รายงานการประชุม
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ ๑1/๒๕60
วันที่ ๒๙ ธันวาคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห+องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
----------ผู+มาประชุม
๑. นายปวัน
๒. นางลภารมย
๓. นายผดุงศักย
๔. นายเสรี
๕. นายสุกรี
๖. นายวิจิตร
๗. นายธีรยุทธ

พรหมพิทักษ
หนูสวัสดิ์
ขุนเจริญ
จิตรเวช
ศรีใส
ร"มมณี
เศียรอุ"น

๘. นางหทัยรัตน
๙. นางสาวเพ็ญศรี

ไชยสวัสดิ์
ศรีเพชร

๑๐. นางสาวรัชฎรมัย สายาลักษณ
๑๑. นายนิรัญ
นามโชติ
๑๒. นางสาวสุวรรณา สงนุ!ย
๑๓. นายปรีชา
ทัศวงศ
๑๔. นายสมชาย
บัวสองสี
๑๕. นายวีระ
เพ็ญจํารัส
๑๖. นางสุมาลี
ศรีจันทรงาม
ผู!เข!าร"วมประชุม
๑. นายอาทร
อร"ามวงศ
๒. นางพัชจิรา
บัวสองสี
๓. ว"าที่ ร.ต.หญิงกานติกานต บัวเนียม
๔. นางสาวอัจจิมา
มุสิกะพันธุ
๕. นางตวงทิพย
ปราบโรค
๖. นายบรรจง
มีผล
๗. นางสายใจสิริ
เพชรสมบูรณ
๘. นายสงเคราะห
ขวัญดํา

พัฒนาการจังหวัดพัทลุง
ประธาน
หัวหน!ากลุ"มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน!ากลุ"มงานส"งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน!ากลุ"มงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
หัวหน!าฝ0ายอํานวยการ
พัฒนาการอําเภอเมืองพัทลุง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ รักษาราชการแทน
พัฒนาการอําเภอควนขนุน
พัฒนาการอําเภอเขาชัยสน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ รักษาราชการแทน
พัฒนาการอําเภอปากพะยูน
พัฒนาการอําเภอกงหรา
พัฒนาการอําเภอตะโหมด
พัฒนาการอําเภอศรีบรรพต
พัฒนาการอําเภอป0าบอน
พัฒนาการอําเภอป0าพะยอม
พัฒนาการอําเภอบางแก!ว
พัฒนาการอําเภอศรีนครินทร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

-2เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร!อม นายปวัน พรหมพิทักษ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง กล"าวเปCดประชุม
และได!ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องก0อนวาระการประชุม
๑. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก"ผู!สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม"โจ! จังหวัดเชียงใหม" เมื่อวันเสาร
ที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๒
หัวหน!าฝ0ายอํานวยการ ได!อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก"ผู!สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม"โจ! จังหวัด
เชียงใหม" เมื่อวันเสารที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๒ ดังนี้
“....การที่จะให!งานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยู"ว"า ทุกฝ0ายจะต!องไม"แบ"งแยกกัน
ไม"แย"งประโยชน ไม"แย"งความชอบกัน แต"ละฝ0ายแต"ละคนต!องทําด!วยความบริสุทธิ์ใจ มุ"งหวังผลสําเร็จ
ในการงานเปGนใหญ"ยิ่งกว"าสิ่งอื่น....”
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๒. แนะนําข!าราชการย!ายมาดํารงตําแหน"งใหม"
ประธาน ได!แนะนําข!าราชการย!ายมาดํารงตําแหน"งใหม" จํานวน ๑ ราย คือนางสายใจสิริ
เพชรสมบูรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู!ช"วยหัวหน!ากลุ"มงาน) กลุ"มงานส"งเสริมการพัฒนาชุมชน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ย!ายมาดํารงตําแหน"งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ผู!ช"วยหัวหน!ากลุ"มงาน)
กลุ"มงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน จังหวัดพัทลุง ตามคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๙๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่
๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคําสั่งเมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ
๓. การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปN ๒๕๖๑
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยกลุ"มงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนได!ดําเนินการ
จัดให!มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปN ๒๕๖๑ ระหว"างพัฒนาการจังหวัดกับหัวหน!ากลุ"มงาน
หัวหน!าฝ0าย และระหว"างพัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
เรื่องจากการประชุมนายอําเภอและหัวหน!าส"วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และการประชุมหัวหน!าส"วนราชการประจําจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๘
ธันวาคม 2560 ณ ห!องอิรวดี ชั้น ๓ และห!องกาบบัว ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ประธาน แจ!งให!ที่ประชุมทราบเรื่องจากการประชุมนายอําเภอและหัวหน!าส"วน
ราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และการประชุมหัวหน!าส"วนราชการประจําจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๐ ส"วนที่เกี่ยวข!องดังนี้

