-1รายงานการประชุมประจาเดือน ครั้งที่ 1/2563
พัฒนาการอาเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา ๐๘.๓0น. - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
รายนามผูเ้ ข้าประชุม
1. นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
2. นางสาวสุนีย์ มาหะ
3. นายอนันต์ แสงชาตรี
4. นายอิรยศ เอนก
5. นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์
6. นางสาวณัฐชยา ศรีดา
7. นายอธิธ์พล สารบัญ
8. นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ
9. นายอรุณ สารบัญ
10. นางสาวนาฏยา ศรีสายันต์
11. นายโกศล ชูลาภู
12. นายมหามะบักรี ลือบาฮางุ
13. นางยินดี บุญเตชพิทักษ์
14. นางสาววจิรา เดชารัตน์
15. นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์
16. นางพจนารถ เหล่าที
17. นางสาวนิพัทธา รองเดช
18. นางสาวธัญญ์วรัตน์ หมุนศรี

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
19. นางดวงจันทร์ หมานละงู
20. นางสาวบุศรินทร์ เบนอะสาร
21. นายมะนาวี เจะเตะ
22. นายมะสาฮารี ยะโกะ
23. นางนุชนาถ นวลใย
24. นางสาวรุจิรา ทองสุข
25. นางสาวอัจฉรา เจียมตน
26. นางสาวถิรนาถ อุนนานนท์
27. นายปิยะ ลาพรหมสุข

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

-228.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

นางสาวฮาสือน๊ะ การีอูมา
นางวนิดา แสงอรุณ
นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์
นางสาววรรณา หามะ
นางสาวปวีณา หะยียูโซ๊ะ
นางสาวกูอัสราณี กูเง๊าะ
นายธีระพงษ์ เดชาฐาน
นางสาวนูรีดา เจะเลาะ
นางสาวนิภา บือราเฮง
นายรัฏวัน วาจิ
นางสาวใยนะ จอเต๊ะ
นายนัสฮูดิน ตาเยะ
นายมูฮัมมัดฟาเด็ล มามะลา
นายอาหะมัด ลาลา

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

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.
นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้
ก่อนวาระการประชุม 1. การจัดทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์
ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่างพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอาเภอและ
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่นประจาปี 2562
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอขอบคุณทุกอาเภอที่มีการรายงานผลการทางานในพื้นที่ของแต่ละอาเภอในกลุ่มไลน์
สพจ. และกลุ่มไลน์ผู้บริหาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารทราบ
2. ขอแสดงความยิ น ดีกับ นายธีระพงษ์ เดชาฐาน ได้รับคัดเลื อกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น
ประจาปี 2562
มติที่ประชุม รับทราบ

-3วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
วาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน
3.1 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.1.1 ผลการรณรงค์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
สรุปผลการรณรงค์รับสมัครสมาชิกทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กร
สตรี ดังนี้
1) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา
จังหวัดได้กาหนดเป้าหมายในการรณรงค์รับสมัครสมาชิกกองทุนฯ ประเภทบุคคล
ธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 15 ของสตรี ที่ยังไม่เป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติตามที่กาหนด
- เป้าหมาย
จานวน 9,533 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
- สมัครเป็นสมาชิก
จานวน 9,359 คน คิดเป็นร้อยละ 98.17
- ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 1.83
ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา
ทั้งหมด 188,844 คน
2) สมัครสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
 กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดเป้าหมาย ดังนี้
1) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ (กพสอ.) จานวน 3 องค์กร
2) องค์กร อื่นๆ
จานวน 2 องค์กร
ผลการรณรงค์รับสมัครสมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กรสตรี เป็นไปตามเป้าหมายที่
กรมได้กาหนด ทาให้ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ทั้งหมด
702 องค์กร
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.1.2 การรับสภาพหนี้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ขอรับการสนับสนุนเงิน
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (กู้ยืม) ในปี พ.ศ.2556 – 2557 ผลการดาเนินงานการรับสภาพหนี้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
1) จังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนในปี พ.ศ.2556 –
2557 จานวน 433 โครงการ เป็นเงินจานวน 80,199,441 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่
ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ยกเลิกโครงการ จานวน 4 โครงการ ชาระเงินคืนครบและปิดโครงการแล้ว จานวน 107
โครงการ คงเหลือ 322 โครงการ สมาชิกผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ทั้ง 322 โครงการ ได้ทาหนังสือรับสภาพหนี้ไว้กับ
กองทุนฯ แล้วทั้งหมด 310 โครงการ คงเหลือ 12 โครงการ
2) ปัจจุบันลูกหนี้ทั้ง 322 โครงการ มีเงินต้นค้างชาระทั้งสิ้น 42,352,867.60 บาท
(สี่สิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
มติที่ประชุม รับทราบ

-43.1.3 โครงการที่จะหมดอายุความ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จั งหวัด นราธิว าส มี โ ครงการที่จะหมดอายุ ความในปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ทั้งหมด 6 โครงการ ซึ่งลูกหนี้ทั้ง 6 โครงการอยู่ในพื้นที่ อาเภอสุไหงโก-ลก (ข้อมูลจากระบบ SARA ณ 30
กันยายน 2562) และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สมาชิกผู้กู้ได้ทาหนังสือรับสภาพหนี้ไว้กับกองทุนฯ แล้ว
ทั้ง 6 โครงการ
ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการรับสภาพหนี้ 6 โครงการ รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงนกกระทาไข่
จาหน่ายข้าวสาร
ขยายกิจการอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ร้านเสื้อผ้า ขายปลีก
ร้านซัก อบ รีด

