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รายงานการประชุมประจาเดือน ครั้งที่ 3/2562
พัฒนาการอาเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา ๐๘.๓0น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมธารเงิน สวนอาหารริมน้า อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
2. นายอนันต์ แสงชาตรี
3. นายปัญญา น่วมประวัติ
4. นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์
5. นางสาวณัฐชยา ศรีดา
6. นายอธิธ์พล สารบัญ
7. นางสาวพาอีซ๊ะ สาเม๊าะ
8. นายอรุณ สารบัญ
9. นางซากีย๊ะ เหงบารู
10. นายโกศล ชูลาภู
11. นายมหามะบักรี ลือบาฮางุ
12. นางกชพร เพ็ชรรัตน์
13. นางอนัญญา หลังสตา
14. นายสมชาย บัวสองสี
15. นางพจนารถ เหล่าที
16. นายภาคิน อาลีมิง
17. นายอิสมาอีล แวดือเร๊ะ

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอเมืองนราธิวาส
พัฒนาการอาเภอระแงะ
แทนพัฒนาการอาเภอรือเสาะ
พัฒนาการอาเภอยี่งอ
แทนพัฒนาการอาเภอศรีสาคร
พัฒนาการอาเภอเจาะไอร้อง
พัฒนาการอาเภอสุไหงโก-ลก
พัฒนาการอาเภอบาเจาะ
พัฒนาการอาเภอสุคิริน
พัฒนาการอาเภอแว้ง
พัฒนาการอาเภอตากใบ
แทนพัฒนาการอาเภอสุไหงปาดี
แทนพัฒนาการอาเภอจะแนะ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
18. นางดวงจันทร์ หมานละงู
19. นายอนันต์ อามีเราะ
20. นายมะสาฮารี ยะโกะ
21. นางสาวบุศรินทร์ เบนอะสาร
22. นายมะนาวี เจะเตะ
23. นางสาวรุจิรา ทองสุข
24. นางสาวอัจฉรา เจียมตน
25. นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก
26. นายปิยะ ลาพรหมสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

-227.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นางสาวฮาสือน๊ะ การีอูมา
นางวนิดา แสงอรุณ
นางมาเรียม ดอเสาะ
นายธีระพงษ์ เดชาฐาน
นางสาวโสมวิมล ปกป้อง
นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์
นางสาววรรณา หามะ
นางสาวกูอัสราณี กูเง๊าะ
นางสาวฮุซนี หะยีแวดาโอะ
นางสาวนูรีดา เจะเลาะ
นางสาวนิภา บือราเฮง
นายรัฏวัน วาจิ
นางสาวใยนะ จอเต๊ะ
นายนัสฮูดิน ตาเยะ

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม
1. นายอิรยศ เอนก
2. นางเจะรอเมาะ สะมูเดง
3. นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์
4. นางสาวนิพัทธา รองเดช
5. นางสาวสุณีย์ นายาง

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

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอรือเสาะ
พัฒนาการอาเภอศรีสาคร
พัฒนาการอาเภอสุไหงปาดี
พัฒนาการอาเภอจะแนะ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
นายไกรวุฒิ ช่ว ยสถิตย์ พัฒ นาการจังหวัดนราธิว าส ประธานในที่ประชุมกล่ าวการเปิด
ประชุม และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระนี
ก่อนวาระการประชุม มอบเกียรติบัตร “องค์ความรู้ดีเด่น” ประจาปี 2562
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรุจิรา ทองสุข ได้รับ รางวัลองค์ความรู้ ดีเด่นในระดับบุคคล
ภายใต้โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน ประเภทที่ 1 : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องค์ความรู้
เรื่อง “กลไกการบริหารสัญญากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ”
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครังที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
มติที่ประชุม มีมติรั บรองรายงานการประชุมครังที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2562

