~๑~

รายงานการประชุม

ผู้อานวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอาเภอ
และนักว ิชาการพัฒนาชุมชน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

~๒~
รายงานการประชุม

ผู้อานวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอาเภอ
และนักว ิชาการพัฒนาชุมชน
ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รายชือ
่ ผู้เข้าประชุม

-------------------------------------------

๑.

นายจรัญ อินทสระ

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

๒.

นางสาวอรวรรณ ศร ีเกตุ

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

๓.

นางจารุวรรณ จันทร์มา

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

๔.

นางสาวกาญดา จิตมานะ

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

๕.

นางกาญจนา ทองพูน

พัฒนาการอาเภอเทพา

๖.

นายพันธ์ หมั่นหมาย

พัฒนาการอาเภอนาทว ี

๗.

นายสุวัฒน์ มีอุปการ

พัฒนาการอาเภอจะนะ

๘.

นางนันทนา ศิร ิวงศ์

พัฒนาการอาเภอสะบ้าย้อย

๙.

นายนาท บัวแก้ว

พัฒนาการอาเภอระโนด

๑๐.

นางรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์

พัฒนาการอาเภอสทิงพระ

๑๑.

นายสนิท รัตนสาเนียง

พัฒนาการอาเภอเมืองสงขลา

๑๒.

นายนฤทธิ์ สุวรรณรัตน์

พัฒนาการอาเภอสะเดา

๑๓.

นางอาร ียา สุวรรณรัตน์

พัฒนาการอาเภอสิงหนคร

๑๔.

นางนงลักษณ์ ย้อยดา

พัฒนาการอาเภอบางกล่า

๑๕.

นางสาวลาแข อุทัยสุร ิ

พัฒนาการอาเภอนาหม่อม

๑๖.

นางอาภรณี อินสมภักษร

พัฒนาการอาเภอคลองหอยโข่ง

๑๗.

นางสาวมนตร์ฤดี ชาตร ี

พัฒนาการอาเภอกระแสสินธุ์

๑๘.

นางสายจิตร พืชพันธ์

พัฒนาการอาเภอหาดใหญ่

๑๙.

นางสุจริ า สัมพันธ์

พัฒนาการอาเภอควนเนียง

๒๐.

นางทิพาพันธ์ บัวเผื่อนน้อย

พัฒนาการอาเภอรัตภูมิ

~๓~
๒๑.

นายอาคม ประสมสุข

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒๒.

นางสาวชยาภัสร์ สายชุมพันธ์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒๓.

นางพันทนี แป้นทอง

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒๔.

นายวรว ิทย์ สมบัติยานุชต
ิ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒๕.

นางสาววรัทยา ช่อดอก

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒๖.

นางสาวโสภิดา ปานะบุตร

เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีชานาญงาน

๒๗.

นางสาวเสาวคนธ์ หอมกลิน
่

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๒๘.

นางสาวศศิว ิมล วุฒิบุญญะ

นักว ิชาการเง ินและบัญชี

๒๙.

นางสาวกัลยกร จิว่ ตั๋ น

นิติกร

๓๐.

นางสาวว ิลาศิณี ชนะชัยวงศ์

นักพัฒนาชุมชน

รายชือ
่ ผู้ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

~๔~
เรมิ่ ประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เรอื่ งก่อนวาระการประชุม

๑. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ได้มอบประกาศณียบัตรแสดงความยินดี

แก่ นางสาวสุพัตรา ชุมยวง ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสิ งหนคร

ที่ ไ ด้ ร บ
ั รางวั ล การประกวด KM Challenge ระดั บ บุ ค คลประเภทองค์ ค วามรู ้ดี เ ด่ น (เร อื่ งเล่ า เร้า พลั ง )
ผลงานองค์ความรู ้ : “ฟื้ นคืนชีพ กข.คจ.”

๒. เมื่ อวั นที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ได้ มี ข้ าราชการเดิ นทางมาปฏิ บั ติ ราชการ ประเภทว ชิ าการ

ระดับชานาญการพิเศษ จังหวัดสงขลา จานวน ๑ ราย ดังนี้

- นางจารุ วรรณ จั นทร์มา พั ฒนาการอ าเภอ (นั กว ชิ าการพั ฒนาชุ มชนช านาญการพิ เศษ)

จากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสุ ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงาน (นักว ิชาการ
พัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

ขอให้ น างจารุ ว รรณ จั น ทร์ม า ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานส่ งเสร ิมการพั ฒ นาชุ ม ชน

ได้รายงานตั วต่ อที่ประชุมฯ

นายจรัญ อิ นทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมและเรมิ่ การประชุ ม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบี ยบวาระที่ ๑

เรอื่ ง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

๑ . ๑ ข้ อ สั่ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ว่ า ร า ชก า ร จั ง ห วั ด ส ง ข ล า ( น า ย เจ ษฎ า จิ ต รั ต น์ )

จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจาเดือนเมษายน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

๑.ผู้ ว่ า ร าชก าร จั ง ห วั ด ส งขล า ได้ สั่ งกา รใ ห้ เน้ นย้ า เร อื่ ง ศพจ . ท าใ ห้

เห็ นความก้ าวหน้า และรายงานนายอาเภออย่ างน้อ ยอาทิ ตย์ ล ะหนึ่งครัง้ และห้ า มลงลายมือ ชื่อ ในหนัง สื อส่ ง
จังหวัดแทนนายอาเภอ

๒. เน้นย้าให้มีการรณรงค์เรอื่ ง ถังขยะเปียก (หลุมขยะเปียก)

๑. ๒ จากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
อธิบดีได้เน้นย้าภารกิจและนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในปี ๒๕๖๕

