~๑~

รายงานการประชุม

ผู้อานวยการกลุม
่ งานฯ พัฒนาการอาเภอ
และนักว ิชาการพัฒนาชุมชน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

~๒~
รายงานการประชุม
ผู้อานวยการกลุม
่ งานฯ พัฒนาการอาเภอ
และนักว ิชาการพัฒนาชุมชน
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

------------------------------------------รายชือ
่ ผูเ้ ข้าประชุม
๑.

นางสาวอรวรรณ ศร ีเกตุ

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ประธาน

๒.

นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

๓.

นางจารุวรรณ จันทร์มา

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

๔.

นางสาวกาญดา จิตมานะ

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

๕.

นายสุวัฒน์ มีอุปการ

พัฒนาการอาเภอจะนะ

๖.

นางนันทนา ศิร ิวงศ์

พัฒนาการอาเภอสะบ้าย้อย

๗.

นายนาท บัวแก้ว

พัฒนาการอาเภอระโนด

๘.

นางรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์

พัฒนาการอาเภอสทิงพระ

๙.

นายสนิท รัตนสาเนียง

พัฒนาการอาเภอเมืองสงขลา

๑๐.

นายนฤทธิ์ สุวรรณรัตน์

พัฒนาการอาเภอสะเดา

๑๑.

นางอาร ียา สุวรรณรัตน์

พัฒนาการอาเภอสิงหนคร

๑๒.

นางนงลักษณ์ ย้อยดา

พัฒนาการอาเภอบางกล่า

๑๓.

นางสาวลาแข อุทย
ั สุร ิ

พัฒนาการอาเภอนาหม่อม

๑๔.

นางอาภรณี อินสมภักษร

พัฒนาการอาเภอคลองหอยโข่ง

๑๕.

นางสาวมนตร์ฤดี ชาตร ี

พัฒนาการอาเภอกระแสสินธุ์

๑๖.

นางสายจิตร พืชพันธ์

พัฒนาการอาเภอหาดใหญ่

๑๗.

นางสุจริ า สัมพันธ์

พัฒนาการอาเภอควนเนียง

๑๘.

นายวัชร ินทร์ ยาดา

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ แทนพัฒนาการอาเภอเทพา

๑๙.

นายโอม ขันธ์ถาวรรัตน์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน แทนพัฒนาการอาเภอนาทว ี

๒๐.

นายวรว ิทย์ สมบัติยานุชต
ิ

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

~๓~
๒๑.

นางสาวชยาภัสร์ สายชุมพันธ์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒๒.

นางพันทณี แป้นทอง

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒๒.

นางสาวสุวรรณี ศิร ิโกศล

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒๓.

นางสาวณภัสนันทร์ เจร ิญพันธ์

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒๔.

นางบุญฑิตยา แก้วมัน

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

๒๕.

นางสาวโสภิดา ปานะบุตร

เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีชานาญงาน

๒๖.

นางสาวเสาวคนธ์ หอมกลิ่น

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๒๗.

นางสาวกัลยกร จิว่ ตั๋น

นิติกร สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

๒๘.

นางสาวศศิว ิมล วุฒบ
ิ ุญญะ

นักว ิชาการเง ินและบัญชี สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

๒๙.

นางสุจริ า สังข์ศิลป์ชย
ั

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๓๐.

นางสาวปรางชนก ศิร ิกาศ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายชือ
่ ผูไ้ ม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

เรมิ่ ประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรอื่ ง ประธานแจ้งทีป
่ ระชุมทราบ

ประธานฯ

๑.๑ ข้อสั่งการและประเด็ นเน้นย้า ของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายเจษฎา จิตรัตน์ )

จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจาเดือนพฤษภาคม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
๑. งานนโยบายต่างๆที่ได้รบ
ั มาจากกระทรวง

- กิ จ กรรมที่เ กี่ ยวข้องกั บ งานพั ฒนาชุ มชน จ านวน ๙ ภารกิ จ ที่จ ะต้ อ ง
แปลงนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ และทุ ก กิ จกรรมจะต้ อ งด าเนิ นการภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