-3วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสจัดทาโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP
Mobile) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ยังไม่ได้รับความนิยม จาหน่ายได้น้อย เกิด
การรับรู้เป็นที่รู้จักจากคนภายนอกชุมชน และสามารถจาหน่ายได้ตามแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด หรือ
ดาเนินการจาหน่ายควบคู่ไปกับตลาดประชารัฐคนไทยยิมได้ โดยมีสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ เป็น
หน่วยดาเนินการ ดังนี
1) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัด
แสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเป้าหมาย
2) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP
ในแต่ล ะระดับ รวบรวมและตรวจสอบฐานข้อ มูล ผลิ ตภัณฑ์ OTOP กลุ่ มปรับตัว สู่ การพัฒ นา (กลุ่ ม D)
ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว และผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (จาหน่ายได้
น้อย/จาหน่ายไม่ได้
3) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP
ในแต่ละระดับจัดทาแผนการนาผลิตภัณฑ์ OTOP ออกไปจัดแสดงและจาหน่ายในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หรือดาเนินการควบคู่ไปกับตลาดประชารัฐคนไทยยิมได้ โดยกาหนดอย่างน้อยเดือนละ 4 ครัง
4) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับ
จังหวัด ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดแสดง จาหน่าย และประเมินผลการดาเนินงาน
5) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรายงานผลการดาเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชน
ทราบเป็นประจาทุกวันที่ 30 ของเดือน
โดยมีรายละเอียดในการจัดซือพัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดแสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP (ไตรมาส 3) ตามขนาดพืนที่จังหวัดนราธิวาส ดังนี
รายการวัสดุ 6 รายการ ประกอบด้วย
1. เก้าอีพลาสติกมีพนักพิง จานวน 20 ตัว
2. เต็นท์พับได้ ขนาด 2 × 2 เมตร หลักคาผ้าใบ 600D สีนาเงิน พร้อม
สกรีนตราสัญลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และตลาดประชารัฐคน
ไทยยิมได้ บนหลังคาทัง 4 ด้าน
3. โรลอัพ สูง 200 ซม. กว้าง 80 ซม. จานวน 8 แผ่น
4. แบ็คครอป สูง 230 ซม. กว้าง 200 ซม. จานวน 2 แผ่น
5. ธงญี่ปุ่นพับได้ สูง 150 ซม. กว้าง 50 ซม. จานวน 12 อัน
รายการครุ ภัณฑ์ 1 รายการ คือ โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว ขนาด
150 ซม. × 75 ซม. จานวน 20 ตัว
มติที่ประชุม รับทราบ

-43.2 การดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
ประจาปี 2562
ทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนา ประจาปี 2562
โดยสรุ ป จ านวนผู้ ส มัครทังสิ น 94 หน่ ว ยนับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ผู้ นาชุมชน ผู้ นา
สัมมาชีพ กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน รายละเอียดดังนี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อาเภอ
เมืองนราธิวาส
บาเจาะ
รือเสาะ
ศรีสาคร
แว้ง
สุคิริน
ตากใบ
สุไหงโก-ลก
เจาะไอร้อง
สุไหงปาดี
ระแงะ
ยี่งอ
จะแนะ
รวมทั้งสิ้น

ประเภท (ปริมาณหน่วยนับ)
เครือข่าย
ผู้นา
กลุ่ม/
ผู้นาชุมชน
องค์กร
สัมมาชีพ องค์กร
ชุมชน
1
10
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
4
1
0
14
42
14
12

ชุมชน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

รวม
14
8
6
7
7
8
6
7
6
5
5
9
7
95

หมายเหตุ โครงการมีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินและรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) คิดเป็นร้อย
ละ 80 ของผู้รับการประเมิน ฉะนันนราธิวาสมีจานวนผู้สมัครทังสิน 95 หน่วยนับ นราธิวาสต้องผ่านการ
ประเมิน 76 รายขึนไป
ปฏิทินการดาเนินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจาปี 2562
ที่

งาน/กิจกรรม

1 จังหวัดจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบ มชช. แก่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน มชช. อาเภอ
2 อาเภอมอบหมายให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน มชช. อาเภอ
ประชุมชีแจงกระบวนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายฯ ตามระบบ