-3๑.๑.๑ หัวหน+าส0วนราชการที่ย+ายมาดํารงตําแหน0งใหม0
๑) นายสันติชัย รังสิยาภิรมย ประมงจังหวัดนนทบุรี ย!ายมาดํารงตําแหน"ง
ประมงจังหวัดพัทลุง
๒) นายชนมชนันท โตSะเจSะ ผู!อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดยะลา
ย!ายมาดํารงตําแหน"งผู!อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง
๓) นางสาวรวี คูหามุข ผู!อํานวยการสถานพินิจและคุ!มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดภูเก็ต ย!ายมาดํารงตําแหน"งผู!อํานวยการสถานพินิจและคุ!มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง
๔) นายสมคิด รัตนวงศ ผู!อํานวยการกลุ"มงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ
สํานักงานส"งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา ย!ายมาดํารงตําแหน"งเกษตรจังหวัดพัทลุง
๕) นายปCยะ วงศแสงขํา ผู!จัดการสาขาอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา
สงขลา ย!ายมาดํารงตําแหน"งผู!จัดการสาขาอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง
๖) นายธวัชชัย หนูอินทร ผู!อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ย!ายมาดํารงตําแหน"งผู!อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคป0าพะยอม
๗) นางสาวสมใจ สาริกะพันธ ธนารักษพื้นที่นครนายก
ย!ายมาดํารงตําแหน"งธนารักษพื้นที่พัทลุง
๑.๑.๒ หัวหน+าส0วนราชการที่ย+ายไปดํารงตําแหน0งอื่น
๑) นายสุรเดช อัคราช ผู!อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
จังหวัดพัทลุง ย!ายไปดํารงตําแหน"งผู!อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมจังหวัดมุกดาหาร
๒) นายรุ"งโรจน วรรณเวช เจ!าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
ย!ายไปดํารงตําแหน"งเจ!าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
๓) นายประสงค พีรธนากุล เกษตรจังหวัดพัทลุง ย!ายไปดํารงตําแหน"ง
เกษตรจังหวัดสงขลา
๔) นายจตุรงค สุขแก!ว รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ (ส"วนแยกพัทลุง) ย!ายไปดํารงตําแหน"งผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ (ราชบุรี-กาญจนบุรี)
๕) นางสาวนิตยา แสงศรี ผู!อํานวยการสถานพินิจและคุ!มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดพัทลุง ย!ายไปดํารงตําแหน"งผู!อํานวยการสถานพินิจและคุ!มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
๖) นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค พาณิชนจังหวัดพัทลุง ย!ายไปดํารงตําแหน"ง
พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑.๑.๓ การเบิกจ0ายเงินงบประมาณ
ผลการใช+จ0ายเงินประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

-๔ประเภทงบประมาณ
งบที่ได+รับจัดสรรทั้งจังหวัด
- งบประจํา
- งบลงทุน

งบประมาณ
(ล+านบาท)

เบิกจ0ายเงิน
(ล+านบาท)