๑) เน้นย้าภารกิจสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในปี ๒๕๖๕
๑. การขับเคลื่อนขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่ างยั่ งยื น

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

๒. การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้ นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
๓. การบร ิหารส่งเสร ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

๕. การติ ดตามเง น
ิ ทุ น ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการช าระคื น เง น
ิ ยื ม ตามสั ญ ญา

ปี ๒๕๖๕ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

๖. การบร ิหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

๗. การบร ิหารงานตามมาตรการส่งเสร ิมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่

ผ้าไทยตามมติ คณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๘. ก าร พั ฒน าบ ร กิ า รดิ จิ ทั ลส า ห รั บ ป ร ะ ชาชน แ ละ ส่ ง เสร ม
ิ การ

ใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”

- ขอให้ผู้อานวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และนักว ิชาการที่รบ
ั ผิดชอบงาน

ตามนโยบาย ได้ ศึ ก ษา ท าความเข้ า ใจ ด าเนิ นงานให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนด และรายงานผลตาม
ห้วงระยะเวลาที่กาหนดด้วย
มติ ที่ประชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

~๕~
ระเบี ยบวาระที่ ๒

เรอื่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๕

ตามที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้ จัดประชุมข้าราชการส านักงาน พัฒนา

ชุมชนจังหวัดสงขลา ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อ วันพฤหั ส บดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้ องประชุ ม

องค์การบร ิหารส่วนตาบลบางกล่า หมู่ที่ ๑ ตาบลบางกล่า อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามรายงาน

การประชุมฯ ที่ได้อัพโหลดลงไว้ที่เว็บไซต์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา https://songkhla.cdd.go.th/ >บร ิการ
ของเรา>ประชุมประจาเดือน และหากมีการแก้ไขรายงานการประชุมฯ ให้แจ้งกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
จึงเร ียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

มติ ที่ประชุม
ระเบี ยบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๕
เรอื่ งสื บเนื่อง

๓.๑ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน จานวน ๓ เรอื่ ง

๓.๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑) สรุปผลการใช้จา่ ยตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

กรมการพั ฒนาชุ มชน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ รับ จั ดสรร ๑๙,๓๗๖,๐๐๕.๗๑ บาท เบิ กจ่ า ยแล้ ว
เป็ นเง น
ิ ๑ ๓, ๐๑ ๗, ๑๙๘. ๖๖ บ าท คิ ด เป็ นร้ อ ย ละ ๖ ๗. ๑๘ ค งเหลื อง บป ระ มา ณที่ ยั ง ไม่ ได้ เบิ กจ่ า ย
๖,๓๕๘,๘๐๗.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๒ บาท รายละเอียดดังนี้

๑. รายจ่ายประจา ได้รบ
ั จัดสรร ๑๖,๔๖๔,๔๐๕.๗๑ บาท เบิ กจ่ายแล้ว

๑๐,๕๘๖,๑๗๘.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒. รายจ่ายงบลงทุน ได้รบ
ั จัดสรร ๒,๙๑๑,๖๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

(PO) ๒๔๓๑๐๑๙.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๙ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๑-๓)

๒) งบบร ิหาร ได้รบ
ั จัดสรรไตรมาส ๑-๓ เป็นเง ิน ๒,๐๗๕,๖๘๕.๙๔ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๕๓๘๑๕๘.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๔)

๓) สรุป รายละเอี ย ดลูก หนี้เง ินยื ม ในงบประมาณที่ยั ง ไม่ส่ ง ใช้เง ินยื ม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๕)
มติ ที่ประชุม
ประธานฯ

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

เพิ่มเติ มประเด็นสาคัญ ดังนี้

๑. มอบหมายอาเภอ เร่งรัดติ ดตามลูกหนี้เง ินยืมอย่างต่ อเนื่อง

๓.๑.๒ การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี จังหวัดสงขลา
๑) งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี (งบบร ิหาร) จัดสรรให้ อาเภอฯ

(ไต รมาส ๑ -๔) เป็ น เง น
ิ ๒,๑ ๐๙ ,๖๐ ๐ บา ท เบิ กจ่ า ยแ ล้ ว ๙ ๗๔ ,๑ ๐๕ บ าท คิ ดเป็ น ร้อ ยล ะ ๔๖ .๑ ๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๖)

- สรุ ป ผลกา รใช้ จ่ า ยต ามแผนกา รปฏิ บั ติ งา นและแผน การใช้ จ่ า ย

งบประมาณกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑- ๔ ได้ ร ับ จั ด สรร
๑๔,๙๗๘,๙๘๐ บาท
มติ ที่ประชุม

เบิกจ่ายแล้ว เป็นเง ิน ๑๓,๔๕๖,๕๘๖.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๔
รับทราบ/ถือปฏิบัติ

~๖~
ประธานฯ

เพิ่มเติ มประเด็นสาคัญ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ เ จ้า หน้ า ที่ ก องทุน พั ฒ นาบทบาทสตร ี เช็ค ความถูก ต้ อ งของข้ อ มู ล

ให้มีความครบถ้วน ถูกต้ อง
กองทุนฯให้ได้มากที่สุด

๒. มอบหมายอ าเภอ เง น
ิ อุ ด หนุ น ที่ไ ด้ ร บ
ั ไป ให้ น าไปใช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
๒) รายงานลูกหนี้ส มาชิกที่กู้เง ินกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดสงขลา

ประจาปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จังหวัดสงขลา ได้ อนุ มัติเง ินทุนประเภทเง ินทุนหมุนเว ียน จานวน ๑,๖๙๑ โครงการ