พื้นที่
ตาบล
อาเภอ
รือเสาะ
รือเสาะ
รือเสาะ
รือเสาะ
มูโนะ
สุไหงโก-ลก
มูโนะ
สุไหงโก-ลก
มูโนะ
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.4 สรุปโครงการที่ได้รับการอนุมัติและโอนเงินให้สมาชิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จานวน 65 โครงการ เป็นเงิน
11,607,605 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)
2. โครงการประเภทเงินอุดหนุน จานวน 25 โครงการ เป็นเงิน 3,100,707
บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5 การจัดเก็บข้อมูลโครงการที่สมาชิกได้รับการอนุมัติเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน
ในปี 2556 – 2557 กรณี กลุ่มที่ชาระเงินคืนครบและปิดโครงการแล้ว จานวน 107 โครงการ
จากการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 นายเอกรัฐ
หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานอนุกรรมการ ขอให้ฝ่ายเลขาฯ จัดเก็บข้อมูลโครงการที่สมาชิก
ได้รับการอนุมัติเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556–2557 กรณี กลุ่มที่ชาระเงินคืนครบ
และปิดโครงการแล้ว จานวน 107 โครงการ ว่ากลุ่มยังมีการดาเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่หรือไม่ กลุ่มประสบ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพเพียงใด และมีกลุ่มใดบ้างที่ขอกู้เงินเพื่อขยายกิจการเพิ่มเติม
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทาหนังสือประสานอาเภอเพื่อจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุป
ได้ดังนี้
กลุ่มมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จานวน 40 กลุ่ม มีการต่อยอดกิจการ
จานวน 27 กลุ่ม ทาให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นรวม 5,049,000 บาท/ปี เฉลี่ยกลุ่มละ 153,000 บาท ในจานวน
นี้มีกลุ่มที่ขอสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพิ่ม 10 กลุ่ม และการได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ทาให้กลุ่มมี
ความเข้มแข็ง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ 13 กลุ่ม
มติที่ประชุม รับทราบ

-53.1.6 การดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวม
ทั้งสิ้น 27,786,390 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน
ผลการการดาเนินงานฯ ดังต่อไปนี้
ที่

ประเภท

1.

งบบริหารจัดการ
กองทุนฯ
2. เงินทุนหมุนเวียน
3. เงินอุดหนุน
รวม

จัดสรร

ผลการเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

คิดเป็น
ร้อยละ

ส่งคืนกรมฯ

3,786,390.00

3,381,836.95

89.32

404,553.05

20,000,000.00
4,000,000.00
27,786,390.00

11,607,605.00
3,100,707.00
18,090,148.95

58.04
77.52
65.10

8,392,395.00
899,293.00
9,696,241.05

มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.7 แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด จังหวัดนราธิวาส
งบประมาณรวมที่ได้รับการจัดสรร ทั้งหมด 24,748,770 บาท แบ่งเป็นประเภท
ดังนี้
1. งบบริหารจัดการกองทุน
จานวน 2,748,770 บาท
2. เงินอุดหนุน
จานวน 4,000,000 บาท
3. เงินทุนหมุนเวียน
จานวน 18,000,000 บาท
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 คิดเป็นจานวนเงิน 7,919,606.40 บาท
ไตรมาส 2 ร้อยละ 70 คิดเป็นจานวนเงิน 17,324,139.00 บาท
ไตรมาส 3 ร้อยละ 98 คิดเป็นจานวนเงิน 24,253,794.60 บาท
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 คิดเป็นจานวนเงิน 24,748,770.00 บาท
 ผลการเบิก จ่ายงบประมาณของส านักงานเลขานุการคณะอนุก รรมการ
กลั่น กรองและติดตามการดาเนิ นงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ ประจาปีงบประมาณ 2563 ยอด
จัดสรรทั้งสิ้น 22,894,700.00 บาท ผลการเบิกจ่าย/คาดว่าจะเบิกจ่าย 2,021,220.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.83 รายละเอียดดังต่อไปนี้

-6ประเภท
1. ประเภทค่าใช้สอย
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการ
ดาเนินงานกองทุนฯ
1.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมคณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตาบล/เทศบาล
1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการคณะอนุ
กรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามฯ อาเภอ เจ้าหน้าที่
พช.
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์)
3. เงินอุดหนุน
4. เงินหมุนเวียน
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

เงินจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย

คงเหลือ

700,050.00

44,760.00

6.39

655,290.00

356,000.00

50,600.00

14.21

305,400.00

241,500.00

0.00

0.00

241,500.00

234,400.00

72,000.00

30.72

162,400.00

4,000,000.00

103,860.00

2.59

18,000,000.00 1,750,000.00
22,894,700.00 2,021,220.00

หมาย
เหตุ

3,896,140.00 คาดว่าจะ
เบิกจ่าย
9.72 16,250,000.00 คาดว่าจะ
เบิกจ่าย
8.83 20,873,480.00
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.8 การดาเนินคดีกับลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การดาเนินคดีกับลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- คดีแพ่ง จานวน 2 กลุ่ม/โครงการ เป็นเงินต้น 366,360 บาท (สามแสน
หกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังนี้ ศาลได้มีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่หลังจากได้รับคาพิพากษาแล้ว ลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกาหนด
ขณะนี้อยู่ระหว่างออกหมายบังคับคดี
- คดีอาญา เดิม จานวน 5 ราย คืนเงินครบและถอนแจ้งความ จานวน 4 ราย
คงเหลือ 1 ราย เป็นเงินต้น 442,425 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในชั้น
พนักงานสอบสวน
การดาเนินคดีกับลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ 2563
- คดีแพ่ง จานวน 5 กลุ่ม/โครงการ ดังนี้
1. อาเภอยี่งอ
2
โครงการ
2. อาเภอรือเสาะ
1
โครงการ
3. อาเภอสุไหงปาดี
1
โครงการ

-74. อาเภอเจาะไอร้อง

1

โครงการ

รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ

โครงการ

1.
2.
3.

เลี้ยงวัวเนื้อ
กลุ่มสตรีขายของชา
ร้านอาหารตามสั่งและข้าวแกงใน
ชุมชน
ทาผ้าละหมาดของสตรี
ต่อยอดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์และ
โน๊ตบุ๊ค

4.
5.