๓. การรายงานการช่วยเหลือครัวเร ือนยากจนตามโครงการ ขจัดความยากจน
และ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. การใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะประโยชน์บร ิเวณแหลมสนอ่อน

๑.๒ ข้อ สั่งการจากการประชุ ม กรมการพัฒนาชุ มชน ครัง้ ที่ ๖ เมื่ อวันที่ ๒๗ มิ ถุน ายน
๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล video conference

- อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้าภารกิจสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

ในปี ๒๕๖๕ จานวน ๙ ภารกิจ ประกอบด้วย
๑. การขับเคลื่อนขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

๒. การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา
๓. การส่งเสร ิมช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP
๔. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

๕. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ.
๖. การบร ิหารหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
๗. การสวมใส่ผ้าไทย

~๔~
๘. การบร ิการดิจท
ิ ัลของประชาชน ในเรอื่ งของ click ชุมชน
๙. หมู่บ้านคนรักช้าง

- 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

๑.๓ โมเดลต้ นไม้โคก หนอง นา สงขลา สร้างสุข จานวน ๙ ก้ าน (ด้ าน) ซึง่ กาลัง
ขับเคลื่อนด้านต่างๆไปแล้ว ดังนี้

ด้านที่ ๑ โคก หนอง นา โรงเร ียนของเราทักษะชีว ิตใหม่เยาวชนไทย สร้างอาหารเป็น

โดยเคร ือข่ายโคก หนอง นา ร่วมกับโรงเร ียนมหาวชิราวุธ
ด้ า นที่ ๔ บู ร ณาการโคก หนอง นา กั บ คลั ส เตอร์เ คร อื่ งแกงจั ง หวั ด สงขลา

สนองตอบอุปสงค์ อุปทานที่ลงตัว

ด้ านที่ ๘ โคก หนอง นา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติว ิถี สร้างการเร ียนรูอ
้ ย่างมี
ความสุข โดยการท่องเที่ยวชุมชน ณ สวนเทพหยา อาเภอสิงหนคร

ด้านที่ ๙ โคก หนอง นา อาหารปลอดภัยจากปุ๋ยธรรมชาติ ปลอดสารเคมี สุขภาพ

ดีถ้วนหน้า โดยจังหวัดได้รบ
ั งบประมาณจาก อบจ.สงขลา ผ่านองค์กรสตร ีในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ ๔ โซน
๑.๔ การให้ความช่วยเหลือเด็ กนั กเร ียนที่ อยู่ในครัวเร ือนยากจน TPMAP

ไม่ มี

กาลังซือ
้ ชุดนักเร ียน ชุดลูกเสือ เนตรนาร ีใส่ ให้อาเภอประสานขอความช่วยเหลือ/ความร่วมมือจากกลุ่มกองทุนใน
พื้นที่ให้การสงเคราะห์

๑.๕ ข้อสั่งการจากปลัดกระทรวงให้ผู้รบ
ั ผิดชอบงานสารสนเทศเฝ้าระวังการโจมตี

ระบบสารสนเทศหน่วยงานรัฐจาก Hacker ต่างประเทศ
มติทป
ี่ ระชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรอื่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๕
ตามที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้ จด
ั ประชุมข้าราชการสานักงาน พัฒนา

ชุมชนจังหวัดสงขลา ครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ณ ห้องประชุม
สานักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ
ที่ได้ อัพโหลดลงไว้ที่เว็บไซต์ สานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดสงขลา https://songkhla.cdd.go.th/ >บร ิการของเรา>ประชุ ม
ประจาเดือน และหากมีการแก้ไขรายงานการประชุมฯ ให้แจ้งกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
มติทป
ี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

จึงเร ียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๕
เรอื่ งสืบเนื่อง

๓.๑ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน จานวน ๒ เรอื่ ง
๓.๑.๑ สรุปผลการใช้จา่ ย ดังนี้
๑) สรุ ป ผลการใช้จ่า ยตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ

กรมการพั ฒนาชุ มชน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ ร บ
ั จัดสรร ๒๘,๘๒๘,๐๙๖.๑๓ บาท เบิ กจ่ายแล้ ว เป็ น เง น
ิ

๒๐,๕๑๗,๘๖๒.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๗ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ เบิกจ่าย ๘,๓๑๐,๒๓๓.๘๗ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๓ บาท รายละเอียดดังนี้

๑.รายจ่ า ยประจ า ได้ รับ จั ด สรร ๒๕ ,๙๓๑ ,๙๙๖.๑๓ บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว

๑๘,๑๓๑,๕๗๑.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

~๕~
๒. รายจ่ า ยงบลงทุ น ได้ ร ับ จั ด สรร ๒ ,๘๙๖ ,๑๐๐.๐๐ บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
(PO) ๒,๓๘๖,๒๙๐.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๑-๓)
มติทป
ี่ ระชุม
ประธานฯ

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

เน้ นยาการเร่งดาเนิ นการกิจกรรม/โครงการที่ยังไม่ ก่อหนี้ ผูกพัน โดยเฉพาะโครงการ

โคก หนอง นา โมเดล ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๒๕ แปลง

๒) งบบร ิหาร ไตรมาส ๑ - ๔
- ได้ รบ
ั จัดสรร เป็นเง ิน ๒,๑๔๔,๕๙๘.๒๔ บาท ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม

จังหวัด ๖๔๑,๙๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

- จั ดสรรให้ อ าเภอ เป็ นเง น
ิ ๑๘๐,๒๒๘.๑๗ ผลการเบิ กจ่ าย ๑๒๖,๕๕๐.๒๒ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๔-๕ )
มติทป
ี่ ระชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

๓ ) ส รุ ป ร า ย ล ะ เ อี ย ด ลูก ห นี ้ เ ง ิน ยืม ใ นง บ ป ร ะ ม า ณ ที ่ย ัง ไ ม่ ส ่ง ใช ้เ ง ิน ยืม
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๖)
มติทป
ี่ ระชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

๓.๑.๒ การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี จังหวัดสงขลา
๑) งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี (งบบร ิหาร) จัดสรรให้อาเภอฯ

(ไตรมาส ๑-๔) เป็นเง ิน ๒,๑๐๙,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๕๗,๗๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๗ )

- สรุ ป ผล การใช้ จ่ า ย ต าม แผ นการ ปฏิ บั ติ งาน แล ะแ ผน 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 เบิกจ่าย/โอนขายบิล เป็นเง ิน ๑๓,๖๗๙,๕๓๕.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๘
มติที่ประชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

๒) รายงานลูกหนี้สมาชิกทีก
่ ้เู ง ินกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดสงขลา
ประจาปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
จั ง ห วั ด สง ข ล า ไ ด้ อ นุ มั ติ เง น
ิ ทุ น ป ร ะ เ ภ ท เง น
ิ ทุ น ห มุ น เว ย
ี น
จานวน ๑,๗๐๑ โครงการ ปิดบัญชีแล้ว จานวน ๕๓๕ โครงการ ลูกหนี้คงเหลือ จานวน ๑,๑๖๖ โครงการ เป็นเง ิน
ที่ ไ ด้ รับ อนุ มั ติ

๒๙๗ ,๔๗๙ ,๓๓๔.๐๐ บาท เง น
ิ ต้ น ที่ ร ับ ช าระ ๑๗๕ ,๕๘๘ ,๑๔๘.๖๐ บาท ลู ก หนี้ ค งเหลื อ

๑๒๑,๘๙๑,๑๘๕.๔๐ บาท ลูกหนี้ยังไม่ถึงกาหนดชาระ เป็นเง ิน ๘๔,๙๙๔,๕๑๐.๓๒ บาท คงเหลือลูกหนี้ค้างชาระเป็น
เง ินทั้งสิ้น ๓๐,๔๗๒,๔๗๒.๘๓ บาท แยกเป็น
- อยู่ระหว่างดาเนินคดี เป็นเง ิน ๖,๒๔๐,๒๒๔.๐๐ บาท