ปิ ด บั ญ ชีแ ล้ ว จ านวน ๕๒๖ โครงการ ลู ก หนี้ ค งเหลื อ จ านวน ๑,๑๖๕ โครงการ เป็ น เง น
ิ ที่ ไ ด้ ร ับ อนุ มั ติ

๒๙๕,๗๒๑,๓๓๔.๐๐ บาท เง ินต้ นที่รบ
ั ชาระ ๑๗๐,๘๘๔,๐๑๒.๗๗ บาท ลูกหนี้คงเหลือ ๑๒๔,๘๓๗,๓๒๑.๒๓ บาท

ลู ก หนี้ ยั ง ไม่ ถึ งก าหนดช าระ เป็ น เง น
ิ ๙๔,๑๗๑,๘๓๖.๗๕ บาท คงเหลื อ ลู ก หนี้ ค้ างช าระเป็ น เง น
ิ ทั้ ง สิ้ น
๒๔,๑๕๓,๙๓๒.๔๘ บาท แยกเป็น

- อยู่ระหว่างดาเนินคดี เป็นเง ิน ๖,๓๐๓,๘๐๔.๗๐ บาท
- หนี้เกินกาหนดชาระ

เป็นเง ิน ๒๑,๑๕๓,๙๓๒.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๕

(รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๗ )

ประธานฯ

เพิ่มเติ มประเด็นสาคัญ ดังนี้

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบงานบร ิหารจัดการหนี้ฯ ได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชาระ

เป็นรายโครงการฯ แล้วนาเข้าที่ประชุมฯ ครัง้ ต่ อไป
มติ ที่ประชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

๓) การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

๑. ประเภทบุคคลธรรมดา จังหวัดสงขลามีส ตร ีที่มีอ ายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

จ านวนทั้ ง สิ้ น ๕๙๗,๔๕๙ คน เป็ น สมาชิก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ีแล้ ว จ านวน ๒๘๐,๘๗๙ คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ ๔๘.๔๓ คงเหลือสตร ีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน จานวน ๓๐๘,๑๓๔ คน ทั้งนี้ เป้าหมายของการรับสมัคร

สมาชิกสตร ีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้ อ งเพิ่มขึ้น ร้อ ยละ ๕ จากสตร ีที่ยังไม่ได้ เป็นสมาชิก จานวน ๑๕,๘๒๓
คน ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้น จ านวน ๘,๔๔๖ คน คิ ดเป็นร้อ ยละ ๒.๙๒% ของจานวนสมาชิก
ปัจจุบัน

๒. สมาชิ ก ประเภทองค์ กร เป้ า หมาย จ านวน ๑,๑๗๕ องค์ ก ร

สมัครแล้ว จานวน ๑,๑๕๒ องค์กร (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๘-๙ )
มติ ที่ประชุม
ประธานฯ

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

เพิ่มเติ มประเด็นสาคัญ ดังนี้

๑. มอบ ห มา ยอ า เภ อ ใ ห้ รณ รง ค์ ก า รรั บ ส มั คร สมา ชิ ก กอ งทุ น ฯอ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง

และในส่ วนของอาเภอที่รบ
ั สมัค รสมาชิกกองทุน ฯได้ เกิ นเป้าหมายแล้ว ก็ ยังคงให้ รณรงค์ การรับสมัครสมาชิก

กองทุนฯ อย่ างต่ อเนื่ องเช่นกั น ทั้ งนี้ อาเภอใดที่ส ามารถรับสมัครสมาชิกเกิ นเป้าที่ กาหนดไว้ ล าดั บ ที่ ๑ – ๓
จังหวัดจะดูแลเป็นพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรอื่ งเพือ
่ ทราบ
๔.๑ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน ๖ เรอื่ ง

๔.๑.๑ การซักซ้อมแนวทางการขับเคลือ
่ นการดาเนินงานโครงการบร ิหารจัดการหนี้

“ส านึกดี แผนดี บร ิหารหนี้ได้ ”

~๗~
กรมได้ จัด สรรงบประมาณกิ จ กรรมตามแผนการปฏิ บัติ ง าน และแผน

การใช้จ่า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ (เดื อ นเมษายน – มิ ถุ น ายน ๒๕๖๕)
กิจกรรมย่อยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน “สานึกดี แผนดี บร ิหารหนี้ได้ ” โครงการบร ิหารจัดการหนี้ “ส านึกดี แผน
ดี บร ิหารหนี้ ไ ด้ ”

จ านวน ๒ กิ จกรรม เป้ า หมายกรมฯ จ านวน ๓๒๑ แห่ ง จัง หวั ด สงขลาจ านวน ๔ แห่ ง

งบประมาณแห่งละ ๗๐,๑๐๐ บาท

กิ จกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการบร ิหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บร ิหารหนี้ได้”
๑)เป้ า หมายศู นย์ จั ด การกอ งทุ น ชุ ม ชนที่ จั ด ตั้ ง ปี ๒๕๖ ๓

จานวน ๒ แห่ ง คื อ บ้ านเชิงแส หมู่ที่ ๔ ตาบลกระแสสิ นธุ์ อาเภอกระแสสิ นธุ์ บ้ านแซะ หมู่ที่ ๖ ตาบลสะกอม
อาเภอเทพา

๒) ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนที่จด
ั ตั้ ง ปี ๒๕๖๕ จานวน ๑๒ แห่ ง

คือ บ้านไร่-นา ตาบลเขาแดง ตาบลเขาแดง อาเภอสะบ้าย้อย บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑ ตาบลนาหว้า อาเภอจะนะ