พื้นที่
ตาบล
ละหาร
ลุโบะบือซา
โคกสะตอ

อาเภอ
ยี่งอ
ยี่งอ
รือเสาะ

วันรับสภาพ
หนี้
27 ต.ค.60
30 ม.ค.62
1 พ.ย.60

ริโก๋
จวบ

สุไหงปาดี
เจาะไอร้อง

4 ต.ค.60
1 เม.ย.62

หนี้คงเหลือ
ณ 20พ.ย.62
200,000.00
174,950.00
199,700.00
128,498.00
91,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งสานักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส คือ
คดีอาญา จานวน 1 ราย อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน (อาเภอสุไหงโก-ลก)
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 เร่งรัดการส่งใช้ยืมเงินราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2562
รายการค้างเงินยืม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน
2562 ตามรายละเอียดดังนี้
อาเภอ
จะแนะ

แว้ง

สุคิริน

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการสัมมาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผลผลิตทุเรียนบ้านน้าหอม
2. โครงการนาเสนอผลการจัดเก็บและรับรอง
คุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. โครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
1. โครงการตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
2. โครงการสนับสนุนคณะกรรมการหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์
1. โครงการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
2. โครงการตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
3. โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับ
อาเภอ
4. โครงการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP

วันที่ได้รับเงิน
12 ก.ย.61

จานวนเงิน
33,240.00

8 มิ.ย.61

5,000.00

17 ส.ค.61

8,760.00

22 ก.พ.61

5,000.00

9 ต.ค.61

11,100.00

2 มี.ค.61
2 มี.ค.61

85,044.00
5,000.00

2 มี.ค.61

33,800.00

9 ต.ค.61

12,500.00

-8อาเภอ

กิจกรรม/โครงการ
5. โครงการนาเสนอผลการจัดเก็บและรับรอง
คุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6. โครงการตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

วันที่ได้รับเงิน
28 เม.ย.61

จานวนเงิน
7,500.00

28 เม.ย.61

2,000.00

และรายการคงค้างใบเสร็จการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดเพื่อประกอบหลักฐานการ
เบิ ก จ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561-2562 ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2562 ตาม
รายละเอียดดังนี้
อาเภอ
แว้ง

สุไหงปาดี

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการเปิดหมู่บ้านฟุตบอลกระชับมิตร
ไทย-มาเลย์
2. โครงการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
อาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพฯ
1. โครงการเปิ ด ตลาดนั ด ชุ ม ชนขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานราก
2. โครงการค่าบัน ทึกและประมวลผลข้อมู ล
จปฐ. เทศบาลปะลุรู
3. โครงการค่าบัน ทึกและประมวลผลข้อมู ล
จปฐ.
4. โครงการค่าบัน ทึกและประมวลผลข้อมู ล
จปฐ.
5. โครงการค่าบัน ทึกและประมวลผลข้อมู ล
จปฐ.
6. โครงการค่าบัน ทึกและประมวลผลข้อมู ล
จปฐ.
7. โครงการค่าบัน ทึกและประมวลผลข้อมู ล
จปฐ.
8. โครงการค่าบัน ทึกและประมวลผลข้อมู ล
จปฐ.
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเปิดตัวชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารผู้จัดเก็บ
จปฐ.
11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเปิดตัว
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
12. โครงการเปิด ตลาดนัด ชุ มชนขับ เคลื่ อน
เศรษฐกิจฐานราก

วันที่ได้รับเงิน
25 ก.ย.61

จานวนเงิน
17,000.00

1 ต.ค.61

65,100.00

27 มิ.ย.61

4,480.00

จ่ายตรง 28 ก.ย.61
ฎ 2477/61
จ่ายตรง 10 พ.ค.61
ฎ 955/61
จ่ายตรง 25 พ.ค.61
ฎ 1017/61
จ่ายตรง 10 พ.ค.61
ฎ 954/61
จ่ายตรง 25 พ.ค.61
ฎ 1019/61
จ่ายตรง 25 พ.ค.61
ฎ 1018/61
จ่ายตรง 25 พ.ค.61
ฎ 2025/61
จ่ายตรง 10 พ.ค.61
ฎ 953/61
จ่ายตรง 28 ก.ย.61
ฎ 2515/61
รับเช็ค
ฎ 215/61
จ่ายตรง 28 ก.ย.61
ฎ 2507/61
จ่ายตรง 28 ก.ย.61
ฎ 2478/61

13,000.00
7,542.00
7,458.00
11,484.00
8,142.00
6,054.00
6,054.00
13,854.00
9,000.00
2,580.00
19,500.00
17,000.00
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กิจกรรม/โครงการ
13. โครงการกิจกรรมตามแผนชีวิตของ
ครัวเรือนยากจน
14. โครงการสนับสนุนค่าวัสดุและอุปกรณ์
พัฒนาศุนย์ข้อมูลและประสานงานชุมชน
ระดับพื้นที่
15. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ได้รับเงิน
จ่ายตรง 28 ก.ย.61
ฎ 913/61
จ่ายตรง 21 ก.ย.61
ฎ 1892/61

จานวนเงิน
54,000.00

จ่ายตรง 23 ก.ย.61
ฎ 2525/61

33,500.00

41,110.00

มติที่ประชุม รับทราบ เห็นควรตามมติที่ประชุม ซึ่งพัฒนาการอาเภอสุคิริน ขอเสนอให้จังหวัดทาหนังสือแจ้ง
มายังอาเภอโดยแนบใบโอนเงิน เพื่อทางอาเภอดาเนินการประสานกับร้านและขอใบเสร็จต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1-2
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิ วาส ได้รับงบประมาณจัดสรรประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 จานวนทั้งสิ้น 17,710,093.27 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าสิบสามบาทยี่สิบเจ็ด
สตางค์) ประกอบด้วยงบบริหารและงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ขอรายงานผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยอดจัดสรร
17,710,093.27 บาท
ยอดเบิกจ่าย
2,564,527.15 บาท
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
6,000.00 บาท
ยอดคงเหลือ
15,139,566.12 บาท
คิดเป็นร้อยละ 14.48
แบ่งเป็น
งบบริหาร
ยอดงบบริหาร
เบิกจ่ายงบบริหาร
คงเหลืองบบริหาร
คิดเป็นร้อยละ 16.08

5,071,053.70 บาท
815,187.15 บาท
4,255,826.12 บาท

งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ยอดงบยุทธศาสตร์
เบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
คงเหลืองบยุทธศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 13.84

12,639,080.00
1,749,340.00
6,000.00
10,883,740.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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อาเภอ

เบี้ยเลี้ยง
ต.ค.62

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














วัสดุ สนง. วัสดุคอมฯ
3,000 บ. 2,000 บ.
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-