ผู้รับผิดชอบ
จังหวัด อาเภอ
 

ระยะเวลา
ดาเนินการ
8 ก.ค.62

 8-15 ก.ค.62

-5ที่
3

4
5
6
7

8

9

งาน/กิจกรรม
มชช. แก่พัฒนากรผู้ประสานตาบล
อาเภอมอบหมายให้พัฒนากรผู้ประสานตาบล เป็นพี่เลียง
กลุ่มเป้าหมายฯ ในการจัดทาแบบประเมินสถานภาพตนเอง
แผนการพัฒนาตนเอง และรายงานผลการพัฒนาตนเอง
อาเภอคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่โดดเด่นในระดับอาเภอ จานวน
1 หน่วยนับ แจ้งให้จังหวัดทราบ
จังหวัดออกติดตามผลความก้าวหน้าการดาเนินงานมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชนในระดับอาเภอ
จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่โดดเด่นในระดับจังหวัด และ
รายงานผลให้กรมฯ ทราบ
อาเภอรวบรวมรูปเล่มเอกสารรายงานผลการพัฒนาตนเอง ของ
กลุ่มเป้าหมายฯ เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินและรับรอง มชช.
อาเภอ
อาเภอรวบรวมแบบสรุปผลการตรวจประเมินและรับรอง มชช.
และสรุปงบหน้ากลุ่มเป้าหมายฯ พร้อมรูปเล่มเอกสารรายงาน
ผลการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมายทุกหน่วยนับ ส่งให้
จังหวัด
จังหวัดดาเนินกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรอง มชช.ระดับ
จังหวัด

ผู้รับผิดชอบ
จังหวัด อาเภอ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 8 ก.ค. - 25
ส.ค.62
 15 ก.ค.62


8 ก.ค. - 28
ส.ค.62
8 ก.ค. - 30

ก.ย.62
 15-28 ส.ค.
62
 28-30 ส.ค.
62



 5 ก.ย.62

มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.3.1 การรณรงค์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป้าหมายการรณรงค์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา
และประเภทองค์กรสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี
1.1 สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 9,533 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของสตรี ที่
ยังไม่เป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติตามที่กาหนด
ผลการสมัครสมาชิก สตรีสมัครเป็นสมาชิกแล้ว จานวน 6,451 คน ต้องรณรงค์รับสมัคร
สมาชิกเพิ่ม อีกจานวน 3,082 คน เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ปั จ จุ บั น กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด นราธิ ว าส มี ส มาชิ ก ประเภทบุ ค คลธรรมดา
ทังหมด 175,699 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562)