กิ จกรรมที่ ๒ สนับสนุนกิจกรรมการบร ิหารจัดการหนี้ ตามแผน ให้กับศูนย์จด
ั การ

กองทุนชุมชน ตามกิจกรรมที่ ๑ เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการ สามารถ

รายงานผลการดาเนินงานตามตั วชีว้ ัดหน่วยงานที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นตั วชีว้ ัดตามคารับรอง จังหวัดได้ จัดส่ ง
รายละเอียดการดาเนินงานไปแล้ว ดังนี้

- ทะเบียนพื้นที่เป้าหมายการดาเนินงานตามโครงการฯ

- ร่างโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบร ิหารจัดการหนี้ ฯ
- แนวทางการบร ิหารจัดการหนี้ โดยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน (เพิ่มเติ ม)
- การรายงานผลและหลักฐานเชิงประจักษ์

เมื่อ วันที่ ๒๘ เมษายน ๖๕ ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ รายละเอียด
มติทป
ี่ ระชุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

๔.๑.๒ การจัดลาดับความพร้อมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเตร ียมจัดตั้ งศู นย์ จัดการกองทุนชุมชน ใน
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อประเมินผลการดาเนินงานและจัดลาดั บความพร้อ มหมู่บ้าน/ชุมชน

เพื่อเตร ียมจัดตั้ งศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จัดการกองทุนชุมชน

๒) เพื่ อ น าข้ อ มู ล กองทุ น ชุ ม ชนมาใช้ว างแผนขั บ เคลื่ อ นการจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ให้ อาเภอดาเนินการ ดั งนี้
๑) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ (พัฒนาการอาเภอ/พัฒนากรผู้รบ
ั ผิดชอบ

งานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนอาเภอ) ประเมินความพร้อมการจัดลาดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพการจัดตั้ งศูนย์จด
ั การ
กองทุน ชุมชน โดยการจัด เก็ บรวบรวมข้ อ มู ลผลการด าเนิ นงานกลุ่ม /องค์ ก ร/กองทุนการเง ินในพื้นที่ หมู่ บ้า น

เป้าหมายที่มีความพร้อมการจัดตั้ งศู นย์ จัดการกองทุนชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม แบบประเมิ น
ความพร้อมการจัดลาดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพการจัดตั้ งศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน จานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
- ข้อมูลทั่วไป

- ข้อมูลแบบประเมิน ส่วนที่ ๑ ด้านความเข้มแข็งกองทุนชุมชน
- ข้ อ มู ล แบบประเมิ น ส่ วนที่ ๒ ด้ า นการเสร ิมสร้า งชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง

(คณะกรรมการกองทุนชุมชน/ผู้นาชุมชน)

- ข้อมูลแบบประเมิน ส่วนที่ ๓ ด้านปัญหาหนี้สินครัวเร ือนในชุมชน

~๘~
๒) การพิ จ ารณาให้ ใ ช้ฐ านข้ อ มู ล หมู่ บ้ า นที่ มี ก ลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เพื่ อ การผลิ ต

ที่ ได้ ร ับการประเมิ นศั กยภาพกลุ่ มออมทรัพย์ เพื่ อการผลิ ตตามหลั กธรรมาภิ บาล มี ผลการจั ดประเมิ นในระดั บที่ ๓
(ใ น ปี พ.ศ. ๒ ๕ ๖๔ ) โดยให้ เร ียงล าดั บข้ อ มู ล หมู่ บ้ านที่ มี ค วามพร้อ มจั ด ตั้ งศู นย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
ลาดับที่ ๑ – ๓ ส่ งให้ จังหวัดภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓) ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด (ผู้อ านวยการกลุ่ ม งานสารสนเทศการ

พัฒนาชุ มชน/นักว ิชาการผู้ รบ
ั ผิด ชอบงานศู นย์ จัดการกองทุนชุม ชน พัฒ นาการอาเภอ หร ือนักว ชิ าการพัฒนา

ชุมชนรับผิดชอบงานศู นย์ จัดการกองทุนชุมชน ร่วมกั นพิจารณาในรูปคณะทางาน) ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูล
หมู่บ้า นที่มี ความพร้อ มจัดตั้ งศู น ย์ จัดการกองทุน ชุมชนระดั บจัง หวัด โดยให้ คณะทางานเร ียงลาดั บ ฐานข้อมู ล

หมู่บ้านที่มีความพร้อม (จานวน ๓๒ หมู่บ้าน) ส่งกรมฯ (จังหวัดจะเร ียนเชิญทุกอาเภอมาพิจารณาร่วมกันอีกครัง้ ใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
มติ ที่ประชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๔.๑.๓ กิจกรรมการส่งเสร ิมการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน และการ

แก้ไขปัญหาหนีส
้ ินภาคครัวเร ือน (ยกเว้น ปี ๒๕๖๓ คื อ วังใหญ่ และ เชิงแส) กาหนดพื้นที่เป้าหมายดาเนินการ
ที่

พืน
้ ทีต
่ ั้งของศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน
ชือ
่ ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

หมู่

หมู่บ้าน

ที่

ตาบล

ปี พ.ศ.

ทีจ
่ ด
ั ตั้ง
อาเภอ

จานวน คร.