ซ่อมแซม
คอมฯ
2,000 บ.
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ค่า
โทรศัพท์

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง





-








-

-

จากตารางข้างต้นจะสังเกตได้ว่าค่าน้ามันเชื้อเพลิงยังไม่มีการเบิกจ่าย
ดาเนินการเร่งเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน

จึงขอความร่วมมืออาเภอ

มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไป
พลางก่อน ไตรมาสที่ 1–2
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลาง
ก่อน ซึ่งทางจังหวัดได้มีการประชุม กลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ในวันศุกร์ ที่ 18
ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมนราพัฒน์ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส โดยมีแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด 5 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) โครงการการ
เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3) โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจาก
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 4) การประชุมเชิงปฏิบัติ การเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ และ 5)
ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นจานวนเงิน 2,612,700 บาท (สอง
ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสได้ รับหนังสือ
แจ้ งชะลอโครงการสร้ างเสริ มประสบการณ์ การพัฒ นาวิถีชีวิ ต เศรษฐกิจ พอเพียงจากแหล่ ง เรียนรู้ต้นแบบ
1,331,200 บาท ซึ่งได้แจ้งอาเภอไปแล้ว
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสได้รับหนังสือ
แจ้งชะลออีก 3 โครงการ 1) กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐเพื่อสังคม 3) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านบริหารโครงการ บริหารสัญญา และ
บริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล
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พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอาเภอ และ 2) โครงการการเรียนรู้ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับ
โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และโครงการประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ ขอให้ดาเนินการ
ขับเคลื่อนได้ตามปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 สรุปผลการดาเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ
“ไก่แก้จน”
กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้จังหวัดดาเนินการโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือกรมการพัฒนา
ชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0409.3/ว1673 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีเป้าหมายดังนี้
1. ครัวเรือนยากจน ปี 2561 จานวน 74 ครัวเรือน
2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติ (จะแนะ สุไหงปาดี สุคิริน ตากใบ รือเสาะ)
3. ดาเนินการห้วง สิงหาคม – 15 กันยายน 2562
และมีกิจกรรมสาคัญ 3 กิจกรรม งบประมาณรวมในการดาเนินการ จานวน 368,000 บาท ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคลินิกแก้จน จานวน 10,000 บาท
กิจ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมยกระดั บคุณภาพชีวิตครั ว เรือนยากจนเชิงบูร ณาการ จานวน
348,000 บาท
กิจ กรรมที่ 3 กิจ กรรมจั ดท าสื่ อสรุ ปผลและเผยแพร่ป ระชาสั มพั น ธ์ก ารจัด กิ จกรรม
จานวน 10,000 บาท
ครัวเรือนยากจนผลิตไก่สามสายตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิง
บูรณาการ “ไก่แก้จน”
สิ่งที่รัฐสนับสนุน
1) ลูกพันธุ์ไก่สามสาย 15 ตัว
2) อาหารไก่ตลอด 3 เดือน
ครัวเรือนต้องปฏิบัติ
1) จัดทาคอกเลี้ยงที่เหมาะสม
2) ดูแลตามแนวทางที่กาหนด
3) ให้ความร่วมมือการตรวจชั่งน้าหนักตามเกณฑ์คุณภาพ
เงินรางวัลพิเศษ
จานวนไก่เริ่มต้น

จานวนไก่ผ่านเกณฑ์
(โรงเชือดพิจารณา)

เงินรางวัล

15 ตัว

15 ตัว

+ 500 บาท

14 ตัว

+ 300 บาท

13 ตัว

+ 200 บาท

ต่ากว่า 13 ตัว

ไม่ได้รับรางวัล

-12กรณีเกิดความเสียหาย (ไก่ตาย/สูญหาย) ให้คานวณมูลค่าเป็นเงินค่าปรับและหักออกจาก
รายได้ตามอัตรา ดังนี้
จานวนไก่เริ่มต้น

ห้วงเวลาที่รับไก่

อัตราค่าปรับ

15 ตัว

เดือน ตุลาคม

- 40 บาท/ตัว

เดือน พฤศจิกายน

- 60 บาท/ตัว

เดือน ธันวาคม

- 80 บาท/ตัว

เดือน มกราคม

- 100 บาท/ตัว

กรณีตรวจสอบพบการไม่ซื่อสัตย์ของครัวเรือนเข้มแข็ง ให้ปลดออกจากโครงการทันที
ดังนั้น ไก่หาย ไก่ตาย ไก่ไม่สบาย อาหารใกล้หมด หรือมีปัญหาใดๆ ให้แจ้งผู้นา อช.
มติที่ประชุม รับทราบ เห็นควรตามมติที่ประชุม ซึ่งพัฒนาการจังหวัด ขอฝากเรื่องกระบวนการ (Process)
ทางานในโครงการไก่แก้จน ซึ่งมี 1) พัฒนาชุมชน 2) ผู้นา อช. 3) ผู้เลี้ยงไก่ 3 กลุ่มนี้ควรมีการปรึกษา
ร่วมกันถึงกระบวนขับเคลื่อนการทางาน บางครั้งการดาเนินการอาจจะไม่เหมือนที่ กาหนด แต่ขอให้ไม่เลย
ขอบเขตมากเกินไป พัฒนาชุมชนจะทิ้ง/ละเลยผู้นา อช. หรือผู้นาท้องถิ่นไม่ได้ ฉะนั้น การประชุมในวันที่ 22
พฤศจิกายน 2562 ขอให้นาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาปรึกษาหารือ ทุกโครงการ เข้าใจว่ามีข้อตกหล่น แต่สิ่งที่ตก
หล่นมันเป็นการจงใจ ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า นี้แหล่ะที่สาคัญ และต้องนามาพิจารณากัน และ
ต้องมีการจัดการเรื่องการบริหารความเสี่ยงไปพร้อมกัน
4.4 สรุปการจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด
จังหวัดนราธิวาสได้ จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมตันหยง อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิว าส เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้มีการ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถพัฒนากลไกเศรษฐกิจฐานรากและประชา
รั ฐ ระดั บ จั ง หวั ด รวมทั้ ง พั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ ตามกระบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารั ฐ 5
กระบวนการ คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารการรับรู้เพื่อความ
ยั่งยืนและการบริหารจัดการ โดยมีการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
จังหวัดนราธิวาส 4 ด้าน คือ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านการบริหาร
จัดการ ซึ่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในฐานะเลขานุการ คสป.
หมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการ
ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
- ชุมชนเกษตร
จานวน 19 กลุ่ม/ชุมชน
- ชุมชนแปรรูป (OTOP/SMEs) จานวน 43 กลุ่ม/ชุมชน
- ชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน
จานวน 16 กลุ่ม/ชุมชน