-61.2 สมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ทังหมด
684 องค์กร ดังนี
1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ (กพสอ.)
จานวน 13 องค์กร
2. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล (กพสต.)
จานวน 72 องค์กร
3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)
จานวน 529 องค์กร
4. องค์กรอื่นๆ
จานวน 70 องค์กร
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.2 การบริหารจัดการหนีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. การรับสภาพหนี
จังหวัดนราธิวาส อนุ มัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนในปี 2556–2559 จานวน
433 โครงการ ช าระหนี ครบตามสั ญญาและปิ ดโครงการแล้ ว จานวน 109 โครงการ คงเหลื อ 324
โครงการ เป็นจานวนเงินต้นค้างชะระ ทังหมด 43,132,374.60 บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสอง
พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) ซึ่งหนีดังกล่าวครบกาหนดชาระแล้วทุกโครงการ สานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้จัดทาหนังสือทวงถามหนีไปยังลูกหนีราย
ตั ว ครบทุ ก โครงการ เพื่ อ ให้ ลู กหนี มารั บ สภาพหนี ณ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ มชนอ าเภอในฐานะเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
ผลการรั บสภาพหนี ดั งนี ลู กหนี ได้ ด าเนิ นการทาหนั งสื อรับสภาพหนี แล้ ว ทั งหมด 302
โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 22 โครงการ
2. ลูกหนีที่จะหมดอายุความในปี พ.ศ. 2562
จากการสารวจข้อมูลในระบบ SARA พบว่า มีลูกหนีที่จะหมดอายุความ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ทังหมด 73 โครงการ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561) แต่ลูกหนีได้รับสภาพหนีแล้ว ทังหมด 63
โครงการ คงเหลือโครงการที่จะหมดอายุความที่จะต้องดาเนินการรับสภาพหนีหรือให้ลูกหนีชาระหนี อีก 10
โครงการ
ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตี ร ะดั บ จั ง หวั ด
ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ ทวงถามหนี ไม่ ยั ง สมาชิ ก ผู้ กู้ ทุ ก ราย ทั ง 10 โครงการ และประสานอ าเภอเพื่ อ ติ ด ตา ม
การรับสภาพหนีหรือชาระหนี ผลปรากฏว่า สมาชิกผู้กู้ติดต่อและทาหนังสือรับสภาพหนีแล้ว ทังหมด 10
โครงการ
3. การดาเนินคดีกับลูกหนีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- คดีแพ่ง จานวน 2 กลุ่ม/โครงการ เป็นเงินต้น 366,360 บาท (สามแสนหกหมื่นหกพัน
สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังนี
* ศาลนั ด พิ จ ารณา วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2562 จ านวน 1 กลุ่ ม /โครงการ
(อ.เมืองนราธิวาส) ลูกหนี ปี 2556 (ก่อนควบรวม)
* ศาลนั ด พิ จ ารณา วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2562 จ านวน 1 กลุ่ ม /โครงการ
(อาเภอรือเสาะ) ลูกหนี ปี 2561 (หลังควบรวม)
และอยู่ระหว่างดาเนินการอีกจานวน 6 กลุ่ม/โครงการ (ลูกหนีเก่า 5, ลูกหนีใหม่ 1)

-7- คดีอาญา จานวน 5 ราย คืนเงินครบและถอนแจ้งความ จานวน 3 ราย คงเหลือ 2 ราย
เป็นเงินต้น 644,425 บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ขณะนี อยู่ในชันพนักงานสอบสวน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.3 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทังสิน
27,786,390 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น หกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยมีผลการเบิกจ่ายใน
ภาพรวมของจั ง หวั ด ทั งหมด 9,165,634.15 บาท (เก้ า ล้ า นหนึ่ ง แสนหกหมื่ น ห้ า พั น หกร้ อ ย
สามสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 32.99 รายละเอียดดังต่อไปนี
1. งบบริ ห ารจั ด การกองทุ น ได้ รั บ การจั ด สรร 3,786,390 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
2,293,867.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.58
2. เงินอุดหนุน ได้รับการจัดสรร 4,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,817,382 บาท คิด
เป็นร้อยละ 45.43
3. เงินทุนหมุนเวียน ได้รับการจัดสรร 20,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,054,385 บาท
คิดเป็นร้อยละ 25.27
งบประมาณที่ส่งคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี
1. งบบริหารจัดการกองทุน
จานวน 161,778 บาท
2. เงินอุดหนุน
จานวน 780,868 บาท
3. เงินทุนหมุนเวียน
จานวน 6,168,798 บาท
รวมเงินที่ส่งคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทังสิน
7,111,444 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.4 การดาเนินงาน/โครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการตลาดผลิ ตภั ณ ฑ์ ก ลุ่ มอาชี พ สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส
1. วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ ตลาดนัดสะพานยาว อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส จานวน 30 บูธ
2. วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 6 สิงหาคม 2562 ณ ตลาดนัดไทยช่วยไทย
คนไทยยิมได้ อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จานวน 35 บูธ
เป้าหมาย กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.5 ลูกหนีที่จะหมดอายุความในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดนราธิวาสมีลูกหนีที่จะหมดอายุความ ในปีง บประมาณ พ.ศ.2563 ทังหมด
12 โครงการ ซึ่งจะหมดอายุความในเดือนตุลาคม 2562 ขอให้อาเภอที่มีลูกหนีที่จะหมดอายุความ ดาเนิน
การประสานลูกหนีทุกโครงการ เพื่อให้ลูกหนี ชาระเงินหรือรับสภาพหนี ก่อนที่โครงการจะหมดอายุความ
มติที่ประชุม รับทราบ