ได้รบ
ั การแก้ไข
ปัญหาหนี้

๑

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๕

ปลักจันทร์

ทุง่ หวัง

เมืองสงขลา

๒๕๖๐

๕

๒

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๑

ทุง่ บัว

กระแสสินธุ์

กระแสสินธุ์

๒๕๖๐

๕

๓

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๑๑

แพรกสุวรรณ

บางเหรยี่ ง

ควนเนียง

๒๕๕๕

๕

๔

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๕

ไร่

ป่าชิง

จะนะ

๒๕๕๒

๕

๕

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๗

โหล๊ะบอน

วังใหญ่

เทพา

๒๕๖๐

๕

๖

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๑

นาปรัง

คลองกวาง

นาทว ี

๒๕๕๓

๕

๗

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๑

ทุง่ ปลิง

พิจต
ิ ร

นาหม่อม

๒๕๕๔

๕

๘

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๓

ห้วยหลอ

ท่าช้าง

บางกล่า

๒๕๕๕

๕

๙

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๓

บ้านขาว

บ้านขาว

ระโนด

๒๕๕๔

๕

๑๐

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๑๔

หนองไม้แก่น

ท่าชะมวง

รัตภูมิ

๒๕๕๔

๕

๑๑

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๖

พังเหวน

บ่อดาน

สทิงพระ

๒๕๖๐

๕

๑๒

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๔

คลองรา

ทุง่ หมอ

สะเดา

๒๕๖๐

๕

บ้านปลักจันทร์หอม
บ้านทุง่ บัว

บ้านแพรกสุวรรณ
บ้านไร่

บ้านโหล๊ะบอน
บ้านนาปรัง

บ้านทุง่ ปลิง

บ้านห้วยหลอ
บ้านขาว

บ้านหนองไม้แก่น
บ้านพังเหวน
บ้านคลองรา

หอม

ที่

~๙~

ที่

พื้นทีต
่ ั้งของศจก.

ปี พ.ศ.

ทีจ
่ ด
ั ตั้ ง

ชือ
่ ศูนย์จด
ั การกองทุน

หมู่

ชุมชน

ที่

หมูบ
่ ้าน

ตาบล

จานวน คร.

ที่ได้รบ
ั การแก้ไข
ปัญหาหนี้

อาเภอ

๑๓

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๖

โหนด

บ้านโหนด

สะบ้าย้อย

๒๕๖๐

๕

๑๔

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๕

หนองหอย

วัดขนุน

สิงหนคร

๒๕๖๐

๕

๑๕

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๗

ทุง่ งวิ้

พะตง

หาดใหญ่

๒๕๖๐

๕

๑๖

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๗

ท่าหรัง่

ทุง่ ลาน

คลองหอยโข่ง

๒๕๖๐

๕

๑๗

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๑

บ้านาหว้า

นาหว้า

จะนะ

๒๕๖๕

๕

๑๘

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

๓

บ้านไร่-นา

เขาแดง

สะบ้าย้อย

๒๕๖๕

๕

บ้านโหนด

บ้านหนองหอย
บ้านทุง่ งวิ้

บ้านท่าหรัง่
บ้านนาปรัง
บ้านไร่-นา

ขั้นตอนการดาเนินการระดับอาเภอ

๑. ศึกษาแนวทางการดาเนินงาน การส่งเสร ิมการจัดระดั บการพัฒนาศู นย์ จัดการกองทุนชุมชนและการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเร ือน โดยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน ตาม QR Cord ท้าย หนังสื อ ที่ส่ งไปให้ เมื่อวันที่
๒๘ เมษายน ๖๕ (จากเอกสารรังผึ้ง ปี ๒๕๖๕)

๒. ศึกษาแบบประเมินการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนและแนวทางแก้ ไขปัญหาหนี้สิ น

ของครัวเร ือนเป้าหมาย และทบทวนกระบวนการบร ิหารจัดการหนี้ ๖ กระบวนการ
๓. อาเภอร่วมกับทีม คู่หู คู่คิด และภาคีเคร ือข่าย ดาเนินการ ดังนี้

๑) ประชุมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเร ือน
๒) จัดทาแผนการขับเคลื่อนการประเมินการจัดระดับการพัฒนาศูนย์ฯ

๓) ดาเนินการประเมินการจัดระดับการพัฒนาศูนย์ฯ ตามแผนที่กาหนด
๔) จัดทาแผนการพัฒนาศูนย์ฯ

๔. อาเภอร่วมกั บทีม คู่ หู คู่ คิด และภาคี เคร ือข่าย ดาเนินการส่ งเสร ิมการแก้ ไขปัญหาหนี้สิ นครัวเร ือน

โดยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน
มติ ที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑.๔ . งานกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อ การผลิต เดื อ นพฤษภาคม ๒๕๖๕
การสนับสนุนวาระชุมชน “การส่ งเสร ิมการออมภาคประชาชน” กรมการ

พัฒนาชุมชน ภายใต้ เป้าหมาย “๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต” เป้าหมายจังหวัดสงขลา จานวน ๗๔ กลุ่ม
จัง หวั ดสงขลาขอให้ อาเภอมอบหมายส านัก งานพั ฒ นาชุม ชนอ าเภอทุ ก

อาเภอ ประกาศวาระชุมชน “การส่งเสร ิมการออมภาคประชาชน” ประจาปี ๒๕๖๕ ในกิจกรรมมหกรรมการออมลด
ความเหลื่อมล้าของประชาชน ในการสร้างหลักประกั น และสร้างภูมิคุ้มกั นให้ แก่ ส มาชิกในครัวเร ือน โดยมีกลุ่ม
ออมทรัพย์ เพื่อการผลิตเป็นเครอื่ งมือส าคั ญในการขับเคลื่อ นวาระชุมชนฯ กาหนดให้ นักว ิชาการพัฒนาชุมชน
อาเภอ ได้จด
ั ตั้ งกลุ่ม

ออมทรัพย์ เพื่อ การผลิต อย่ างน้อ ยคนละ ๑ กลุ่ม ภายใต้ เป้าหมาย “๑ พั ฒ นากร

๑ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต ” ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เอียดแจ้งแล้ว ขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้