-13ฐานข้อมูลความต้องการซื้อผัก โครงการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล
โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ประกอบด้วย
- กระเพราเด็ด
- กะหล่าปลี
- ขมิ้น
- ข่า
- ข่าอ่อน
- ขิงแก่
- คะน้า
- คื่นฉ่าย
- ดอกกะหล่า
- ต้นหอม
- ตะไคร้
- แตงกวา
- ถัว่ งอก
- ถั่วฝักยาว
- น้าเต้า
- บล็อกโคลี่
- บวบ
- ใบมะกรูด
- ใบแมงลัก
- ผักกวางตุ้ง
- ผักกาดขาวแบบห่อ
- ผักกาดเขียว
- ผักโขม
- ผักชี
- ผักชีฝรั่ง
- ผักตาลึงเด็ด
- ผักบุ้งจีน
- ผักบุ้งไทย
- ผักหวาน
- พริกขี้หนู
- พริกชี้ฟ้าเขียว
- พริกชี้ฟ้าแดง
- พริกไทยสด
- ฟักเขียว
- ฟักทอง
- มะเขือเทศ
- มะเขือเปราะ
- มะเขือยาว
- มะนาว
- มะระจีน
- ยอดข้าวโพด
- สัปปะรดแกง
- หัวไชเท้า
- เห็ดนางฟ้า
- เห็ดฟาง
- เห็ดหูหนู
- เห็ดออรินจิ (เห็ดขาไก่) - โหระพา
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น
ประธานนในพิ ธี เ ปิ ด ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า นวั ต กรรมอาหารเกษตรปลอดภั ย ประชารั ฐ ฯ ภายใต้ แ บรนด์
“MENARA Green @ Premium” เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชนภายในศูนย์
กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย ประชารัฐฯ มีการจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์
จากชุมชน เช่น ข้าวหอมกระดังงา ข้าวชีบูกันตัง น้าผึ้งชันโรง กรือโป๊ะ ไข่เค็มจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรซอย
ปราจีน อาเภอสุคิริน หมอนรองคอรูปปลากุเลาเค็มตากใบ ส้มแขกแช่อิ่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
4.5.1 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
4.5.2 การกาหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4.5.3 การจัดทาแผนการติดตามงาน และการจัดทาเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (จังหวัดรอ
กพร.กรมฯ กาหนดตัวชี้วัดฯ)
กรมการพัฒนาชุมชนยังไม่ได้แจ้งตัวชี้วัดในการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างการรอกรมการ
พัฒนาชุมชนกาหนดตัวชี้วัดการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการและจะดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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บริหารกิจกรรม/โครงการ BPM ประจาปี 2563
จังหวัดได้กระจายกิจกรรม/โครงการ ไตรมาสที่ 1 -2 ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
บันทึกข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ พร้อมแนบภาพกิจกรรม แบบประเมิน หลังดาเนิน
โครงการเสร็จสิ้น ดังนี้
ไตรมาสที่
1

2

ลาดับ
กิจกรรม/โครงการ
1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับอาเภอ
2 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
1 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
2 บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
3 พัฒนาศักยภาพผู้นา อช. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4 กีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เป้าหมาย
13 อาเภอ
104 หมู่บ้าน
205 ครั้ง
60 หมู่บ้าน
53 ตาบล
520 คน
13 อาเภอ
13 อาเภอ

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4.7 การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาหนดจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส “จาก
หมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม” ประจาปี 2562 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-13.30
น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย 1)
คณะกรรมการเครือข่าย 2) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ 3) ผู้นาชุมชน
โดยมีกิจกรรมการรั บ เงินขวัญถุ งพระราชทาน พระฉายาลักษณ์ เข็มกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน โล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ และจังหวัดมีประเด็นเน้นย้า ดังนี้
1) ขอให้อาเภอส่งเอกสารทางการเงินตามแบบฟอร์มที่กาหนดในวันจัดกิจกรรม วันที่
28 พฤศจิกายน 2562
2) กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมรับเงินขวัญถุงพระราชทาน พระฉายาลักณ์ เข็มกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน โล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ขอให้แต่งกายสาหรับสุภาพสตรี : เสื้อสีฟ้า กระโปรงสีดา
รองเท้าคัชชู
3) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ขอให้กลุ่มเป้าหมายมาโดย
พร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อ
ดาเนินการซักซ้อมอีกครั้งก่อนขึ้นรับจริง
4) อาหารว่า งและเครื่ องดื่ม ขอให้ ตั ว แทนของอ าเภอมารับ ได้ที่ จุด ลงทะเบี ย นตาม
กลุ่มเป้าหมาย