-83.4 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่งแต่งตัง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 575/2562 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จานวน 5 ราย ดังนี
1) นายปัญญา น่วมประวัติ ตาแหน่งหัวหน้ ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ย้ายไป
ดารงตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
2) นางอนัญญา หลังสตา พัฒนาการอาเภอสุคิริน ย้ายไปดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ
ควนกาหลง สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
3) นางสาวสุณีย์ นายาง พัฒนาการอาเภอจะแนะ ย้ายไปดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอแม่
แตง สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4) นายสมชาย บัวสองสี พัฒนาการอาเภอแว้ง ย้ายไปดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอยะ
หริ่ง สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
5) นางกชพร เพ็ชรรัตน์ พัฒนาการอาเภอบาเจาะ ย้ายไปดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ
พนม สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่งแต่งตั งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 590/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 แต่งตังข้าราชการให้รักษา
ราชการแทน จานวน 5 ราย ดังนี
1) นางยินดี บุญเตชพิทักษ์ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (ผู้ช่วย) กลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต มารักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอบาเจาะ
2) นางสาวธัญญ์วรัตน์ หมุนศรี ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอกงหรา (นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มารักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอจะ
แนะ
3) นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักจัดการงานทั่วไปชานาญ
การ) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา มารักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอรือเสาะ
4) นางสาววจิรา เดชารัตน์ ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอเวียงสระ (นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มารักษาราชการแทนพัฒนาการ
อาเภอสุคิริน
5) นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (ผู้ช่วย) กลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร มารักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอแว้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 ข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)
ประจาปี 2562
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)
ประจาปี 2562 ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จานวน 3 ราย ดังนี

-91) นางวนิ ด า แสงอรุ ณ ต าแหน่งนั กวิช าการพัฒ นาชุม ชนช านาญการ ฝ่ ายอ านวยการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เข้าฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม
2562 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2) นางศิริรัตน์ ยานะ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอยี่งอ เข้าฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการ
พัฒนาชุมชนอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3) นางสาวรัตติยา สุตระ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสุไหง
ปาดี เข้าฝึกอบรมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-30 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนอาเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.)
ประจาปี 2562
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสวัสดิการ
สมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2562 กาหนดให้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับทุนเพื่อ
สวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิกแต่ละประเภท ดังนี
1) เป้าหมาย : สมาชิกที่มีบุตรกาลังศึกษาในระดับชันอนุบาล-ปริญญาตรี ในปีการศึกษา
2562
2) คุณสมบัติของบุตรสมาชิก
2.1) เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
2.2) กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.3) บุตรสมาชิกที่กาลังศึกษาต้องมีอายุตังแต่ 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
นับถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
3) ทุนและสิทธิการได้รับทุน
3.1) จัดสรรทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาให้ทุนละ 500 บาท
3.2) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิส่งบุตรเพื่อขอรับทุนได้ 1 ทุนเท่านัน
3.3) กรณีบิดามารดาต่างเป็นสมาชิก แต่ละคนมีสิทธิส่งบุตรเพื่อขอรับทุนได้ แต่
ต้องไม่เป็นบุตรคนเดียวกัน
ทางสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส จะดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือในรายละเอียดอีก
ครัง และส่งกลับมายังจังหวัดภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพื่อดาเนินการรวบรวมและส่งสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป หากไม่ยื่นภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ไม่ประสงค์จะ
ขอรับทุน
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.8 การโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ให้จังหวัดสาหรับตาแหน่งพัฒนาการอาเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) เพิ่มเติม
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนจั ด สรรงบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่ ม เติ ม) เพื่ อเป็น การสนับ สนุ น การปฏิบั ติง านให้ แก่ พัฒ นาการอ าเภอและ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) จานวน 15 วัน โดยเบิกจ่าย 5 วัน/เดือน ตังแต่เดือนกรกฎาคมกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,200 บาท/เดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการ
พัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงบบริหาร ไตร
มาส 1-4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 รายลระเอียดตาม
ตารางดังต่อไปนี
ลาดับ

