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ทางจังหวัดได้ส่ง
ส าเ นาก าร ประ ชุ ม ครั ง ที่ 2/2 56 1 ท าง เว็ บ ไ ซต์ ส านั ก งา นพั ฒ นา ชุ ม ช นจั งหวั ดน ราธิ ว า ส
www.cdd.go.th/web/narathiwat/intro/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การดาเนินงานชมรมอาสาพัฒนา (นาเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมฯ ให้ดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้เป็น
ปัจจุบันทังหมด (23,212 กลุ่ม) โดยให้ทบทวนการแยกประเภทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยใช้เครื่องมือ
แบบประเมินตรวจสุขภาพฯ และหลักเกณฑ์ 10 ข้อ ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน การดาเนินการ
ตรวจสุขภาพ มี 2 รอบ รอบ 1 ภายในเดือนธันวาคม 2561 รอบ 2 ภายในเดือน กรกฎาคม 2562 เน้น
หลักเกณฑ์ 10 ข้อหากไม่ครบทุกข้อ ต้องจัดทาแผน/พัฒนา และภายในเดือนธันวาคม 2562 จังหวัดจัดทา
ประกาศขึ นทะเบี ย นกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ในการส่ ง เสริ ม ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนก าหนดตาม
งบประมาณ ปี 2562 จังหวัดนราธิวาส มีจานวนทังสิน 106 กลุ่ม (เป็นฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต ปี 2561)
การดาเนินงาน
จังหวัดได้มีคาสั่งที่ 4642/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แต่งตังทีมตรวจ
สุขภาพการเงินกลุ่มออมทรั พย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด จานวน 13 ทีมละ 3 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอและคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอาเภอ ซึ่งจังหวัดได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้แก่
ทีม ตรวจสุ ข ภาพฯแล้ ว เมื่ อวั น ที่ 7 ธัน วาคม 2561 และขั นตอนต่ อ ไปที มตรวจสุ ขภาพจะต้อ งลงพื นที่
เป้าหมายดาเนินการเวทีตรวจสุขภาพ ตามโครงการเวทีส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ แห่ง ละ 10 คน เป็นเวลา 1 วัน โดยมี

-4งบประมาณสนับสนุน การดาเนินงานเป็น งบค่าอาหารว่างและค่าวิทยากรกระบวนการทีมสุขภาพทังนี ให้
ดาเนินการเสร็จสินภายในเดือนธันวาคม 2561 ตามที่กรมฯกาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การดาเนินงานสัมมาชีพชุมชน
ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอส่งข้อมูลปราชญ์ทัง 5 กาหนดส่งภายในวันที่ 5
มกราคม 2562
ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพหมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน
- รายละเอียดครัวเรือนส่งภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562
- รายงานรายได้ของครัวเรือน ต้องส่งรายงานให้กรมฯทราบ รายได้ทุกเดือนตังแต่
เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
รายงานจัดตังกลุ่มอาชีพ ส่งรายงานภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การคัดสรร OTOP (นาเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (นาเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ปี 2562 (ข้อมูล จปฐ. กชช. 2 ค)
ขันตอนการจัดเก็บข้อมูลฯ เพื่อการพัฒนาชุมชน
 1. เตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลฯ (ต.ค. - พ.ย. 2561)
1.) สารวจและกาหนดครัวเรือน/หมู่บ้านเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูลฯ
2.) จัดทา/ปรับปรุง คาสั่งคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ
คาสั่งผู้จัดเก็บข้อมูลฯ และคาสั่งผู้บันทึกข้อมูลฯ
3.) ลงทะเบียน/แก้ไข ผู้ใช้งานโปรแกรมฯ ที่ ebmn.cdd.go.th และแจ้ง
รายละเอียดเฉพาะผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ใช้เดิมที่ยกเลิก ส่งกรมฯ อนุมัติสิทธิ์ ภายใน 20
พฤศจิกายน 2561
4.) คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ วางแผนบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลฯ
5.) สพจ./สพอ. ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วม
จัดทาแผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับ อปท.
6.) สพจ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท. ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลฯ
ระดับอาเภอ
7.) สพจ./สพอ. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลฯ
8.) สพจ. ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลฯ

-5 2. การจัดเก็บ/บันทึกและประมวลผลข้อมูล (ธ.ค. 61 - ก.พ. 2562)
1.) สพจ./สพอ. รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
2.) คณะทางานฯ พัฒนากร ผู้นา อช. และ อช. ร่วมดาเนินการบริหาร
จัดการฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและมีคุณภาพ
3.) ผู้จัดเก็บข้อมูลทาการสัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือนจากหัวหน้าครัวเรือน
หรือ ผู้ให้ข้อมูล ตามแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. (ทุกข้อ)
4.) เมื่อสัมภาษณ์ฯ แล้วเสร็จ ผู้จัดเก็บข้อมูลทาการตรวจสอบข้อมูล และ
สรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือนมอบให้ครัวเรือน พร้อมให้หัวหน้าครัวเรือนลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลฯ ว่ามีการ
จัดเก็บและข้อมูลถูกต้องเป็นจริง แล้วส่งให้หัวหน้าผู้จัดเก็บข้อมูลตรวจสอบ ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของ
ข้อมูล
5.) หัวหน้าผู้จัดเก็บข้อมูลฯ รวบรวมและนาส่งแบบสอบถามข้อมูล จปฐ.
ทังหมดให้พัฒนากร/คณะทางานฯ ระดับตาบล นาส่งผู้บันทึกข้อมูลทาการบันทึกข้อมูล
6.) ผู้บันทึกฯ บันทึกและประมวลผลข้อมูลทุกครัวเรือน และตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น แล้ ว น าส่ ง ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ทั งหมดให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ หรื อ อั พ โหลด
(Upload) ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง (Server) ในระบบ Online พร้อมแจ้งให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ทราบ
 3. ตรวจสอบคุณภาพและรับรองข้อมูล (ก.พ. - มี.ค. 2562)
1.) พัฒนากรและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. นาเสนอผลข้อมูล จปฐ. ต่อที่ประชุม
ระดับ อปท. เพื่อรับทราบ/ร่วมตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยันผลการจัดเก็บ/นาไปใช้ประโยชน์ พร้อมจัดทาคารับรอง
คุณภาพข้อมูลฯ ระดับ อปท. ส่งอาเภอ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2.) คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอาเภอ ตรวจสอบความถูก
ต้องครบถ้วนของข้อมูล แต่ละตาบลและภาพรวมอาเภอ แล้วนาเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน
ระดับอาเภอ เพื่อรับทราบ/ตรวจสอบ/ยืนยันความถูกต้องครบถ้วน/ใช้ประโยชน์ พร้อมจัดทาคารับรองคุณภาพ
ข้อมูลฯ ระดับอาเภอ ส่งจังหวัด ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
3.) คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูก
ต้อ งครบถ้ ว นของข้อ มูล แต่ ล ะอาเภอ และภาพรวมจัง หวั ด แล้ ว นาเสนอผลการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตของ
ประชาชนระดับจังหวัด เพื่อรับทราบ/ตรวจสอบ/ยืนยันความถูกต้องครบถ้วน/ใช้ประโยชน์ พร้อมจัดทาคา
รับรองคุณภาพข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ส่งกรมฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562
 4. ติดตามประเมินผล
- คณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บ
ข้อมูลฯ ทันที เมื่อเริ่มดาเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ โดยยึดตามแผนปฏิบัติการการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลฯ
ระดับตาบล
 5. การรายงาน
1.) จั ง หวั ด รายงานผลความก้ า วหน้ า แบบ Online
ทุ ก วั น ศุ ก ร์ ที่
cddata.cdd.go.th/datacenter/bmnreport
2.) รายงานผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูลดีเด่น และ อปท. ดีเด่นใน
ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562

-6จานวนครัวเรือนและหมู่บ้านเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ประจาปี
2562จังหวัดนราธิวาส
ที่

อาเภอ

1.

เมือง

ข้อมูล จปฐ
ข้อมูล กชช. 2ค
หมายเหตุ
จัดเก็บ
เป้าหมาย จัดเก็บ เป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2562
19,976 19,965
63
63

2.

ระแงะ

16,600

16,600

56

56

3.

ตากใบ

14,172

14,172

52

52

4.

