-1รายงานการประชุมประจาเดือน ครั้งที่ 5/2562
พัฒนาการอาเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เวลา ๐๘.๓0น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมธารเงิน สวนอาหารริมน้า อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
รายนามผู้เข้าประชุม
1. นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
2. นายอิรยศ เอนก
3. นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์
4. นางสาวณัฐชยา ศรีดา
5. นายอธิธ์พล สารบัญ
6. นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ
7. นายอรุณ สารบัญ
8. นายโกศล ชูลาภู
9. นายมหามะบักรี ลือบาฮางุ
10. นางยินดี บุญเตชพิทักษ์
11. นางสาววจิรา เดชารัตน์
12. นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์
13. นางพจนารถ เหล่าที
14. นางสาวนิพัทธา รองเดช
15. นางสาวธัญญ์วรัตน์ หมุนศรี

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอเมืองนราธิวาส
พัฒนาการอาเภอระแงะ
พัฒนาการอาเภอรือเสาะ
พัฒนาการอาเภอยี่งอ
พัฒนาการอาเภอเจาะไอร้อง
พัฒนาการอาเภอสุไหงโก-ลก
พัฒนาการอาเภอบาเจาะ
พัฒนาการอาเภอสุคิริน
พัฒนาการอาเภอแว้ง
พัฒนาการอาเภอตากใบ
พัฒนาการอาเภอสุไหงปาดี
พัฒนาการอาเภอจะแนะ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
16. นางดวงจันทร์ หมานละงู
17. นายอนันต์ อามีเราะ
18. นายมะนาวี เจะเตะ
19. นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก
20. นายมะสาฮารี ยะโกะ
21. นางสาวรุจิรา ทองสุข
22. นางสาวอัจฉรา เจียมตน
23. นายปิยะ ลาพรหมสุข
24. นางวนิดา แสงอรุณ
25. นางสาวโสมวิมล ปกป้อง
26. นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์
27. นางสาววรรณา หามะ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

-228.
29.
30.
31.
32.
33.

นางสาวปวีณา หะยียูโซ๊ะ
นางสาวนูรีดา เจะเลาะ
นางสาวนิภา บือราเฮง
นายรัฏวัน วาจิ
นางสาวใยนะ จอเต๊ะ
นายนัสฮูดิน ตาเยะ

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางสาวสุนีย์ มาหะ
2. นายอนันต์ แสงชาตรี
3. นางซากีย๊ะ เหงบารู

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
ลูกจ้าง
ลูกจ้างจ้างงานเร่งด่วน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอศรีสาคร

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ประธานในที่ประชุมกล่าวการเปิดประชุม
และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระนี้
ก่อนวาระการประชุม มอบเกียรติบัตรอาสาพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 70 ประจาปี 2562
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. พัฒนาการจังหวัดนราธิวาสเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการจริยธรรมประจา
จังหวัดนราธิวาส” ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อยกย่องและเชิดชูท่านที่มีความเสียสละ
และอุทิศเวลาส่วนตนเพื่อช่วยเหลือทางราชการ
2. กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชนที่ 852/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 นางสาวนาฏยา ศรีสา
ยันต์ ตาแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ย้ายมาดารงตาแหน่ง
พัฒนาการอาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยให้มารายงานตัวที่จังหวัดนราธิวาสภายในวันที่ 29 ตุลาคม
2562
3. นายกเหล่ากาชาดนราธิวาสมอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสจัดทา
เสื้อ “นราธิวาส...พลาดได้ไง” เพื่อสมบททุนศิลปาชีพนราธิวาส จานวน 500 ตัว ๆ ละ 159 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