อาเภอ

1

งบริหาร
จัดสรร
2,666,675

งบยุทธศาสตร์

คิดเป็น

เบิกจ่าย
2,330,205

ร้อยละ
คงเหลือ
336,470 87.55

เมืองนราธิวาส

จัดสรร
36,600

เบิกจ่าย
36,600

คงเหลือ
-

2

จะแนะ

43,600

31,800

11,800

1,458,519

1,148,909

309,610 79.26

3

เจาะไอร้อง

38,800

38,800

-

1,644,077

1,387,167

256,910 84.73

4

ตากใบ

39,200

39,200

-

1,962,316

1,691,876

270,440 86.49

5

บาเจาะ

39,000

29,500

9,500

1,933,917

1,628,477

305,440 84.04

6

ยี่งอ

37,400

37,400

-

1,833,030

1,577,040

255,990 86.31

7

ระแงะ

33,200

33,200

-

2,316,630

2,050,160

266,470 88.66

8

รือเสาะ

43,400

33,700

9,700

2,238,890

1,884,920

353,970 84.07

9

แว้ง

43,400

43,400

-

2,120,207

1,766,237

353,970 83.64

10

ศรีสาคร

45,200

45,200

-

1,400,158

1,236,188

163,970 88.66

11

สุคิริน

49,200

42,200

7,000

1,834,649

1,476,709

357,940 80.63

12

สุไหงโก-ลก

42,600

42,600

-

1,649,416

1,120,576

528,840 68.74

13

สุไหงปาดี
รวมทั้งสิ้น

40,800
532,400

25,400
479,000

15,400
1,907,937 1,658,967 248,970 86.43
53,400 24,966,421 20,957,431 4,008,990

จั ง หวั ด นราธิ ว าสเบิ ก จ่ า ยอยู่ ล าดั บ ที่ 16 ของประเทศ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.66 ส่ ว น
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ขอให้เร่งการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กาหนด

-11ในส่วนของโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D อาเภอที่ยังไม่ดาเนินการเบิกจ่าย
ในงวดแรก มี 2 อาเภอ คือ อาเภอจะแนะและอาเภอสุไหงโก-ลก จึงขอให้เร่งการเบิกจ่ายโดยเร็ว หากมี
ปัญหา/อุปสรรคเรื่องการเบิกจ่ายของโครงการสามารถแจ้งมายังจังหวัด (กลุ่ มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน) ได้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.10 การดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมเพื่อเสนอโครงการฯ ขอรับงบประมาณโครงการพัฒนา
พืนที่ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด้านวิถี
ชีวิต) งบประมาณจังหวัดละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย เนื่องจากจังหวัดได้มีการปรับแก้โครงการและอยู่ระหว่างการลงนามอนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส จึงขอขยายระยะเวลาการดาเนินการเป็นเดือนสิงหาคม 2562 และคณะกรรมมาภิบาล
จังหวัดจะติดตามและประเมินผลการดาเนินงานต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.11 การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ตามที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการกาหนดและถ่ายทอดตัวชีวัดและค่า
เป้าหมายระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคล เพื่อให้การบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงานและการดาเนินงานตาม
ตัวชีวัดการปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดนราธิวาส ขอให้อาเภอจัดเตรียมเอกสารเชิงประจักษ์ประกอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งจังหวัดจะส่งหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครัง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.12 การบันทึกข้อมูลในระบบ BPM
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการบันทึกข้อมูลผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 4 ขณะนีได้บันทึกข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 80 และขอให้
พัฒนาการอาเภอยี่งอเน้นยาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งบันทึกข้อมูลในระบบ BPM ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.13 การเตรียมความพร้อมเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี
2562
สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ได้ประสานมายังจังหวัดในเรื่องของการ
เตรียมความพร้อมการเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2562 โดยจังหวัด
นราธิวาสมีหมู่บ้านต้นกล้าที่เข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินทังสิน 14 กองทุน และ
1 กองทุนที่มาจากชุมชนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งจังหวัดต้องมีการบันทึกข้อมูลในระบบของสานักงาน
ป.ป.ส. กับกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้อาเภอดาเนินการดังนี