-155) กรณี ก องทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ที่ มิ ใ ช่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายแต่ มี ค วามประสงค์ จ ะร่ ว มงาน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยใช้เงินของกองทุนแม่ของแผ่นดินของกลุ่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 การดาเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย 4 ร
สานักงานพัฒนาชุมชนดาเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรม
อาหารปลอดภัย (4ร) กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กาหนดทิศทาง วิเคราะห์ศักยภาพ
ชุมชนและภาคีเครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่
ภายในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสวนอาหารริมน้า อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โดยเชื่อมโยงผลผลิตของชุมชนสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4ร) ภายใต้กลไก
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ซึ่งจะมีกลุ่มภาคีเครือข่ายมาร่วมกับ
สานักงานพัฒนาชุมชน ดังนี้
โรงพยาบาล 2 แห่ง
โรงเรียน
3 แห่ง
โรงแรม
1 แห่ง
ร้านอาหาร 15 แห่ง
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส 1 เครือข่าย
ซึ่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส จะมีการขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่องกับเครือข่าย
ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจะมีการประสานบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์กับเศรษฐกิจฐานราก
ของจังหวัดนราธิวาสด้วย
จากการจัดกิจกรรมมะนารอกรีนและพรีเมี่ยมนั้น ได้มีการเสวนาร่วมกับกลุ่มเครือข่าย และ
เชิญกลุ่มชาวบ้านเข้ามาร่วมกับฟังการและทาความเข้าใจกันเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเอกรัฐ
หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานนในพิธีเปิดศูนย์กระจายสิ นค้านวัตกรรมอาหารเกษตร
ปลอดภัย ประชารัฐฯ ภายใต้แบรนด์ “MENARA Green @ Premium” ณ หน้าสานักงานแขวงทางหลวง
นราธิวาส
มติที่ประชุม รับทราบ เห็นควรตามมติที่ประชุม ซึง่ พัฒนาการจังหวัดได้ให้ข้อคิดเรื่องปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คือ
1) ถ้าปิดประตูขายก็จะทาให้ลูกค้ามองไม่เห็น ซึ่งเราจะทาอย่างไรให้ลูกค้ามองเห็นร้านเรา 2) ผักที่เรานามา
วางขายเมื่อขายไม่ได้หลายวัน จะทาให้ผักเน่าเสีย และขอให้พัฒนาการอาเภอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแจ้ง บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาสแก้ไขต่อไป โดยพัฒนาการอาเภอมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
พัฒนาการอาเภอสุไหงโก-ลก ได้เล่าประสบการณ์จากพ่อค้าแม่ค้าที่อาเภอสุไหงโก-ลก โดยจะ
เพิ่มราคาขายจากราคาต้นทุนถึงร้อยละ 70 ซึ่งเผื่อผักที่จะเน่าเสีย
พัฒนาการอาเภอยี่งอ ขอรับผักที่เน่าเสียเองเพื่อนาไปเป็นอาหารของไส้เดือน
พัฒนาการอาเภอแว้ง ได้เล่าถึงห้างสรรพสินค้าโลตัส ร้าน Seven-eleven (7-11) เวลา
ประมาณ 22.oo น. ทางร้าน/ห้างสรรสินค้าจะลดราคาผัก 50% ซึ่งแม่ค้าร้านอาหารจะมารับซื้อในช่วงเวลา
ดังกล่าว
หัวหน้าฝ่ายอาเภอการ ได้เสนอเรื่องการให้ Sale ช่วงเย็นๆ และนามาตั้งโต๊ะหน้าร้านให้
ลูกค้าเห็นได้ชัด

-164.9 สรุปผลการดาเนินงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจาปี 2562 และ
แนวทางการดาเนินงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจาปี 2563
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยมี อานาจหน้ า ที่ในการจัด ทาและพัฒ นาระบบมาตรฐานการพั ฒ นาชุมชน เพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถให้กับกลไก 5 ประเภท ได้แก่ ผู้นาชุมชน ผู้นาสัมมาชีพ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กร
ชุมชนและชุมชน ซึ่งเกณฑ์การประเมินของจังหวัดในภาพรวมต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 และตัวชี้วัดที่
อาเภอจะส่งให้กับจังหวัด 5 ประเภท และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติราชการ (หน่วยนับ พัฒนากร
จะต้องได้รับอย่างน้อยอาเภอละ 1 หน่วยนับ) สาหรับผลการประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจาปี
2562 สรุปในภาพรวมทุกประเภทมีรายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

ประเภทผู้นาชุมชน ผู้นาสัมมาชีพ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย
องค์กรชุมชน และชุมชน
ทั้งหมด
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ร้อยละผู้ผ่าน
7
4
3
57.14
6
3
3
50.00
6
6
0
100.00
8
8
0
100.00
5
5
0
100.00
8
6
2
75.00
5
5
0
100.00
6
5
1
83.33
7
5
2
71.43
2
2
0
100.00
8
1
7
12.50
7
4
3
57.14
5
2
3
40.00
80
56
24
70.00

จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินในระดับจังหวัด เท่ากับ ร้อยละ 70.00 ซึ่งไม่ผ่าน
การประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจังหวัดมีข้อสังเกตดังนี้
1) เนื่ องจากเกณฑ์ก ารประเมิ นของจังหวั ดในภาพรวมต้อ งได้ไ ม่น้อยกว่าร้ อยละ
80.00 และตัวชี้วัดที่อาเภอส่งหน่วยนับครบทุก 5 ประเภท และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับผลการปฏิบั ติราชการ
(หน่วยนับนั้น พัฒนากรจะต้องได้รับอย่างน้อยคนละ 1 หน่วยนับ) ซึ่งที่ผ่านมาส่งไม่ครบทุก 5 ประเภท
2) ในการส่งรูปเล่มมา เอกสารที่ส่งมาไม่เป็นไปตามที่จังหวัดตั้งเป้าหมายไว้ ขั้นตอน
ในการประเมินของระดับอาเภอไม่มี ซึ่งจังหวัดขอฝากพัฒนาการอาเภอกาชับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนของ
หน่วยนับ รวมถึงขั้นตอนการประเมินในระดับอาเภอเป็นสาคัญ

