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รายงานการประชุมประจาเดือน ครั้งที่ 2/2562
พัฒนาการอาเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา ๐๘.๓0น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมธารเงิน สวนอาหารริมน้า อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
2. นายอนันต์ แสงชาตรี
3. นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์
4. นางสาวศิริพร รัตนวงศ์
5. นายอธิธ์พล สารบัญ
6. นางเจะรอเมาะ สะมูเดง
7. นายอรุณ สารบัญ
8. นางซากีย๊ะ เหงบารู
9. นายโกศล ชูลาภู
10. นางมุทิตา บุตตะจีน
11. นายนวพล แวดอเลาะ
12. นางอนัญญา หลังสตา
13. นายสมชาย บัวสองสี
14. นางพจนารถ เหล่าที
15. นางสาวนิพัทธา รองเดช
16. นางสาวสุณีย์ นายาง

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
แทนพัฒนาการอาเภอเมืองนราธิวาส
พัฒนาการอาเภอระแงะ
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอรือเสาะ
พัฒนาการอาเภอยี่งอ
แทนพัฒนาการอาเภอศรีสาคร
พัฒนาการอาเภอเจาะไอร้อง
แทนพัฒนาการอาเภอสุไหงโก-ลก
แทนพัฒนาการอาเภอบาเจาะ
พัฒนาการอาเภอสุคิริน
พัฒนาการอาเภอแว้ง
พัฒนาการอาเภอตากใบ
พัฒนาการอาเภอสุไหงปาดี
พัฒนาการอาเภอจะแนะ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
17. นางดวงจันทร์ หมานละงู
18. นางนุชนาถ นวลใย
19. นายมะสาฮารี ยะโกะ
20. นางสาวบุศรินทร์ เบนอะสาร
21. นางสาวอัจฉรา เจียมตน
22. นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก
23. นางวนิดา แสงอรุณ
24. นางสาวโสมวิมล ปกป้อง
25. นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์
26. นางสาววรรณา หามะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

-227.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นางสาวกูอัสราณี กูเง๊าะ
นางสาวฮุซนี หะยีแวดาโอะ
นางสาวใยนะ จอเต๊ะ
นางสาวนูรีดา เจะเลาะ
นางสาวนิภา บือราเฮง
นายนัสฮูดิน ตาเยะ
นายรัฏวัน วาจิ

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม
1. นายปัญญา น่วมประวัติ
2. นายอิรยศ เอนก
3. นางสาวณัฐชยา ศรีดา
4. นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์
5. นายมหามะบักรี ลือบาฮางุ
6. นางกชพร เพ็ชรรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ลูกจ้าง
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานทาความสะอาด
ลูกจ้างจ้างงานเร่งด่วน
พนักงานขับรถยนต์ราชการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการอาเภอเมืองนราธิวาส
พัฒนาการอาเภอศรีสาคร
พัฒนาการอาเภอสุไหงโก-ลก
พัฒนาการอาเภอบาเจาะ

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.
นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ประธานในที่ประชุมกล่าวการเปิดประชุม
และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระนี
ก่อนวาระการประชุม ประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส สู่จังหวัดคุณธรรม
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปผลการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนมิถุนายน 2562 ในวันที่ 25
มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัน 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยจังหวัด
นราธิวาสได้ให้มีการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
(คสป.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม ซึ่งการดาเนินงานคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) ได้มีการเปลี่ยนคณะทางานและได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย
“7 วาระ นราน่าอยู่ อย่ างยั่ งยื น ” โดยคณะทางานร่ว มรัฐ และเอกชน 12 คณะ คือ ๕ คณะทางานกลุ่ ม
ขับเคลื่อน (Value Driver) 6 คณะ และกลุ่มปัจจัยสนับสนุน (Enable Driven) 6 คณะ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ขอขอบคุณทุกอาเภอที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก ประจาปี 2562 ในวัน ที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณแยกพระยาสายและหาดนราทัศน์
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
มติที่ประชุม รับทราบ