-121) แจ้งข้อมูลหมู่บ้านต้นกล้า เพื่อจังหวัดดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าว
2) การเตรียมเอกสารหลักฐานในการเข้ารับเงินพระราชทานฯ ขอให้ ตรวจสอบเลขบัญชีให้
ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเขียนเช็ค
3) สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 เชิญประชุมการเตรียมความพร้อม
ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
4) กาหนดการในการเข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2562 ภายใต้
แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม” ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม
2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงรับเชิญเสด็จร่วมงานในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
4) จังหวัดนราธิวาสแจ้งชื่อพัฒนาการจังหวัด และประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพื่อการถวายรายงานและมวลชนหมู่บ้านเข้ารับการแสดงผลงานของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตาบลผดุง
มาตร อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดชายแดนภาคใต้
พัฒนาการจังหวัดนราธิวาสได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบ่งเป็น 3 ส่วน
คือ 1) เงินขวัญถุงพระราชทาน 2) ทุน ศรัทธา และ 3) ทุนปัญญา ซึ่งขอให้ ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน (เดิม) ซึ่งควรจัดกิ จกรรมให้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดและควรเชื่อมโยง/ผูกติดกับโครงการ
To Be Number 1
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
3.14 การดาเนินงาน Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จัดทาโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ
บริหารหนี และบริหารสัญญา กิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการ
รับรู้และสร้างสุขให้กองทุ นชุมชนมีการบริหารโครงการที่ดี บริหารหนีที่ดี และบริหารสัญญาอย่างมี ประสิทธิ
ภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
และ 3) โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเป็นหน่วยดาเนินการ ในพื นที่
ทุกอาเภอๆ ละ 8 กองทุน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562
เลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บข้อมูลลูกหนี จานวน 8 กองทุน ประกอบด้วย
1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จานวน 2 กลุ่ม
2) หมู่บ้านโครงการ กข.คจ.
จานวน 3 หมู่บ้าน
3) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จานวน 3 โครงการ
ดาเนินการโดยทีม Move for fund team อาเภอละ 1 ทีม ๆ ละ 4 คน ประกอบด้วย
1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอรับผิดชอบงานทุนชุมชน
จานวน 1 คน
2) ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 1 คน
3) ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องโครงการ กข.คจ. จานวน 1 คน
4) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาล จานวน 1 คน