~ ๑๐ ~
๑. ศึกษาแนวทางส่งเสร ิมการจัดตั้ งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

๒. จัด ทาข้อ บั น ทึก ข้อ ตกลง “ ๑ พัฒ นากร ๑ กลุ่ม ออมทรัพ ย์ เพื่อ การ
ผลิต” ระหว่างพัฒนาการจังหวัดและนักว ิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอ ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓. ทีมขับเคลื่อนวาระชุมชน “ การส่งเสร ิมการออมภาคประชาชน” จังหวัด

สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคาสั่งที่ได้รบ
ั การแต่ งตั้ ง ซึง่ คณะทางาน ประกอบด้วย
๑. พัฒนาการจังหวัด

หัวหน้าทีม

๓. ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

ทีมขับเคลือ
่ นฯ

๒. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ทีมขับเคลือ
่ นฯ

๔. ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

ทีมขับเคลือ
่ นฯ

๕. พัฒนาการอาเภอทุกอาเภอ

ทีมขับเคลือ
่ นฯ

๖. ทีมขับเคลือ
่ นส่งเสร ิมการออมและพัฒนาทักษะทางการเง ิน

ทีมขับเคลือ
่ นฯ

(Financial Literacy)

๗. นักว ิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอที่รบ
ั ผิดชอบงานทุนชุมชน

ทีมขับเคลือ
่ นฯ

๘. ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

เลขานุการทีมขับเคลือ
่ นฯ

๙. นักว ิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รบ
ั ผิดชอบงานทุนชุมชน

ผู้ชว่ ยเลขานุการ-

ทีมขับเคลื่อนฯ

๔. รายงานผลการจัดตั้ ง “๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อ การผลิต ”

ผ่าน Google Form ก่อนวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
มติ ที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๑.๕ การจัดเก็ บข้อ มูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕

กรมได้ แจ้งจัดสรรงบประมาณ ๓-๔ ดั งนี้
บาท

-ไตรมาส ๓ จานวน ๙๑,๕๒๖ ครัวเร ือนๆละ ๒๐ บาท เป็นเง ิน ๑,๘๓๐,๕๒๐

ยอดจัดสรรแต่ ละอาเภอ ดังนี้

ที่
๑.

รายการ

ปร ิมาณ
จานวน

หน่วยนับ

ราคา/หน่วย
(บาท)

รวมเง ินงบประมาณ

ค่าตอบแทน
ค่าจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืน
้ ฐาน (จปฐ.)

๑.

กระแสสินธุ์

๑,๑๙๗

ครัวเร ือน

๒๐

๒๓,๙๔๐

๒

คลองหอยโข่ง

๑,๙๔๔

ครัวเร ือน

๒๐

๓๘,๘๘๐

๓

ควนเนียง

๒,๗๖๓

ครัวเร ือน

๒๐

๕๕,๒๖๐

๔

จะนะ

๘,๑๗๗

ครัวเร ือน

๒๐

๑๖๓,๕๔๐

๕

นาทว ี

๕,๓๖๐

ครัวเร ือน

๒๐

๑๐๗,๒๐๐

~ ๑๑ ~
๖

นาหม่อม

๑,๘๔๑

ครัวเร ือน

๒๐

๓๖,๘๒๐

๗

บางกล่า

๒,๖๑๑

ครัวเร ือน

๒๐

๕๒,๒๒๐

๘

ระโนด

๕,๖๓๒

ครัวเร ือน

๒๐

๑๑๒,๖๔๐

๙

รัตภูมิ

๕,๙๖๘

ครัวเร ือน

๒๐

๑๑๙,๓๖๐

๑๐

สทิงพระ

๓,๗๓๓

ครัวเร ือน

๒๐

๗๔,๖๖๐

๑๑

สะบ้าย้อย

๕,๓๗๖

ครัวเร ือน

๒๐

๑๐๗,๕๒๐

๑๒

สะเดา

๙,๒๖๘

ครัวเร ือน

๒๐

๑๘๕,๓๖๐

๑๓

สิงหนคร

๕,๕๒๔

ครัวเร ือน

๒๐

๑๑๐,๔๘๐

๑๔

หาดใหญ่

๑๘,๘๘๗

ครัวเร ือน

๒๐

๓๗๗,๗๔๐

๑๕

เทพา

๔,๙๙๖

ครัวเร ือน

๒๐

๙๙,๙๒๐

๑๖

เมืองสงขลา

๘,๒๔๙

ครัวเร ือน

๒๐

๑๖๔,๙๘๐

รวม

๙๑,๕๒๖

๑,๘๓๐,๕๒๐

ไตรมาส ๔ จานวน ๔๓,๗๒๙ ครัวเร ือนๆละ ๒๐ บาท เป็นเง ิน ๘๗๔,๕๘๐ บาท ยอดจัดสรรแต่ละอาเภอ ดังนี้

ที่
๑.

รายการ

ปร ิมาณ
จานวน

หน่วยนับ

ราคา/หน่วย
(บาท)

รวมเง ินงบประมาณ

ค่าตอบแทน
ค่าจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืน
้ ฐาน (จปฐ.)

๑.