-3วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครังที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครังที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
โดยมีข้อสังเกตมติที่ประชุม ข้อ 3 ในระเบียบวาระที่ 3.10 หน้า 7 ความว่า ให้กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนออกหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) โดย
กาหนดให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอไม่ต้อ งลงนามรับรองเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองงบการเงิน
ประจาปี การลงนามรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้าน เนื่องจากไม่ใช้ภารกิจ
หน้าที่ที่กาหนดตามกฎหมาย
ขณะนี กลุ่ ม งานยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาชุมชนยังไม่ได้ ดาเนิ นการจัดท าหนั งสื อเวียนมายั ง
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จึงขอให้เร่งดาเนินการ
ข้อเสนอแนะจากพัฒนาการอาเภอ สรุปได้ดังนี
1) เรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดและระดับอาเภอ เข้าร่วมหารือ
เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
2) จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการแบ่งภารกิจงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านทังระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
3) จัดทาหนังสือเวียนให้กับผู้ร่วม MOU เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
4) เชิญนิติกรจากกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อรับทราบและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 โครงการ OTOP เคลื่ อนที่ (OTOP Mobile) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นราธิวาสจัดทาโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP
ระดับ 1-3 ดาว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ที่ยังไม่ได้รับความนิยม จาหน่ายได้น้อย เกิดการรับรู้เป็นที่รู้จักจากคนภายนอกชุมชน และสามารถ
จาหน่ายได้ตามแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด หรือดาเนินการจาหน่ายควบคู่ไปกับตลาดประชารัฐคนไทยยิมได้
โดยมีสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ เป็นหน่วยดาเนินการ ดังนี
1) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัด
แสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเป้าหมาย
2) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP
ในแต่ล ะระดั บ รวบรวมและตรวจสอบฐานข้อมูล ผลิ ตภัณ ฑ์ OTOP กลุ่ มปรับ ตัว สู่ ก ารพัฒ 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
มติที่ประชุม รับทราบ

-43.2 การดาเนินงาน Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน เพื่อกระตุ้นการรับรู้และสร้าง
สุขให้กองทุนชุมชนมีการบริหารโครงการที่ดี บริหารหนีที่ดี และบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เตรียมการดังนี
1) จังหวัดร่วมกับอาเภอพิจารณาคัดเลือก Move for fund team อาเภอละ 1
ทีมๆ ละ 4 คน
2) จังหวัดร่วมกับอาเภอคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วม Mobile Clinic สร้าง
สุขกองทุนชุมชน อาเภอละ 8 กองทุน
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 6,073 คน ต้องรณรงค์รับสมัคร
สมาชิกเพิ่ม อีกจานวน 3,460 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 26 มิถุนายน 2562)
1.2 สมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ทังหมด
683 องค์กร ดังนี
1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ (กพสอ.)
จานวน 13 องค์กร
2. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล (กพสต.)
จานวน 72 องค์กร
3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)
จานวน 529 องค์กร
4. องค์กรอื่นๆ
จานวน 69 องค์กร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.2 การบริหารจัดการหนีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. การรับสภาพหนี
จังหวัดนราธิวาส อนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนในปี 2556 – 2559 จานวน
433 โครงการ ชาระหนีครบตามสัญญาและปิดโครงการแล้ว จานวน 107 โครงการ คงเหลือ326 โครงการ
เป็นจานวนเงินต้นค้างชาระ ทังหมด 43,381,104.60 บาท (สี่สิบสามล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่ง
ร้ อ ยสี่ บ าทหกสิ บ สตางค์ ) ซึ่ ง หนี ดั ง กล่ า วครบก าหนดช าระแล้ ว ทุ ก โครงการ ส านั ก งานเลขานุ ก า ร
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้จัดทาหนังสือทวงถามหนีไปยังลูกหนีราย
ตัว ครบทุ ก โครงการ เพื่อ ให้ ลู กหนี มารั บสภาพหนี ณ ส านั ก งานพัฒ นาชุ ม ชนอาเภอในฐานะเลขานุก าร
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
ผลการรั บสภาพหนี ดั งนี ลู กหนี ได้ ด าเนิ นการท าหนั งสื อรั บสภาพหนี แล้ ว ทั งหมด 302
โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 24 โครงการ