ร+อยละ

๓,๐๒๗.๘๑
๗๑๓.๙๒
๒,๓๑๓.๘๒

๔๖๕.๐๓
283.21
181.82

15.36
39.67
7.86

งบจังหวัด
- งบประจํา
- งบลงทุน

276.88
88.72
188.15

18.75
17.14
1.60

6.77
19.32
0.85

งบกลุ0มจังหวัด
- งบประจํา
- งบลงทุน

123.88
8.92
114.96

0.37
0.37
0.00

0.30
4.16

เงินกันไว+เบิกเหลื่อมป8
- เงินกันฯ ปN ๒๕๖๐
- เงินกันฯก"อนปN ๒๕๖๐

599.48
504.88
94.59

178.93
173.87
5.06

29.85
34.44
5.35

เป@าหมาย
พย.๖๐ (ร+อยละ)
30.29
13.00
21.11

สูง/ต่ํากว0า
เป@าหมาย

ลําดับเบิกจ0าย

-14.93
6.67
-13.25

1.1.4 การรณรงคIป@องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
สรุปสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓ ลําดับแรก
สาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๑) ขับรถตามกระชั้นชิด จํานวน ๑๗ ครั้ง
๒) ขับรถตัดหน!ากระชั้นชิดก จํานวน ๑๕ ครั้ง
๓) ขับรถเร็ว จํานวน ๑๔ ครั้ง
ประเภท/ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน (๓ ลําดับแรก)
๑) ทางหลวงแผ"นดิน จํานวน ๗๑ ครั้ง
๒) ทางหลวงชนบท จํานวน ๑๘ ครั้ง
๓) ถนนในเมือง (เทศบาล) จํานวน ๑๕ ครั้ง
ลักษณะจุดที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน
๑) ทางตรง จํานวน ๖๙ ราย
๒) ทางแยก จํานวน 23 ราย
๓) ทางโค!ง จํานวน 10 ราย
๑.๑.๕ การบริจาคเบี้ยยังชีพผู+สูงอายุเข+ากองทุนผู+สูงอายุ
รัฐบาลมีนโยบายให!ความช"วยเหลือผู!สูงายุที่มีรายได!น!อยตามโครงการ
ลงทะเบียนแห"งรัฐโดยกําหนดแหล"งที่มาของเงินเปGน ๒ ส"วน ดังนี้
ส"วนที่ ๑ เปGนเงินภาษีสรรพสามิตในส"วนของสินค!า สุรา ยาสูบ ในอัตรา
ร!อยละ ๒