กระแสสินธุ์

๖๒๙

ครัวเร ือน

๒๐

๑๒,๕๘๐

๒

คลองหอยโข่ง

๙๘๐

ครัวเร ือน

๒๐

๑๙,๖๐๐

๓

ควนเนียง

๑,๓๖๖

ครัวเร ือน

๒๐

๒๗,๓๒๐

๔

จะนะ

๓,๙๑๔

ครัวเร ือน

๒๐

๗๘,๒๘๐

๕

นาทว ี

๒,๕๘๘

ครัวเร ือน

๒๐

๕๑,๗๖๐

~ ๑๒ ~
๖

นาหม่อม

๙๓๒

ครัวเร ือน

๒๐

๑๘,๖๔๐

๗

บางกล่า

๑,๒๙๕

ครัวเร ือน

๒๐

๒๕,๙๐๐

๘

ระโนด

๒,๗๑๗

ครัวเร ือน

๒๐

๕๔,๓๔๐

๙

รัตภูมิ

๒,๘๗๕

ครัวเร ือน

๒๐

๕๗,๕๐๐

๑๐

สทิงพระ

๑,๘๒๕

ครัวเร ือน

๒๐

๓๖,๕๐๐

๑๑

สะบ้าย้อย

๒,๕๙๕

ครัวเร ือน

๒๐

๕๑,๙๐๐

๑๒

สะเดา

๔,๒๒๘

ครัวเร ือน

๒๐

๘๔,๕๖๐

๑๓

สิงหนคร

๒,๖๖๖

ครัวเร ือน

๒๐

๕๓,๓๒๐

๑๔

หาดใหญ่

๘,๗๕๔

ครัวเร ือน

๒๐

๑๗๕,๐๘๐

๑๕

เทพา

๒,๔๑๗

ครัวเร ือน

๒๐

๔๘,๓๔๐

๑๖

เมืองสงขลา

๓,๙๔๘

ครัวเร ือน

๒๐

๗๘,๙๖๐

รวม

๔๓,๗๒๙

๘๗๔,๕๘๐

โดยจังหวัดเป็นผู้เขียนโครงการในภาพรวม ให้อาเภอเป็นหน่วยงานดาเนินการ
๔.๑.๖ .ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป้าหมาย
ที่

อาเภอ

จานวน
ครัวเร ือน

ผลการจัดเก็บ
ร้อยละ

จานวน
ครัวเร ือน

ร้อยละ

๑.

สะบ้าย้อย

๑๖,๒๒๑

๑๐๐

๑๒,๒๑๒

๗๕.๒๙

๒

จะนะ

๒๔,๔๖๑

๑๐๐

๑๕,๓๔๙

๖๓.๑๒

๓

นาทว ี

๑๖,๑๗๕

๑๐๐

๙,๒๑๙

๕๗.๐๐

๔

ระโนด

๑๖,๙๘๔

๑๐๐

๘,๘๙๗

๕๒.๓๘

๕

ควนเนียง

๘,๕๓๘

๑๐๐

๔,๓๘๕

๕๑.๓๖

๖

รัตภูมิ

๑๗,๙๖๖

๑๐๐

๘,๗๐๘

๔๘.๔๗

๗

บางกล่า

๘,๐๙๒

๑๐๐

๓,๘๗๑

๔๗.๘๔

๘

คลองหอยโข่ง

๖,๑๒๗

๑๐๐

๒,๕๐๒

๔๐.๘๔

๙

นาหม่อม

๕,๘๒๖

๑๐๐

๒,๑๔๓

๓๖.๗๘

๑๐

สทิงพระ

๑๑,๔๐๖

๑๐๐

๔,๐๓๘

๓๕.๔๐

๑๑

เทพา

๑๕,๑๐๖

๑๐๐

๔,๘๖๓

๓๒.๑๙

~ ๑๓ ~
๑๒

สะดา

๒๗,๒๗๒

๑๐๐

๘,๒๓๕

๓๐.๒๐

๑๓

สิงหนคร

๑๖,๖๖๐

๑๐๐

๓,๖๔๕

๒๑.๘๘

๑๔

กระแสสินธุ์

๓,๙๓๔

๑๐๐

๕๑๗

๑๓.๑๔

๑๕

หาดใหญ่

๕๕,๕๖๑

๑๐๐

๗,๐๕๕

๑๒.๗๐

๑๖

เมืองสงขลา

๒๔,๖๗๔

๑๐๐

๑,๗๑๐

๖.๙๓

๙๗,๔๓๙

๓๕.๔๓

รวม
มติ ที่ประชุม
ประธานฯ

๒๗๕,๐๐๓
รับทราบและถือปฏิบัติ

เพิม
่ เติ มประเด็นสาคัญ ดังนี้

๑. มอบหมายนักว ิชาการ เน้นย้าเรอื่ งการเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้แก่อาเภอตามคาสั่งฯ
๔.๒ กลุ่มงานส่ งเสร ิมการพัฒนาชุมชน จานวน ๒ เรอื่ ง

๔.๒.๑ การดาเนินงานคั ดสรรกิ จกรรมพัฒนาชุมชนดี เด่ น ประจาปี ๒๕๖๕
๑) กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งเรอื่ งการได้ รบ
ั การพระราชทานโล่รางวัลจาก
สมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม าร ี เพื่อ มอบให้ แ ก่ ผู้ชนะเ ลิ ศ
ประเภทรางวัล “ตาบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด”
๒) จังหวัดขอสรุปงบหน้าการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี

๒๕๖๕ ระดับอาเภอในกิจกรรม ทั้ง ๔ ประเภท ๕ กิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๑๐ )
มติ ที่ประชุม
ประธานฯ

รับทราบและถือปฏิบัติ

เพิ่มเติ มประเด็นสาคัญ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ผู้อานวยการทุกกลุ่มงาน เป็นประธานของแต่ ละโซน
๔.๒.๒ โครงการคัดสรรสุดยอดหนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (OTOP