-3วาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน
3.1 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.1.1 การรณรงค์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เป้ าหมายการรณรงค์ รั บสมั ครสมาชิ กกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุ คคล
ธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 9,533 คน คิดเป็นร้อยละ 15
ของสตรี ที่ยังไม่เป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติตามที่กาหนด
ผลการสมัครสมาชิกในภาพรวมของจังหวัด สตรีสมัครเป็นสมาชิกแล้ว จานวน
8,626 คน คิดเป็น ร้อยละ 91.98 ต้องรณรงค์รับสมัครสมาชิกเพิ่มอีก จานวน 907 คน
ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกประเภทบุคคล
ธรรมดา ทั้งหมด 178,219 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562)
2) สมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
ทั้งหมด 702 องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1) การรับสภาพหนี้
จังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนในปี พ.ศ.2556 –
2557 จานวน 433 โครงการ เป็นเงินจานวน 80,199,441 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่
ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ยกเลิกโครงการ 4 โครงการ ชาระเงินคืนครบและปิดโครงการแล้ว จานวน 107
โครงการ คงเหลือ 322 โครงการ เป็นยอดเงินต้นค้างชาระทั้งสิ้น 42,426,596.60 บาท (สี่สิบสองล้านสี่แสน
สองหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์) และสมาชิกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้ง 322 โครงการ ได้ทา
หนังสือรับสภาพหนี้แล้ว ทั้งหมด 308 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการอีก 14 โครงการ เป็นลูกหนี้ที่จะ
หมดอายุความในปี พ.ศ.2563 จานวน 7 โครงการ
2) การดาเนินคดีกับลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- คดีแพ่ง จานวน 2 กลุ่ม/โครงการ เป็นเงินต้น 366,360 บาท (สามแสนหก
หมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังนี้
* ศาลนัดพิจารณา วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จานวน 1 กลุ่ม/โครงการ
(อ.เมืองนราธิวาส) ลูกหนี้ ปี 2556 (ก่อนควบรวม)
คาพิพากษา
ศาลได้มีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่
หลังจากได้รับคาพิพากษาแล้ว ลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกาหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างออกหมาย
บังคับคดี
* ศาลนัดพิจารณา วันที่ 19 สิงหาคม 2562 จานวน 1 กลุ่ม/โครงการ
(อาเภอรือเสาะ) ลูกหนี้ ปี 2561 (หลังควบรวม)

-4คาพิพากษา
ศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่กาหนด และอยู่
ระหว่างดาเนินการอีกจานวน 6 กลุ่ม/โครงการ (ลูกหนี้เก่า 5, ลูกหนี้ใหม่ 1)
- คดีอาญา เดิม จานวน 5 ราย คืนเงินครบและถอนแจ้งความ จานวน 4 ราย
คงเหลือ 1 ราย เป็นเงินต้น 442,425 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ขณะนี้ อยู่ในชั้น
พนักงานสอบสวน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 27,786,390 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยมีผลการ
เบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัดแล้ว ทั้งหมด 12,954,700.68 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
บาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 46.62 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. งบบริหารจัดการกองทุน ได้รับการจัดสรร 3,786,390 บาท (สามล้านเจ็ดแสน
แปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบ บาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 2,997,123.68 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
เจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 79.16
2. เงินทุนหมุนเวียน ได้รับการจัดสรร 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว
7,356,635 บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 36.78
- โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 จานวน 26 โครงการ เป็น
จานวนเงิน 4,250,970 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
- เงินทุนหมุนเวียน คงเหลือ 2,223,597 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่น
สามพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
3. เงินอุดหนุน ได้รับการจัดสรร 4,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,600,942 บาท
คิดเป็นร้อยละ 65.02
- โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 จานวน 5 โครงการ เป็น
จานวนเงิน 499,765 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
- เงินอุดหนุน คงเหลือ 118,425 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อย
ยี่สิบห้าบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.4 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามโครงการของสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงิน
โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ในปี 2556 – 2557 ที่ชาระเงินคืนครบและปิดโครงการแล้ว จานวน
107 โครงการ 7 อาเภอ ดังนี้
1. อาเภอเมือง
32 โครงการ
2. อาเภอบาเจาะ
8 โครงการ
3. อาเภอยี่งอ
14 โครงการ

-54. อาเภอรือเสาะ
5. อาเภอแว้ง
6. อาเภอสุไหงปาดี
7. อาเภอเจาะไอร้อง

11 โครงการ
9 โครงการ
22 โครงการ
11 โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส อยู่ในอันดับที่ 14
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 และขอให้เร่งเบิกจ่ายภายในวันที่ 25 กันยายน 2562
กรณีสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
1. อาเภอจะแนะ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D ยังไม่ส่งมอบงาน
งวดที่ 2
2. อาเภอสุไหงโก-ลก โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D ยังไม่ส่งมอบ
งานงวดที่ 2
กรณียืมเงินแต่ไม่ส่งหลักฐานล้าง
1. อาเภอยี่งอ
จานวน 3 โครงการ
2. อาเภอแว้ง
จานวน 1 โครงการ
3. อาเภอสุไหงปาดี
จานวน 18 โครงการ
4. อาเภอตากใบ
จานวน 1 โครงการ
5. อาเภอเจาะไอร้อง จานวน 1 โครงการ
6. อาเภอจะแนะ
จานวน 1 โครงการ
กรณีที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่จังหวัดยังไม่ได้รับส่งใบเสร็จ
1. อาเภอสุคิริน
จานวน 16 โครงการ
2. อาเภอยี่งอ
จานวน 1 โครงการ
3. อาเภอเจาะไอร้อง จานวน 3 โครงการ
4. อาเภอจะแนะ
จานวน 2 โครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 765/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จานวน 3 ราย ดังนี้
1) นายอิรยศ เอนก ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนราธิวาส ย้ายไปดารงตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนราธิวาส
2) นางสาวสุนีย์ มาหะ ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดปัตตานี ย้ายมาดารงตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนราธิวาส

-63) นางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์ ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ย้าย
ไปดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน คาสั่ง
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 691/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 จานวน 1 ราย คือ นางสาวปวีณา
หะยียูโซ๊ะ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ย้ายมาดารง
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 Happiness Strategy
(กลยุทธ์ในการสร้างความสุขกับชีวิตและการทางาน) หมวดที่ 2 Quality of Life (การสร้างคุณภาพชีวิต
และการทางาน) หมวดที่ 3 Local Economy Happiness (การสร้างความสุขให้กับชุมชน) หมวดที่ 4
Innovation Creation (การสร้างนวัตกรรมในการทางาน) ประกอบด้วยรายละเอียดสาคัญดังนี้
1) Marketing 4.0 เน้นการเสริมคุณค่า OTOP ผ่านหลักการ 5A โดยใช้เครื่องมือ
Google Ads ร้านค้า Online, Face book Ads, Face book Pace และ Youtube เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
OTOP ขายได้ส่งผลชุมชนเข้มแข็ง
2) 8 Chanes in cdd
3) ความท้าทายในยุค Digital กับงานพัฒนาชุมชน เรียนรู้ และรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลก Disruption โดยการใช้ Line กับงานพัฒนาชุมชน
4) การจัดเก็บข้อมูล Big Data มี Pain Points 5 ประการ ของงานพัฒนาชุมชน
5) Work Life Balance สร้างสุข สมดุลกับชีวิตและการทางาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค ๙ ประจาปี ๒๕๖๒
4.3.1 การประชุ ม เครื อ ข่ า ยกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ภาค ๙ ประจ าปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒
หมู่ที่ ๑๓ ตาบลสุคิริน อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
4.3.2 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ภาค ๙ ปี ๒๕๖๒
4.3.3 นโยบายการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๓
4.3.4 ประสานกลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกรมการ
พัฒนาชุมชน
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเงิน
๖,๕๘๖,๘๙๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2,853,132,900 บาท
- แผนงานพื้นฐาน
๑,๐๙๑,๗๐๙,๗๐๐ บาท

-7- แผนงานยุทธศาสตร์
- แผนงานบูรณาการ

๑,๔๑๐,๘๒๙,๘๐๐ บาท
๑,๒๓๑,๒๒๒,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
จังหวัดจะมีการตรวจติดตามประเมินผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยแจ้งประสานการเตรียมความพร้อม
และแผนการตรวจหลักฐานการดาเนินงานตัวชี้วัดฯ ในวันที่ 26-27 และ 30 กันยายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมนราพัฒน์ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ตามรายละเอียดดังนี้
ที่
1.

วันเดือนปี
26 กันยายน 2562

2.

27 กันยายน 2562

3.

30 กันยายน 2562

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

รายละเอียด
เวลา 08.30 - 12.00 น.
1. ลงทะเบียน
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของตัวชี้วัด
3. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ด าเนิ น การตรวจ
ประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
เวลา 13.30 – 16.30 น.
4. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ด าเนิ น การตรวจ
ประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชน เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมีการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 การเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สาหรับการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) จานวน 25,740 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

-84.8 การสนับสนุนระบบหรือโปรแกรมสารสนเทศแก่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
การสนับสนุนระบบหรือโปรแกรมสารสนเทศแก่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เช่นการ
ติดตั้งโปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ (OA) โปรแกรม Anti Virus การใช้งาน E-mail ในสานักงาน และ
โปรแกรมควบคุมเครื่องทางไกล (Team Viewer)
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดนราธิวาส การแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว
สวมหมวก และร่วมกิจกรรมงานศิลปาชีพ ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดนราธิวาส การแต่งกายชุด
ผ้าทอสีฟ้า
5.2 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดส่งเครื่องถ่ายเอกสารไปยังอาเภอเรียบร้อย โดยบริษัทจะมี
การติดตั้งให้ในภายหลัง
5.3 จังหวัดจะจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 5
ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดราชบุรี กาหนดให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
อาเภอละ 2 คน จึ งขอให้อาเภอส่งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมายังจังหวัด
ภายในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

(นางสาวปวีณา หะยียูโซ๊ะ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

(นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ผู้จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