-17และขอขอบคุณอาเภอที่ได้รับการประเมินผ่าน 100% จานวน 4 อาเภอ ได้แก่
อาเภอตากใบ อาเภอบาเจาะ อาเภอเมืองนราธิวาส และอาเภอศรีสาคร ที่ดาเนินการครบตามเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 การจัดนิทรรศการและจาหน่ายกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ณ ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส ประจาปี 2563
จังหวัดนราธิวาสกาหนดดาเนินโครงการเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปี 2563 เพื่อจัด
แสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธิวาส ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก เป็นการสร้าง
ช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบท ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7
มกราคม 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้าง
งานสร้างรายได้ให้กับชุมชนจังหวัดนราธิวาส โดยขอให้อาเภอดาเนินการดังนี้
1. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3-5 ดาว หรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์สวยงาม
ทั้ง 5 ประเภท เพื่อจัดแสดงและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธิวาส และเพื่อนาผลิตภัณฑ์มาจัดใน
รูปแบบกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก
2. อาเภอจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่
12 ธันวาคม 2562 พร้อมระบุจานวนผลิตภัณฑ์ ราคาส่ง ราคาขาย และให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่
นาส่งด้วยตัวเอง
3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีมูลค่าแพง ให้ผู้ประกอบการมาจาหน่ายเองได้
โดยส่งรายชื่อกลุ่มให้จังหวัดภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยจังหวัดจะกาหนดสับเปลี่ยนเพื่อจาหน่าย
กรณีผู้ประกอบการแจ้งเข้าร่วมจาหน่ายมาหลายกลุ่ม และแจ้งให้อาเภอทราบภายหลัง ในส่วนของค่าเดินทาง
มาร่วมจาหน่าย ผู้ประกอบการรับผิดชอบเองทั้งหมด
4. จังหวัดจะดาเนินโอนเงินให้ผู้ประกอบการทันที เมื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์หมดและ
อาจจะมีการสั่งผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ
และในส่วนของการมอบกระเช้าของขวัญ ปีใหม่ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในปี
2563 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งว่าให้มอบเป็นหมวกกันน็อคเพื่อมอบให้คนที่ยากจนต่อไป หรือกระเช้า
ของขวัญที่เป็นสินค้า OTOP จะได้ช่วยคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11 รายได้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดให้จังหวัด จัดทาประมาณการเป้าหมายการจาหน่าย
สินค้า OTOP ประจาปี 2563 ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากยอดเฉลี่ยผลการจาหน่าย 3 ปี ย้อนหลัง
(2560 - 2562) (โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดนราธิวาส โดยใช้ฐานข้อมูลจาก
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP เป็นฐานในการประมาณการและ
จัดเก็บรายได้จากการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้การบริหารโครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดนราธิวาส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
จังหวัดนราธิวาสขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นรองประธานอนุกรรมการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยว จานวน 19 หน่วยเป็นคณะอนุกรรมการ
มีอานาจหน้าที่นานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท ซึ่ง กอ.นตผ. เห็นชอบเป็นแนวทางในการดาเนินการ
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จัดทาแผนและกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามโครบการหนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แก้ไขปัญหา
อุปสรรคการดาเนินการ และบูรณาการแผนงาน งบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เพื่อ
สร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ปรัชญา หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อปลูกจิตสานึกและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชมชน จัดทา
ฐานข้อมูล เครื อข่ายของผู้ ผ ลิ ตและประเภทผลิ ตภัณฑ์ข องจังหวัดให้ ส ามารถเชื่อ มโยงเครือข่ายกันได้ทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการประสานงานในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการ
หนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ ในจั ง หวัด ประสานงานและติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานของหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดและรายงานต่อ นตผ. ระดับภูมิภาค และกอ.นตผ.ทราบทุกระยะ เชิญผู้แทนส่วนราชการ
รายการหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจ้ ง หรือให้ ข้อมูลได้ตามเห็นสมควร และข้อสุดท้ายปฏิ บัติห น้าที่อื่นตาที่
กอ.นตผ. มอบหมาย โดยประมาณการที่ให้อาเภอประมาณการ เพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดตามตาราง
ดังต่อไปนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

ฐานเดิม
ปีงบ 62
290,085,180
207,044,330
144,998,749
131,030,200
109,235,107
130,689,050
109,488,460
105,914,182
93,033,410
211,767,260
131,926,300
156,771,320
200,477,930
2,022,461,478

ภายในประเทศ
ปีงบ 63
39,159,777
27,956,700
19,579,900
17,694,530
14,747,500
17,643,4000
14,783,269
14,307,300
12,565,200
28,589,200
17,810,945
21,163,698
27,071,700
273,073,119

ต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้น
ปีงบ 63
4,353,000 333,597,957
3,100,000 238,101,030
2,170,000 166,748,649
1,960,000 150,684,730
1,638,000 125,620,607
1,960,000 150,292,450
1,640,000 125,911,729
1,580,000 121,801,482
1,390,000 106,988,610
3,176,000 243,532,460
1,978,0000 151,715,245
2,352,000 180,287,018
3,000,000 230,549,630
30,279,000 2,325,831,597