-52. ลูกหนีที่จะหมดอายุความในปี พ.ศ. 2562
จากการสารวจข้อมูลในระบบ SARA พบว่า มีลูกหนีที่จะหมดอายุความ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ทังหมด 73 โครงการ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561) แต่ลูกหนีได้รับสภาพหนีแล้ ว ทังหมด 63
โครงการ คงเหลือโครงการที่จะหมดอายุความที่จะต้องดาเนินการรับสภาพหนีหรือให้ลูกหนีชาระหนี อีก 10
โครงการ
ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ จั ง หวั ด
ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ ทวงถามหนี ไปยั ง สมาชิ ก ผู้ กู้ ทุ ก ราย ทั ง 10 โครงการ และประสานอ าเภอเพื่ อ ติ ด ตาม
การรับสภาพหนีหรือชาระหนี ผลปรากฏว่า สมาชิกผู้กู้ติดต่อและทาหนังสือรับสภาพหนีแล้ว ทังหมด 10
โครงการ
3. การดาเนินคดีกับลูกหนีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- คดีแพ่ง จานวน 2 กลุ่ม/โครงการ เป็นเงินต้น 366,360 บาท ดังนี
* ศาลนั ด พิ จ ารณา วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2562 จ านวน 1 กลุ่ ม /โครงการ
(อ.เมืองนราธิวาส)
* ยื่ น ฟ้ อ งลู ก หนี วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2562 จ านวน 1 กลุ่ ม /โครงการ
(อาเภอรือเสาะ)
และอยู่ระหว่างดาเนินการอีกจานวน 6 กลุ่ม/โครงการ (ลูกหนีเก่า 5, ลูกหนีใหม่ 1)
- คดีอาญา จานวน 5 ราย เป็นเงินต้น 1,340,664 บาท ขณะนี อยู่ในชันพนักงานสอบสวน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.3 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทังสิน
27,786,390 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยมีผลการเบิกจ่ายใน
ภาพรวมของจังหวัด ทังหมด 4,522,583.17 บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบสามบาท
สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 16.28 รายละเอียดดังต่อไปนี
1. งบบริ ห ารจั ด การกองทุ น ได้ รั บ การจั ด สรร 3 ,786,390 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
2,372,333.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.65
2. เงินอุดหนุน ได้รับการจัดสรร 4,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 241,950 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.05
3. เงินทุนหมุนเวียน ได้รับการจัดสรร 20,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,908,300 บาท คิด
เป็นร้อยละ 9.54
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3.4 การดาเนินงาน/โครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4.1 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส
- วันที่ดาเนินการ
3 กรกฎาคม 2562
- สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมธารเงิน สวนอาหารริมนา

-6- เป้าหมาย

คณะทางานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ทัง 13 อาเภอ
4.2 โครงการบริหารสัญญาและการบริหารหนีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- วันที่ดาเนินการ
11 กรกฎาคม 2562
- สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมธารพลอย สวนอาหารริมนา
- เป้าหมาย
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ขอรับการสนับสนุนเงิน
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประมาณ 50 โครงการ จานวน 100 คน
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ทัง 13 อาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสได้ดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิม
พระเกียรติฯ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยแบ่งเป็น
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 117 หมู่บ้าน มีการรายงานผลการดาเนินงานให้
กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 18 ของทุกเดือน ดังนัน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอต้องรายงานผล
การดาเนินงานมายังสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อดาเนินการ
และรวบรวมต่อไป
2) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ มีการรายงานผลการดาเนินงาน
เป็น 4 งวด ขณะนีได้ดาเนินการแล้ว 2 งวด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสขอเน้นยาเรื่องการรายงานผลการดาเนินงาน
ทัง 13 ตัวชีวัด ต้องครบ 100% ของครัวเรือนในวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงบบริหาร ไตร
มาส 1-3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562รายลระเอียดตามตาราง
ดังต่อไปนี
ลาดับ