รือเสาะ

13,445

13,445

72

72

5. สุไหงโก-ลก

12,617

12,617

19

19

6.

แว้ง

10,924

10,924

45

45

7.

สุไหงปาดี

10,344

10,344

50

50

8.

บาเจาะ

10,014

10,014

43

43

9.

ยี่งอ

9,295

9,295

40

40

10.

ศรีสาคร

7,921

7,921

34

34

11.

สุคิริน

7,103

7,103

41

41

12. เจาะไอร้อง

6,329

6,329

33

33

13.

5,483

5,483

31

31

579

579

จะแนะ
รวม

144,223 144,212

- กิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจังหวัด /อาเภอ สาหรับการบริหารการ
จัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2562
1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.)
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒ นาชุมชน
ประจาปี 2562
1.1.1 ประชุมคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด(ไตรมาส 1)
1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลฯระดับอาเภอ (ไตรมาส
1)
1.2 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.)
1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. (ไตรมาส 1)
1.2.2 ฝึ ก อบรมผู้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ประจ าปี 2562 เรื่ อ งการใช้ ง านโปรแกรมบั น ทึ ก และ
ประมวลผลข้อมูล จปฐ. (ไตรมาส 1)

-71.3 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.)
1.3.1 ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เล่มละ 12 บาท (ไตรมาส 2)
1.3.2 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. เล่มละ 6 บาท (ไตรมาส 2)
1.4 การตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.)
1.4.1 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอาเภอ (ไตรมาส 2)
1.4.2 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด (ไตรมาส 2)
1.5 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.
1.5.1 รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด (ไตรมาส 1)
1.5.2 ส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล ฯ ระดับองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น (ไตรมาส 3)
1.5.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลฯ ระดับอาเภอ (ไตรมาส 3)
1.5.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับ
จังหวัด
(1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด (ไตรมาส 2)
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ไตร
มาส 3)
(3) ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด (ไตรมาส 3)
2. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
2.1 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลพืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) (ไตรมาส 3)
2.2 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) (ไตรมาส 3)
- การนิเทศตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด (ไตรมาส
2) ประจาปี 2562 โดยเริ่มดาเนินการนิเทศฯ ครังที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม และครังที่ 2 ช่วงเดือนมีนาคม
2562 แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 5 หน่วยงานๆ ละ 4 วันๆ ละ 1 อาเภอ คือ
กลุ่มที่ 1 นิเทศอาเภอตากใบ/สุไหงโก-ลก/สุไหงปาดี/แว้ง
กลุ่มที่ 2 นิเทศอาเภอระแงะ/จะแนะ/เจาะไอร้อง/สุคิริน
กลุ่มที่ 3 นิเทศอาเภอยี่งอ/บาเจาะ/รือเสาะ/ศรีสาคร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนได้ดาเนินการขอรับบริการจากสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)
เพื่อปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) กรมการพัฒนาชุมชน และได้จัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ใช้งาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สาหรับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอๆ ละ 1 บัญชี และเพื่อเป็นการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย แก่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จึงขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เปลี่ยน
รหัส ผ่านตามวิธีการเปลี่ยนรหัส ผ่าน (Password) กรณีที่ต้องการบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
เพิ่มเติม ให้กรอกแบบคาขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ดาวโหลดคู่มือการใช้งานและเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมได้ที่ www.gn.cdd.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ

-83.8 โปรแกรม ESET EndPoint Antivirus Version 6 ปี 2562
- การตังชื่อคอมพิวเตอร์ (Computer Name) และกาหนด workgroup
- การติดตังโปรแกรมการใช้งานและการอัพเดทโปรแกรม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 โปรแกรม OA (Office Automatic)
ให้บุคลากรที่ยังไม่มีรายชื่อในโปรแกรม OA สามารถแจ้งรายชื่อมาได้ที่กลุ่มงานสารสนเทศฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.10 การคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจาปี 2562
ให้อาเภอคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อม
จัดทาโครงการด้ านการประชาสัมพัน ธ์ ซึ่งจะได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยส่ งส าเนา
โครงการฯ ให้จังหวัดภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และส่งแบบประวัติพร้อมเอกสารสรุปผลงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจาปี 2562 ให้จังหวัดภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.11 แนะนาข้าราชการโอนย้าย/ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
นายอาฟันดี เดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
สุไหงโก-ลก
นายอาหะหมัด บินปิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอจะแนะ
นายรุสดี อีดริล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอตากใบ
นางสาวพาอีซะ บารู นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอรือเสาะ
นายนราดล ภัทราธิกุล นักจัดการงานทั่วไป สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสไหงปาดี
มติที่ประชุม รับทราบ
3.12 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยปฏิบัติในสังกัด (นาเสนอโดยเอกสาร)
ข้อมูลจากระบบการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ระดับจังหวัด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00 น. จังหวัดนราธิวาสมีผลการดาเนินงาน ดังนี
รายการ
งบยุทธศาสตร์
งบบริหาร
งบยุทธศาสตร์+ งบบริหาร

ยอดจัดสรร
18,596,130.00
2,919,733.27
21,515,863.27

ยอดเบิกจ่าย
6,338,085.00
2,017,315.39
8,355,400.39

คงเหลือ
% เบิกจ่าย
12,258,045.00 34.08
902,417.88 69.09
13,160,462.88 38.83

จากการประเมินผล พบว่านราธิวาสมีผลการเบิกจ่ ายเป็นลาดับที่ 1 ในเขตตรวจราชการ
จังหวัดภาคใต้ช ายแดน ล าดับที่ 1 ของภาคใต้ และเป็นล าดับที่ 5 ของประเทศ โดยประสิทธิภาพการใช้

-9จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยปฏิบัติในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส (เฉพาะงบประมาณ
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2562 ปรากฏ
ตามเอกสารดังแนบ และหน่วยปฏิบัติที่มีผลการดาเนินงานดีเด่นด้านการบริหารงบประมาณ (ไตรมาส 1) 3
ลาดับแรก ได้แก่
- สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบาเจาะ ผลการเบิกจ่าย 100.00 %
- สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอระแงะ
ผลการเบิกจ่าย 100.00 %
- สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีสาคร ผลการเบิกจ่าย 99.16 %
มติที่ประชุม รับทราบ
3.13 ตัวชีวัดงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นาเสนอโดยเอกสาร)
กรมการพัฒ นาชุมชน ได้จัดทาเอกสารรายละเอียดตัวชีวัดงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดสรรให้ข้าราชการในสังกัดได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการ
อาเภอ นักวิชาการจังหวัด และพัฒนากรทุกคน (คนละ 1 เล่ม) เพื่อสาหรับใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการ
จัดเตรียมเอกสารและข้อมูล เพื่อรวบรวมและสรุป รายงานผลต่อไป ทังนีในส่วนของสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนราธิวาส (เฉพาะในส่วนโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ) ได้รับค่าเป้าหมายตัวชีวัดงบประมาณ จานวน
20 ตัวชีวัด (ตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.14 การรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ
(Budget and Project Management; BPM) (ยศ.) (นาเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.15 รายการกันเงินเหลือมปี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (นาเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.16 แผนการเสนอกิจกรรมเพื่อขอใช้งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นาเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1. กีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ ที่จะจัดเฉพาะ 5 จว.ชายแดนใต้ ให้สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอคั ดเลื อกหมู่บ้ านเศรษฐกิจ พอเพีย ง ปี 2562 อาเภอละ 2 หมู่บ้ านแข่งขั นกัน ในระดั บ อาเภอ ให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และจังหวัดจะจัดแข่งขันในระดับโซน ในช่วงต้น
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ส่วนระดับกลุ่มจว. 5 จังหวัด จัดขึน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ใน
วันที่ 23 – 25 เมษายน 2562 และจะมีพิธีการมอบถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี กีฬาที่จะจัดแข่งขันได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเล่ ย์บอลหญิง กีฬาพืนบ้าน 4 ชนิด ได้แก่ วิ่งผลัด
กระสอบ วิ่งผลัดหมาก วิ่งผลัดสามขา วิ่งผลัดล้อยาง
มติที่ประชุม รับทราบ
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ปิดการประชุม เวลา 1๒.๔5 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวเฉลิมพร ทองคา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