- หนี้เกินกาหนดชาระ เป็นเง ิน ๓๐,๔๗๒,๔๗๒.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๗ )

มติทป
ี่ ระชุม
ประธานฯ

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

เพิ่มเติมประเด็นสาคัญ ดังนี้

๑. ให้กลุ่มงานประสานฯ ส่งแนวทางการขอรับ เง ินทุนหมุ นเว ียนในกรณี พื้น ที่ต าบลมี

ลูกหนี้ เกินกาหนดชาระร้อยละ ๕ ขึ้นไป ไม่สามารถให้สมาชิกกองทุนพัฒนาสตร ีขอกู้เง ินทุนหมุนเว ียนได้ ให้กับ
อาเภอ

~๖~
๒. ให้กลุ่มงานประสานฯ ส่งแนวทางการดาเนิ นการบร ิหารจัดการลูกหนี้ ที่เกินกาหนด
ชาระ และลูกหนี้ที่กาลังจะหมดอายุความ โดยทาหนังสือทวงถามหนี้ ไปยังลูกหนี้เกินกาหนดชาระ และทาหนังสือ
แจ้งอาเภอแจ้งเตื อนลูกหนี้ ที่กาลังจะหมดอายุความในระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้ อาเภอได้ วางแผนบร ิหารจัดการ
ติดตามลูกหนี้กองทุนฯต่อไป

๓) การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
๑. ประเภทบุ คคลธรรมดา จังหวัดสงขลามีสตร ีที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

จ า น ว น ทั้ ง สิ้ น ๕ ๙ ๗ ,๔ ๕ ๙ ค น เ ป็ น ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต ร แ
ี ล้ ว จ า น ว น ๒ ๘ ๙ ,๖ ๙๔ ค น
คิดเป็นร้อ ยละ ๔๘.๔๙ คงเหลือ สตร ีที่ยังไม่ ได้ เป็นสมาชิกกองทุน จานวน ๓๐๗,๗๖๕ คน ทั้งนี้ เป้าหมายของ
การรับ สมั ค รสมาชิก สตร ีในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้ อ งเพิ่ม ขึ้ น ร้อ ยละ ๕ จากสตร ีที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ป็น สมาชิก

จานวน ๑๕,๘๒๓ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้น จานวน ๘,๘๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๔% ของ
จานวนสมาชิกปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๘ )

๒. สมาชิกประเภทองค์กร เป้าหมาย จานวน ๑,๑๗๕ องค์กร สมั คร
แล้ว จานวน ๑,๑๕๒ องค์กร (รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้า ๙ )
มติทป
ี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

เรอื่ งเพือ
่ ทราบ

๔.๑ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน จานวน ๑ เรอื่ ง
๔.๑.๑ ด้ วยส านั กงานปลั ดกระทรวงอุ ตสาหกรรม มี ค าสั่ งรั บโอนข้ าราชการ ราย

นางสาวพิมพิชญ์ รัตนประดิ ษฐิ์ ต าแหน่งนั กว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่มงานประสานและสนั บสนุนการบร ิหารงาน

พัฒนาชุมชน สานั กงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ไปรับราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มส่งเสร ิมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
มติทป
ี่ ระชุม

รับทราบ

๔.๒ กลุม
่ งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จานวน ๑ เรอื่ ง
๔.๒.๑ การบันทึกกิจกรรมการช่วยเหลือครัวเร ือนตกเกณฑ์ PTMAP พ.ศ.๒๕๖๕

ต้องบันทึกกิจกรรมการช่วยเหลือทุกกล่องปัญหาที่ได้มีการบันทึกปัญหาในระบบ รวมทั้งครัวเร ือนตกเกณฑ์นอก
MPI การออกรายงานโดยว ิธี

๑. เลื อ กรายงาน ๒ (รายงานสถิ ติ ก ารด าเนิ น งานเชิง พื้ น ที่ ปี พ.ศ.