-13ขันตอนการเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
1) กรมการพัฒนาชุมชนส่งแบบให้ Move for fund team
2) ส่ ง แบบข้ อ มู ล ลู ก หนี ให้ 2.1) คณะกรรมการกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต 2.2)
คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และ 2.3) คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตาบล/เทศบาล
3) Move for fund team รวบรวมแบบเก็บข้อมูลผู้กู้/ผู้ยืมเงินจากคณะกรรมการฯ
4) Move for fund team บันทึกข้อมูลลูกหนี (ผู้กู้/ผู้ยืมเงิน) ลงในระบบบันทึกข้อมูล
ลูกหนี และวิเคราะห์เพื่อการบริห ารจัดการ ทางเว็บไซต์ “www.cddmff.com” โดยเข้าระบบด้ว ย User
name และ Password ของ Move for fund team
5) Move for fund team นาข้อมูลเข้าสู่ระบบและวิเคราะห์ ประมวลผลออกเป็นรายงาน
สรุปผู้กู้/ผู้ยืมเงินกองทุนชุมชน ทัง 3 ประเภท
6) Move for fund team นาผลการวิเคราะห์ ประมวลผล มาวางแผนและกาหนดวัน/
เวลาในการให้คาแนะนาแก่ คณะกรรมการและสมาชิก
7) Move for fund team ลงพืนที่เป้าหมายตามแผนในการจัดเวที เพื่อให้คาแนะนาและ
แก้ไขปั ญหาในเรื่ อง การบริห ารโครงการ บริหารหนี และบริหารสัญญา จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
จานวน 8 กองทุน โดยดาเนินการวันละ 2 กองทุนๆ ละ 10 คน โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2562
8) สรุปรายงานผลให้อาเภอ/จังหวัดทราบ ตามแบบสรุปรายงาน
รายงานกรมการพัฒนาชุมชนและตัวชีวัดกิจกรรม
จั งหวัด รวบรวมและสรุ ป รายงานผลกิจกรรมฯ ให้ กรมการพัฒ นาชุมชนทราบ ตามแบบ
รายงานทางระบบสานักงานอัตโนมัติ (OA) กลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชนสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
ชุมชน พร้อมบันทึกผลการดาเนินงานในระบบ Budget and Project Management BPM ภายในวันที่ 15
กันยายน 2562
ตัวชีวัดกิจกรรม
1) เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของ Move for fund team คณะกรรมการ และสมาชิก
กองทุนชุมชนที่เข้าร่ว มกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหาร โครงการ บริหารหนี และบริหาร
สัญญา
2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 90 ของกองทุนชุมชนมีการบริหารโครงการที่ดี การบริหารหนีที่ดี
และมีการบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
มติที่ประชุม รับทราบ
3.15 การรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี
พ.ศ. 2562
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทาหนังสือแจ้งอาเภอให้ ส่งแบบ
รายงานฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (บร.1) ส่งกลับให้จังหวัดภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ

-143.16 การดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาชุมชนงบจังหวัดและ
งบกลุ่มจังหวัด ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการตามยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาชุมชนงบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด ไตรมาสที่ 4
โครงการตามยุทธศาสตร์ มี 2 โครงการ คือ
1) โครงการประชารั ฐ ไทยเข้มแข้ง “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ มได้ ” งบประมาณ
75,500 บาท
2) โครงการ Move for fund team ซึ่งจังหวัดจะกาหนดให้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้ สอย
ประกอบด้ ว ย ค่ า เบี ยเลี ยงพั ฒ นากร (หั ว หน้ า ที ม ฯ) ค่ า พาหนะปราชญ์ ฯ (ที ม 3 คน) ค่ า อาหารว่ า ง
กลุ่มเป้าหมาย 1 มือ จานวน 10 คน และค่าวัสดุ
โครงการงบจังหวัด มี 2 โครงการ คือ
1) โครงการพัฒนาพืนที่ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด้านวิถีชีวิต) งบประมาณจังหวัดละ 250,000 บาท
2) โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการขั บ เคลื่ อ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด
นราธิวาส : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมย่อยที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จั ด การตลาดนั ด วิ ถี ชุ ม ชน (ตลาดกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ ส ะพานยาว ต าบลโคกเคี ย น) เชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
งบประมาณ 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
จังหวัดขอความร่วมมือให้อาเภอเร่งรัด การดาเนินโครงการ การเบิกจ่ายโครงการ และ
การรายงานผลการดาเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรายงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อผิดพลาดในข้อมูลงวดงาน ขอให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนส่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
5.2 กิจกรรมฟุตบอล CDD ที่บุคลากรของพัฒนาชุมชนจัดขึน เป็นกิจกรรมที่กระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร นักวิชาการ อสพ. ได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชม และสามารถส่งตัวแทนเป็น
นักกีฬาระดับจังหวัด
5.3 ขอให้หัวหน้าฝ่ายอานวยการตรวจสอบระเบียบวาระการประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม
ทุกครังเพื่อความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดการประชุม เวลา 11.48 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวกูอัสราณี กูเง๊าะ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