72
63
59
3
5
12

-๕ส"วนที่ ๒ ขอรับบริจาคเปGนเบี้ยยังชีพผู!สูงอายุจากผู!สูงอายุที่รับเบี้ยอยู"แล!ว
และนําเงิน ๒ ส"วนนี้ เข!ากองทุนผู!สูงอายุ และนํามาจัดเปGนสวัสดิการแก"ผู!สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห"งรัฐ
และ ค.ร.ม.มีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู!สูงอายุเข!ากองทุนผู!สูงอายุ เมื่อวันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และขอความร"วมมือจากส"วนราชการที่เกี่ยวข!องกับหน"วยงานได!ร"วมกันประชาสัมพันธ
โครงการนี้ บุคคลที่สามารถบริจาคเบี้ยยังชีพผู!สูงอายุได! คือ
๑. ผู!สูงอายุที่ได!รับเงินเบี้ยยังชีพผู!สูงอายุเปGนรายเดือน
๒. ผู!สงู อายุที่มีสิทธิได!รับเบี้ยยังชีพผู!สูงอายุ ที่ได!ขึ้นทะเบียนไว!แล!ว
กับสํานักงาน เทศบาล องคการบริหารส"วนตําบล
ผู!สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพเต็มจํานวนอย"างน!อย ๑๒ เดือน จะได!รับเหรียญ
พระคลังเชิดชูเกียรติ และสามารถนําใบเสร็จรับเงินไปลดหย"อนภาษีเงินได!บุคคลธรรมได! ๑ เท"า ซึ่งโครงการนี้
ได! ดํา เนิ นการมาแล! วตั้ งแต"วั นที่ ๑ ธัน วาคม ๒๕๖๐ หน" วยงานที่ รับ ผิด ชอบหลั ก ได! แก" กระทรวงการคลั ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงมหาดไทย
๑.๑.๖ กรุงไทย QR Code
จังหวัดพัทลุงร"วมขับเคลื่อนสังคมไร!เงินสด (Cashless Society) นวัตกรรม
การชําระเงินโดย QR Code โดยรับแทนเงินสด ไม"ต!องทอนเงิน รับเงินทันทีได!ทุกธนาคารมีการแจ!งเตือน
ทุกรายการเมื่อได!รับเงิน ไม"มีต!นทุนค"าอุปกรณ ลดปhญหาการทุจริตของพนักงาน อยากใช! QR Code ในส"วน
ของลูกค!าจะต!องใช! Mobile banking ของธนาคารใดก็ได!โดยมีบัญชี KTB ผูกพร!อมเพย สมัคร KTB Netbank
และโหลด APP,KTB Netbank และฝhuงของร!านค!าจะต!องมีกรุงไทย QR Code ที่ผูกพร!อมเพย + Merchatn
App โดยมีบัญชี KTB ผูกพร!อมเพย ลงทะเบียนร!านค!า QRC และโหลด App” เปyาตุง กรุงไทย
๑.๑.๗ โครงการสวดมนตIเพื่อความเปSนสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นป8ใหม0
พุทธศักราช ๒๕๖๑
จังหวัดพัทลุงได!เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร"วมกิจกรรมสวดมนตข!ามปN ในวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. เปGนต!นไป ณ วัดศูนยกลางระดับจังหวัด ได!แก"วัดคูหาสวรรคพระอารามหลวง
วัดภูผาภิมุข ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และวัดบ!านสวน ตําบลควนมะพร!าว อําเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในระดับอําเภอ จํานวน ๑๑ แห"ง และวัดทุกวัดในจังหวัดพัทลุง
1.1.8 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดพัทลุง
๑) จํานวนผู!ลงทะเบียนทั้งหมด ๑,๑๒๔ ราย
๒) จํานวนผู!ลงทะเบียนที่สนใจตามประเภทตลาดประชารัฐ การจัดสรร
และรายได!
1.1.๙ การออกปฏิบัติงานตามโครงการหน0วยบําบัดทุกขI บํารุงสุข สร+างรอยยิ้ม
ให+ประชาชน ประจําป8งบประมาณ ๒๕๖๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดทุ"งนารี หมู"ที่ ๓ ตําบลทุ"งนารี อําเภอ
ป0าบอน จังหวัดพัทลุง
มติที่ประชุม รับทราบ

-๖ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
๓.๑

มติที่ประชุม
3.2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/2560 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
รับรอง
ติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/2560 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
การเบิกจ"ายเงินงบประมาณ ประจําปN ๒๕๖๑
- งบประมาณที่ได!รับการจัดสรร ๑๖,๔๙๐,๗๘๔.๒๔ บาท
- งบประมาณที่เบิกจ"าย ๔,๖๖๙,๕๕๙.๑๓ บาท
- คิดเปGน ๒๘.๓๑ %
- งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๔๘๑,๒๒๕.๑๑ บาท

รับทราบ
การบันทึก BPM
โครงการที่ดําเนินการตามกิจกรรมยุทธศาสตรฯ กรมการพัฒนาชุมชน ปN ๒๕๖๑
ที่ดําเนินการเสร็จแล!วให!บันทึกตามระบบ โดยจะต!องสัมพันธกับตัวชี้วัดที่ ๑ ร!อยละการเบิกจ"ายเงิน
งบประมาณ ขอให!อําเภอให!ความสําคัญกับการบันทึก BPM ด!วย เพราะจะต!องใช!ตัวนี้เปGนตัวอ!างอิงในการ
ตรวจแฟ|มเอกสาร และการบันทึก BPM ขอให!บันทึกตามลําดับคือบันทึกตัวงบประมาณและแบบประเมิน
ประธานเพิ่มเติมว"าการบันทึก BPM ขอให!กลุ"มงานยุทธศาสตรควบคุมการบันทึก
ฝ0ายอํานวยการกํากับการเบิกจ"ายเงิน ไตรมาสที่ ๒ ขอให!เบิกจ"ายเงินให!ได!ไม"ต่ํากว"า ๕๐ %
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
๓.๓
การส"งรายงานประจําเดือนของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ประจําเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่องที่อําเภอจะต!องส"งรายงาน ให!สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๖ เรื่อง ดังนี้
๑. กองทุนแม"ของแผ"นดิน (วันที่ ๒๐ ของเดือน)
๒. ผลการจัดเก็บข!อมูล จปฐ. (ข!อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. ส"งรายชื่อหมู"บ!านสารสนเทศฯ/VDR/TDR (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๔. โครงการสร!างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
๔.๑ ทะเบียนข!อมูลปราชญ
๔.๒ ทะเบียนครัวเรือนเป|าหมาย
๔.๓ ทะเบียนความต!องการอาชีพ
๕. ค"าใช!จ"ายการเดินทางไปราชการ ( วันที่ ๕ ของเดือน)
๖. ค"าเช"าบ!าน (วันที่ ๕ ของเดือน)
ตามรายละเอียดดังนี้