มติทปี่ ระชุม รับทราบ เห็นควรตามมติที่ประชุม ซึ่งพัฒนาการอาเภอแว้งให้ข้อสังเกตเรื่องการคานวณยอดเฉลี่ย
ผลการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ซึ่งทางจังหวัดคิดจากฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทาให้เป้าหมาย
การจาหน่ายสินค้า OTOP สูงกว่าความเป็นจริง (ยอด Over)
4.12 ประกาศขึ้นทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยมี อานาจหน้ า ที่ในการจัด ทาและพัฒ นาระบบมาตรฐานการพั ฒ นาชุมชน เพื่อเพิ่มขี ด
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ชุมชนและชุมชนการประกาศขึ้นทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้แจ้งอาเภอไปแล้ว จานวน 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ขอนาเรียนเพื่อความชัดเจนเรื่องให้อาเภอ
กาชับเจ้าหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 10
ข้อ มีการประเมินศักยภาพโดยยึดตามหลักธรรมภิบาลหรือมี 21 ตัวชี้วัด และรายงานพร้อมภาพถ่าย ซึ่ง
ทางอาเภอสามารถเพิ่มกลุ่มออมทรัพย์ที่เป็นไปตามแนวทางของกลุ่มการพัฒนาชุมชนภายใต้ตามหลักเกณฑ์
10 ข้อ แต่ถ้ากลุ่มไหนที่ยุบกลุ่มแล้วก็สามารถตัดออกจากทะเบียนได้
และในส่วนของโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กรมการพัฒนาชุมชนขอให้
ดาเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนต้นแบบ (กข.คจ.ต้นแบบ) โดยให้แจ้งภายในวันนี้ (ในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2562) จากการรายงานฐานะการเงินของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจากที่อาเภอรายงาน
มี 4 กลุ่ม ที่ยังดาเนินการอยู่ ดังนี้
กลุ่มป่าหวาย อาเภอสุไหงปาดี
กลุ่มบ้านโคกยาง อาเภอตากใบ
กลุ่มบ้านโคกสุมุ อาเภอตากใบ
กลุ่มไอตีมุง
อาเภอสุคิริน
กรมการพัฒนาชุมชนให้จังหวัดได้รายงานกลุ่มที่ยังดาเนินการอยู่ และดาเนินการได้ดีและ
ดีเด่น ซึ่งทางจังหวัดได้รายงานกลุ่มป่าหวาย อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
เพิ่มเติมกรณีที่กลุ่มไม่ดาเนินการแล้ว ให้ดาเนินการตามระเบียบฯ และใช้มติที่ประชุมยืนยัน
เป็นหลักฐานว่าจะไม่ดาเนินการต่อ
มติที่ประชุม รับทราบ เห็นควรตามมติที่ประชุม ซึง่ พัฒนาการอาเภอขอเสนอให้จังหวัดแจ้งเรื่องลูกหนี้ของกลุ่ม
กข.คจ. ยังคืนไม่หมดเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป และให้ความรู้ความเข้าใจกับพัฒนากรที่ยัง ไม่เข้าใจในเรื่องการ
ดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
4.13 โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สืบเนื่องจากการชะลอโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดได้แจ้งอาเภอในกลุ่มไลน์ สพจ. และกลุ่มไลน์ CDD นรา และกรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งว่า
จะมีการปรับแนวทางการดาเนินงานใหม่ รวมทั้งงบประมาณและกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดจะแจ้งความชัดเจนอีก
ครั้ง หลังจากมีการประชุมที่ศูนย์พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
ความก้าวหน้าในการดาเนินการ ขณะนี้คาสั่งการแต่งตั้งการขับเคลื่อนหมู่บ้านและ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงนาม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.14 การสร้างสัมมาชีพชุมชน (สส.)
ขอยกเลิกการประชุมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562
และขอชะลอโครงการการสร้างสัมมาชีพชุมชนไปก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.15 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สท.)
กรมการพัฒนาชุมชนเปลี่ยนระบบเป็นจัดเก็บในระบบออนไลน์ทั้งหมด ภายใต้โครงการ
“Smart Survey Smart Data System” โดยจัดเก็บผ่าน Smartphone และให้นักศึกษาเป็นผู้จัดเก็บ โดยเริ่ม
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รับทราบ และเตรียมการสนับสนุนในการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

ประโยชน์ของการจัดเก็บผ่านระบบ Smartphone ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงคาถามได้ง่ายในระบบ Smartphone
มีความเชื่อมั่นในระบบการจัดเก็บกว่าแบบเดิม
เป็นการทางานที่ได้ซ้าซ้อนและใช้เวลาน้อย
กากับติดตามได้ทันทีแบบ Real Time
มีคาถามหลอกและแบบสอบถามไม่เสียหาย
สามารถเปรียบเทียบแต่ละบ้านได้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร
พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอาเภอ พัฒนากร ลดเวลาการทางานลง

-218. กระจายรายได้ให้แก่นักศึกษา
9. ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0
10. ข้อมูลจะได้รับการยอมรับและใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.16 การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์นาเสนอตอน “ผู้ว่าฯ...พาช้อป” สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (สท.)
ด้วยจังหวัดนราธิวาส กาหนดจะจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ภายใต้ชื่อ “ผู้ว่าฯ....พาเที่ยว” และได้มีการประชุมหารือคณะทางานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส, สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานนราธิวาส สานักงานจังหวัดนราธิวาส และสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนราธิวาส โดยกาหนดจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ จานวนเดือนละ 1 ตอน สาหรับสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายให้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ประจาเดือนธันวาคม นาเสนอตอน “ผู้ว่าฯ....
พาช้อป” สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กาหนดการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ “ผู้ว่าฯ....พาเที่ยว” สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 3 ตอน รายละเอียด ดังนี้
- ผู้ว่าฯ....พาเที่ยว ตอน นรา.....อร้อย อร่อย!! (ของกิน)
กาหนดดาเนินการวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
- ผู้ว่าฯ....พาเที่ยว ตอน ระลึกถึง....นรา (ของใช้ ของที่ระลึก)
กาหนดดาเนินการเดือนธันวาคม 2562
- ผู้ว่าฯ....พาเที่ยว ตอน นรา.....อาภรณ์ (ผ้า และเครื่องแต่งกาย)
กาหนดดาเนินการเดือนมกราคม 2563
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการจัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ....พาเที่ยว ตอน นรา.....อร้อย อร่อย!! (ของกิน) ดังนี้
1. สานักงานจังหวัดนราธิวาส
2. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
3. สานักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส
4. สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เดือนธันวาคม 2562 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเยี่ยมผู้สูงอายุ แต่ยังไม่
ทราบว่าจะลงในพื้นที่ไหน ฝากท่านพัฒนาการอาเภอผู้เกี่ยวข้องดาเนินการด้วย
5.2 เรื่อง จอ 18 บุคลากรของแต่ละอาเภอ ขอให้จังหวัดดาเนินการให้บุคลากรอยู่ตรงตาม
จ 18 ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งด้วย
5.3 ขอประชาสัมพันธ์เรื่องทีมผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิด โดยกรมการพัฒนาชุมชนประกาศ
รับสมัครผู้นาอาสาพัฒนาบ้านเกิด ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จากทุกสาขาวิชาชีพ
มาร่วมงานกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
http://www.personel.cdd.go.th ตั้งแต่วันที่ 11-30 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่มีความสมัครใจอาสาในการพัฒนาชุมชน เช่น

-225.3.1 ผู้เกษียณอายุราชการ
5.3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.3.3 นักกฎหมาย นักธุรกิจ นักวิชาการ
5.3.4 ผู้ที่มีความสนใจทุกสาขาวิชา
5.4 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2462 เป็นกิจกรรมนาร่องที่อาเภอตากใบ โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมด้วย เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมแสงแรกที่อาเภอตากใบ ในวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
5.5 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส จะเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผ้าต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดกิจกรรมนราอาภร โดยได้รับข้อเสนอแนะใน
รายละเอียดการพัฒนาผ้า (สี ลวดลาย เส้นด้าย) จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดการประชุม เวลา 12.45 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

(นางสาวกูอัสราณี กูเง๊าะ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ผู้จดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