๒๕๖๕)

๒. ข้อมูลในช่องจานวนครัวเร ือนที่ได้ รบ
ั การสารวจปัญหา เลือก " MPI

๕ มิติ" และเลือกค้นหาใช้ข้อมูลจากช่อง "ที่มีการสารวจปัญหา" ส่วนที่จาแนกรายมิติ เลือก "MPI ทีละมิติ" และใช้
ข้อมูลจากช่อง"ที่มีการสารวจปัญหา"
๓. ข้อมูลในช่องครัวเร ือนที่มีกิจกรรม เลือก " MPI ๕ มิติ และเลือก

"ค้นหา" ใช้ข้อมูลจากช่อง"ที่มีกิจกรรม" ส่วนจาแนกรายมิติ เลือก " MPI ทีละมิติ"

๔. ในช่องครัวเร ือนนอก MPI เลือก " ไม่อยู่ในครัวเร ือนเป้าหมายตั้ งต้ น
๒๕๖๕" ใช้ข้อมูลจากช่อง"ที่มีการสารวจปัญหา" และ "ที่มีกิจกรรม"
มติทป
ี่ ระชุม
ประธานฯ
และเป็นปัจจุบัน

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

เน้นย้าประเด็ นการบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP logbook ต้ องเป็นข้อมูลที่ถูกต้ อง

~๗~
๔.๓. กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน จานวน ๒ เรอื่ ง
๔.๓.๑ การดาเนิ นโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุ ขสร้างได้ ด้วย...

ใจอาสา

ด้ วย กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการอานวยการจัดกิจกรรมเนื่ องใน

โอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบดาเนินการในวาระพิเศษ โดย
ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการใน ๓ กิจกรรมหลัก คือ
๑) ศู น ย์ ผู้ น าจิ ต อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน แต่ ล ะแห่ ง ด าเนิ น การอย่ า งน้ อ ย ๓

กิจกรรม ขอให้แจ้งแผนกาหนดการจัดกิจกรรมให้จงั หวัดทราบ

๒) ศูนย์เร ียนรูโ้ คก หนอง นา พัฒนาชุมชน Kick off ครัง้ แรก วันที่ ๑ – ๕ เม.ย.
๒๕๖๕

HLM : ให้บร ิการอย่างน้อย ๑ ครัง้ /เดื อน CLM : ให้บร ิการอย่างน้ อย ๒

ครัง้ /เดือน ขอให้แจ้งแผนกาหนดการจัดกิจกรรมให้จงั หวัดทราบ
๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่งเสร ิมการออมภาคประชาชน รณรงค์จด
ั ตั้ ง

กลุ่มออมทรัพย์ฯ เนื่องในโอกาสครบ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลา กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ตั้งแต่เดือนเม.ย. – ธ.ค. ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ ตั้งแต่เดือนมี.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕

ขอให้ อ าเภอ ด าเนิ น การตามโครงการฯ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ และ
ระยะเวลา ตามแนวทางการด าเนิ น โครงการฯ ที่ ก าหนด (ตามหนั ง สื อ ที่ สข ๐๐๑๙.๓/ว ๓๗๕๓ ลงวั น ที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๕)
มติทป
ี่ ระชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ
๔.๓.๒ การน้อมนาแนวพระราชดาร ิของสมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลู กผักสวนครัวเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สาหรับการขยายพันธุแ
์ ละขยายผลเมล็ดพันธุพ
์ ระราชทาน (พันธุถ
์ ั่วฝักยาวสีม่วง

สิร ินธร เบอร์ ๑) กรมฯ ให้ดาเนินการผ่านศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน โดยทางศูนย์จะจัดส่งเมล็ดพันธุด
์ ั ง กล่าว
มาให้จงั หวัดขับเคลื่อนต่อไป
มติทป
ี่ ระชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรอื่ งเพื่อพิจารณา

๕.๑ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบร ิหารงานพัฒนาชุมชน จานวน ๑ เรอื่ ง
- การดาเนินงานโครงการส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใส

และป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๒,๖๐๐ บาท
พันหกร้อยบาทถ้วน)

(ห้าหมื่นสอง

- กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ จัด สรรงบประมาณ ให้ จัง หวั ด ด าเนิ น งานตาม
โครงการส่งเสร ิมการมี ส่ว นร่ว มภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกั นการทุจร ิตประพฤติ มิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ดาเนินการใน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสร ิมการมีส่วนร่วม

ภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจร ิตประพฤติ มิชอบ ซึง่ ได้ ดาเนิ นการไปแล้วเมื่อวัน ที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๗,๖๐๐ บาท

๒. กิจกรรมร ิเรมิ่ ระดั บจังหวัด งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ดังนี้

~๘~
- คณะทางานส่งเสร ิมการมี ส่วนร่วมของเคร ือข่ายภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติมิชอบระดับจังหวัด ตามคาสั่งจังหวัดสงขลา ที่ ๔๐๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน

๒๕๖๔ คัดเลือกกิจกรรมร ิเรมิ่ เด่ นระดั บ อาเภอที่ได้ ด าเนิ นการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หร ือออกแบบกิ จกรรม
ร ิเรมิ่ ใหม่ อย่างน้ อ ย ๑ กิ จกรรม เพื่อ น ามาใช้เป็น ต้ น แบบในการด าเนิ น กิ จกรรมร ิเรมิ่ ระดั บ จังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ร่วมกับคณะทางานส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมของเคร ือข่ายภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติมิชอบระดับจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินกิจกรรมร ิเรมิ่ ระดั บ
จังหวัด

ทั้ ง นี้ ในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัง หวั ด ได้ จัด สรรให้ อ าเภอด าเนิ น งาน
ตามโครงการดังกล่าว อาเภอละ ๑๒,๐๐๐ บาท ซึง่ อาเภอได้ดาเนินการเสร็จเร ียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ในการกิจกรรมการรณรงค์ อาทิเช่น การจัดทาป้าย/ถุงผ้า และการจัดประชุมคณะทางานในระดับอาเภอ

เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมร ิเร มิ่ ระดั บ จังหวัด ในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบแนวทางที่กรมฯ ได้ กาหนดไว้ จึงขอความร่วมมือให้อาเภอได้ รว่ มกันคิด/

พิจารณากิจกรรม/โครงการร ิเรมิ่ ระดั บอาเภอ ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อย่างน้ อยอาเภอละ
๑ โครงการ/กิจกรรม เพื่อจะได้ให้คณะส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมของเคร ือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจร ิต
และประพฤติมิชอบระดับจังหวัด ได้พิจารณาคัดเลือกฯ เป็นโครงการร ิเรมิ่ ระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ/เห็นควรคัดเลือกอาเภอที่ได้ รบ
ั รางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้าน อยู่เย็น เป็นสุข

ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นพื้นที่ดาเนินการกิจกรรมร ิเรมิ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๖

เรอื่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน จานวน ๖ เรอื่ ง
๖.๑. การทบทวนเคร ือข่ายโคก หนอง นา โมเดล ทั้งระดับอาเภอและระดับจังหวัด
- จังหวัดจะแจ้งหนังสือซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกเคร ือข่ายโคก หนอง นา แจ้ง

อาเภอต่อไป โดยให้อาเภอดาเนินการส่งจังหวัดภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
มติทป
ี่ ระชุม

รับทราบ
๖.๒. การคั ด เลือ กแต่ งตั้ ง อาสาพัฒนาชุ มชน/ผู้ นาอาสาพัฒนาชุ ม ชน ที่กาลังจะหมด

วาระในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- จังหวัดจะแจ้งหนังสือซักซ้อมแนวทางคัดเลือกแต่ งตั้ งอาสาพัฒนาชุมชน/ผู้น า
อาสาพัฒนาชุมชน ให้อาเภอต่อไป
มติทป
ี่ ระชุม
ประธาน ฯ