อาเภอ

1

งบริหาร

งบยุทธศาสตร์

คิดเป็น

เมืองนราธิวาส

จัดสรร
36,600

เบิกจ่าย
23,550

คงเหลือ
13,050

จัดสรร
2,666,675

เบิกจ่าย
2,330,205

ร้อยละ
คงเหลือ
336,470 87.07

2

จะแนะ

43,600

21,900

21,700

1,458,519

1,142,234

316,285 77.50

3

เจาะไอร้อง

80,200

45,450

34,750

1,644,077

1,282,167

361,910 77.98

4

ตากใบ

39,200

26,100

13,200

1,962,316

1,691,876

270,440 85.83

5

บาเจาะ

39,000

22,500

16,500

1,933,917

1,628,477

305,440 83.68

-7ลาดับ

อาเภอ

งบริหาร
จัดสรร

เบิกจ่าย

คิดเป็น

งบยุทธศาสตร์
คงเหลือ

จัดสรร

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ

6

ยี่งอ

37,400

18,700

18,700

1,833,030

1,436,840

396,190 77.82

7

ระแงะ

33,200

31,700

1,500

2,316,630

1,937,660

378,970 83.81

8

รือเสาะ

43,400

28,700

14,700

2,238,890

1,734,920

503,970 77.27

9

แว้ง

43,400

21,700

21,700

2,120,207

1,616,237

503,970 75.70

10

ศรีสาคร

45,200

27,300

17,900

1,400,158

1,176,188

223,970 83.27

11

สุคิริน

49,200

24,600

24,600

1,834,649

1,472,659

361,990 79.48

12

สุไหงโก-ลก

42,600

21,300

21,300

1,649,416

1,174,266

475,150 70.66

13

สุไหงปาดี

40,800

20,400

20,400

1,907,937

1,628,367

279,570 84.61

573,800

333,900

รวมทั้งสิ้น

240,000 24,966,421 20,252,096 4,714,325

จังหวัดนราธิวาสเบิกจ่ายอยู่ลาดับที่ 19 ของประเทศ ส่วนสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอที่
ยังไม่ได้เบิกจ่าย ขอให้เร่งการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กาหนด
จังหวัดนราธิวาสขอแจ้งเอกสารของขอเบิกค่าเบียเลียง ดังนี
1) กรณียืมเงินทดรองจ่ายให้แนบแผนการปฏิบัติงาน
2) กรณีขอเบิ กค่าเบี ยเลี ยงให้ แนบ 2.1) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2.2) ใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 และ 2.3) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก 111
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 การดาเนินโครงการพัฒนาพืนที่ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมเพื่อเสนอโครงการฯ ขอรับงบประมาณโครงการพัฒนา
พืนที่ตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด้านวิถี
ชีวิต) งบประมาณจังหวัดละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่ าย บั ดนี กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาอนุมัติโ ครงการและจัดสรรงบประมาณให้ จังหวัดดาเนิน
โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการดังนี
1) จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย 13 กลุ่ม
2) ให้ดาเนินการให้ห้วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562
3) ขอให้เบิกจ่ายกิจกรรมโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
4) คณะกรรมการจะลงพืนที่เพื่อติดตามงานโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครัง
มติที่ประชุม รับทราบ