Product Champion : OPC)
สถานที่ดาเนินการ : โรงแรมกร ีนเว ิลด์ อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการลงทะเบี ยน จากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ๑ ราย สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯได้ ๓ ผลิตภัณฑ์ แต่ ไม่เกิ นจานวนส ารวจที่แจ้งให้

จัง หวั ด เบื้ อ งต้ น จัง หวั ด สงขลา มี ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการที่ ล งทะเบี ย นในระบบ จ านวน ๑,๐๓๖ ราย ๒,๐๔๖
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กรมฯได้ จั ด สรรเป้ า หมายการคั ด สรรฯผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ จ ัง หวั ด สงขลาทั้ ง สิ้ น ๓๓๙ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว น
รายละเอียดคุณสมบัติการคัดสรรฯอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เป็นเล่มส่งให้ จว.และอาเภอละ ๑ เล่ม เบื้องต้ น ขอส่ ง

QR COTE หลักเกณ์การคัดสรรฯให้ อาเภอไปก่ อ น จะส่ งเล่มตามไปทีหลัง กาหนดดาเนินการตามแผนการคั ด
สรรที่แนบ(รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๑๑ )

คู่มือหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ นตผ.ปี ๒๕๖๕
มติ ที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

~ ๑๔ ~
๔.๓ กลุ่มงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาชุมชน จานวน ๑ เรอื่ ง

๔.๓.๑ แผนปฏิ บัติราชการส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

ประจาเดื อนเมษายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๑๒-๑๓ )

มติ ที่ประชุม

ระเบี ยบวาระที่ ๕

รับทราบและถือปฏิบัติ

เรอื่ งเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
๕.๑.

มติทป
ี่ ระชุม........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

๕.๒ ................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................
ระเบี ยบวาระที่ ๖

เรอื่ งอื่ นๆ (ถ้ ามี)
๖.๑ โครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ ๖๐ ปี พช.”

ด้วยวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้ งกรมการพัฒนาชุมชน และ

ในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชนก้าวย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ ๖๐ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ จัดทาโครงการ“สานสั มพันธ์
น้องพี่ ๖๐ ปี พช.” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อ เสร ิมสร้างศั กยภาพพลังในการสร้างชุมชน พัฒนาชุมชน ส่ งเสร ิม

ความรัก ความสามั ค คี และเสร ิมสร้า งสั ม พั น ธภาพในองค์ ก รให้ เ ข้ ม แข็ ง ยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ เสร ิมสร้า งสุ ข ภาพ
พลานามั ย ของบุ คลากร ให้ มีสุ ขภาพร่างกายที่แ ข็ง แรง สามารถสร้างคุ ณประโยชน์ต่ อ ชุ ม ชนแ ละสั ง คม และ
กาหนดดาเนินการตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ในการนี้ โครงการ“สานสั มพันธ์น้อ งพี่ ๖๐ ปี พช.” ประกอบด้ วย ๑) กิ จกรรม

สานสัมพันธ์น้องพี่ เพื่อสาธารณประโยชน์” และ ๒) กิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเชือ
่ มความสามัคคี ” ดังนั้น จึงขอให้
อาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูใ้ ห้กับข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนได้รบ
ั ทราบ และเข้าร่วม

กิจกรรมภายใต้ โครงการ“สานสัมพันธ์น้องพี่ ๖๐ ปี พช.” ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชือ
่ มความสามัคคี
จังหวัดจะได้จด
ั ทาคาสั่งฯ มอบหมายภารกิจของกีฬาแต่ ละประเภทต่ อไป
มติ ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ การขับเคลื่อ นขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่ างยั่ งยื นตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ให้อาเภอตรวจสอบยอดครัวเร ือนตกหล่น ครัวเร ือนที่เสี ยชีว ิต ครัวเร ือนย้ าย
และยอดครัวเร ือนคงเหลือทั้งหมด
มติ ที่ประชุม
ประธานฯ

รับทราบ

เพิ่มเติ มประเด็นสาคัญ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ อ าเภอ ยึ ดจ านวนครัวเร ือนตกหล่น ที่อ ยู่ ใ นระบบ โดยไม่ต้ องลบ

จานวนครัวเร ือนตกหล่นออกจากระบบ เนื่อ งจากเป็น ครัวเร ือนตกเกณฑ์ที่ จัดอยู่ ใ นกลุ่ม สี เขียว และสามารถ
พัฒนาตนเองได้

๖.๓ กาหนดการคัดเลือกการประกวดข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

๑) วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. โครงการสร้างและพัฒนาผู้นา

การเปลี่ยนแปลง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting)

๒) วั นที่ ๒๐ มิ ถุ นายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การคั ดเลื อ กข้ าราชการ

ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการดีเด่น ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

๓) วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

~ ๑๕ ~
๑. โครงการประกวดกองทุนหมู่ บ้ านกองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ นดี เด่ น (ผ่ านระบบ

ZOOM Cloud Meeting)

๒. ประกวดองค์ความรูด
้ ีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Km Challenge

๒๐๒๒) ประเภทสุดยอดสานักงานพัฒนาชุมชนแห่งการเร ียนรู ้ ระดับเขตตรวจราชการ ((ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting)
ประธานฯ

ขอให้ข้าราชการที่เข้ารับการประกวดทุกประเภท ได้เตร ียมความพร้อมฯ ในการประกวด

มติทป
ี่ ระชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
ว ิลาศิณี ชนะชัยวงศ์

(นางสาวว ิลาศิณี ชนะชัยวงศ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
กาญดา จิตมานะ
(นางสาวกาญดา จิตมานะ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