รับทราบ

เน้ น ย้าประเด็ นเร อื่ งคุณสมบัติ ของผู้ ที่จะได้ รบ
ั การคั ดเลือกและแต่ งตั้ ง อาสาพัฒนา

ชุมชน/ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รบ
ั เง ินตอบแทนในหมวดของเง ินเดือนของรัฐ
๖.๓. การดาเนินงานการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

- การด าเนิ นงาน ๑ พัฒนากร ๑ มาตรฐานการพั ฒนาชุ ม ชน โดยจัง หวั ด สงขลา

ได้ มีการสมัครเข้ารับการประเมิ นฯ จานวน ๑๐๒ หน่ วยนั บ ซึง่ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลระดั บ จังหวัด
ได้ ป ระชุ ม รับ รองมาตรฐานการพั ฒนาชุ ม ชน รับ รองผ่ า นครบทั้ง ๑๐๒ หน่ ว ยนั บ แล้ ว เมื่ อ วั นที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๕

- ให้อาเภอคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายดี เด่ นระดั บอาเภอส่งจังหวัด เพื่อเข้ารับประกาศ

เกี ย รติ บัต รระดั บ จัง หวั ด อาเภอละ ๑ คน/กลุ่ม เป้ าหมาย ส่ วนกลุ่ มเป้ าหมายอื่ นๆของอาเภอ จังหวัด จะมอบ
ประกาศเกียรติบัตรให้อาเภอเพื่ออาเภอได้มอบให้กลุ่มเป้าหมายในวันประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านต่อไป
มติทป
ี่ ระชุม

รับทราบ

~๙~
๖.๔ ประชาสั มพันธ์การจัดงานศิ ลปาชีพประทีป ไทย OTOP

ก้ าวไกลด้ ว ยพระบารมี

ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากมีผู้ประกอบการสนใจให้
ติดต่อกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

- จังหวัด ได้ รบ
ั จัดสรรมาจานวน ๑๗ บู ธ โดยจังหวัดจะจัดประชุ มเคร ือข่าย OTOP

และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะไปจาหน่ายสินค้า
มติทป
ี่ ระชุม

รับทราบ
๖.๕ โครงการพระราชดาร ิในพื้นที่ ๘ อาเภอ จังหวัดสงขลา
๖.๕ โครงการพระราชดาร ิในพื้นที่ ๘ อาเภอ จังหวัดสงขลา

- กลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุ มชนได้ เสนอโครงการของบประมาณจากจังหวัดเพื่อ
ดาเนินโครงการพระราชดาร ิ ซึง่ ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗ จานวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการเพิ่ม ประสิท ธิภาพศู นย์ผู้นาจิต อาสาพัฒนาชุม ชนเพื่อ สร้างความ

มั่นคงทางอาหาร ตู้เย็น ตู้ยา รอบบ้าน

๒) เสร ิมสร้า งความเข้ ม แข็ ง องค์ ก รสตร ีแกนน าหลั ก ของชุ ม ชนเพื่ อ สร้า ง

ภูมิค้ม
ุ กันชุมชนในเขตพื้นที่พระราชดาร ิจังหวัดสงขลา
มติทป
ี่ ระชุม

รับทราบ
๖.๖ งานสมาคมสตร ี

- โครงการการจัดการขยะ ซึง่ สมาคมสตร ีได้ รบ
ั งบประมาณจาก อบจ.สงขลา

ให้อาเภอที่ได้รบ
ั งบประมาณเบิกจ่ายได้ที่สมาคมสตร ี
- การจัดงานวันสตร ีไทยและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึง่ มีกาหนดประชุมการจัดงานในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยสมาคมสตร ีจะมีหนังสือ
แจ้งอาเภอทราบต่อไป
มติทป
ี่ ระชุม

รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
ปรางชนก ศิร ิกาศ

(นางสาวปรางชนก ศิร ิกาศ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
กาญดา จิตมานะ
(นางสาวกาญดา จิตมานะ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