-83.7 การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการกาหนดและถ่ายทอดตัวชีวัดและค่า
เป้าหมายระดับ หน่ว ยงานสู่ ระดับบุคคล เพื่อให้การบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงานและการดาเนินงานตาม
ตัวชีวัดการปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จัง
หวัดฯ ขอให้อาเภอจัดเตรีย มเอกสารเชิงประจักษ์ ประกอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 การบันทึกข้อมูลในระบบ BPM
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการบันทึกข้อมูลผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 การจัดทาฐานข้อมูลสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
สรุปฐานข้อมูลสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพในพืนที่จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม
2562) ได้แก่ ประเภทเครื่องปั้นดินเผา ผ้าทอ ผ้าปัก เรือกอและจาลอง กระจูด ย่านลิเภา ใบลาน
ปาหนัน แกะสลักไม้ จักสานไม้ไผ่ ถักโคร์เชท์ สวนยางทรงเช่า พิทักษ์ดูแลป่าไม้ เป็นต้น รวมทังสิน 258
กลุ่ม จานวนสมาชิกทังสิน 10,002 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562)
กรณีที่อาเภอใดมีปัญหา/อุปสรรค สามารถปรึกษาสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสได้
และเชิญเข้าร่วมเป็นพี่เลียงในการดาเนินงานได้
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ข้อมูล จปฐ จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว
5.2 OTOP นวัตวิถี ฝากพัฒนาการอาเภอดูแลรักษาให้คงสภาพ
5.3 การคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5.4 ขอชมเชยพัฒนาการอาเภอจะแนะในการดูแลเครือข่ายพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี
5.5 วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะ Miss Grand Thailand 2019
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระราชินีฯ บ้านไอปาโจ ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
5.6 ควรมีการประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสประจาเดือนเป็นประจาทุก
เดือน หรือ 2 เดือนต่อครัง
5.7 หลักการจัดทาแผนชุมชนต้องมาจากความต้องการชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาขาดการวิเคราะห์
ศักยภาพชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ

-9ปิดการประชุม เวลา 11.58 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสาวกูอัสราณี กูเง๊าะ)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ลงชื่อ)
(นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
สาเนาถูกต้อง
(นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ประกาศเจตนารมณ์
ในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส สู่จังหวัดคุณธรรม
ข้าพเจ้า
(ชื่อ-สกุล)
ตาแหน่ง
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะพัฒนาจังหวัดนราธิวาสไปสู่การเป็นจังหวัดคุ ณธรรม บนพืนฐานการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อเป้าหมาย “นราน่าอยู่
อย่างยั่งยืน” ดังนี
1. นรา...ตามรอยพ่อ (ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ)
ร่ ว มเทิดทูน สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ดาเนิ นชี วิต ตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทังในระดับ ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2. นรา...สะอาด (สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใจสะอาด)
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทังภายใน และภายนอก ด้านกายภาพและจิตใจ เสริมสร้างวินัย “รักษ์
สะอาด” ร่วมอนุรักษ์และใช้พลังงานทดแทน
3. นรา...สะดวก (ดูแล ใส่ใจ พร้อมให้บริการ)
พัฒนาการบริการ ระบบฐานข้อมูล ระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
4. นรา...สบาย (เศรษฐกิจสมดุล อบอุ่นทุกครัวเรือน)
ส่งเสริม สืบสาน วิถีอัตลักษณ์ชุ มชน สันทนาการและการกีฬา เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ
5. นรา...ปลอดภัย (ทุกแห่งหน คนปลอดภัย)
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความปลอดภัยและมั่นคงในพืนที่ จัดการ
ปัญหายาเสพติด ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร มาตรฐาน
สินค้าและบริการ ตลอดจนสุขภาพประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. นรา...แบ่งปัน (คนนราทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน)
เสริมสร้างสังคมคุณธรรม และสังคมแห่งความเกือกูล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนทุก
ระดับ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาแก่เด็กทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ พัฒ นาเยาวชนให้ เป็นเยาวชน
อัจฉริยะ เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
7. นรา...รักสามัคคี (สามัคคี คือพลัง)
น้ อ มน าแนวทางพระราชทาน “รู้รั ก สามัค คี ” เสริ มสร้า งความปรองดองสมานฉั น ท์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับ ในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