การส"งรายงาน
โครงการ/กิจกรรม

1. กองทุนแม"ของแผ"นดิน

เมืองฯ
กงหรา
เขาชัยสน
ไม" ไม"
ไม" ไม"
ไม" ไม"
ทัน ทัน ส"ง ทัน ทัน ส"ง ทัน ทัน ส"ง

ตะโหมด
ไม" ไม"
ทัน ทัน ส"ง

ควนขนุน
ไม" ไม"
ทัน ทัน ส"ง

ปากพะยูน
ไม" ไม"
ทัน ทัน ส"ง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศรีบรรพต
ไม" ไม"
ทัน ทัน ส"ง

ป0าบอน
ไม" ไม"
ทัน ทัน ส"ง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บางแก!ว
ไม" ไม"
ทัน ทัน ส"ง

ป0าพะยอม
ไม" ไม"
ทัน ทัน ส"ง

ศรีนคริน
ไม"
ทัน ทัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(วันที่ 20 ของเดือน)

2. ผลการจัดเก็บข!อมูล จปฐ.
(ข!อมูล ณ 25 ธ.ค.2560)

3. ส"งรายชื่อหมู"บา! น

-

สารสนเทศฯ/ VDR/TDR
(12 ธ.ค.2560)

3.โครงการสร!างสัมมาชีพชุมชน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (16 พ.ย.2560)

3.1 ทะเบียนข!อมูลปราชญ

3.2 ทะเบียนครัวเรือนเป|าหมาย

3.3 ทะเบียนความต!องการอาชีพ

-

4. ค"าใช!จ"ายการเดินทาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไปราชการ (5 ของเดือน)
(วันที่ 5 ของเดือน)

5. ค"าเช"าบ!าน
(วันที่ 5 ของเดือน)

-

-

-

-

-8ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

เรื่องแจ+งเพื่อทราบและพิจารณา
การแต"งตั้งข!าราชการ
กรมฯ ได!แต"งตั้งข!าราชการ ที่เกี่ยวข!องกับจังหวัดพัทลุง จํานวน ๒ คําสั่ง คือ
๑. คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เรื่อง ย+ายข+าราชการ ๑๕๔ ราย เกี่ยวข!องกับจังหวัดพัทลุง จํานวน ๒ ราย คือ
๑) นางตรีวรรณ ไชยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กลุ"มงาน
ส"งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ย!ายมาดํารงตําแหน"ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๒) นายเกียรติพิพัฒน ศรีสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
อําเภอกะปง จังหวัดพังงา ย!ายมาดํารงตําแหน"งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอตะโหมด จังหวัด
พัทลุง
๒. คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ให+ข+าราชการรักษาการในตําแหน0ง ๓๙ เกี่ยวข!องกับจังหวัดพัทลุง จํานวน ๕ ราย คือ
๑) นายธีระวัฒน พงศาปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รักษาการในตําแหน"งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
๒) นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอ
บ!านนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี รักษาการในตําแหน"งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
๓) นายนิวัฒน ขุนเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
อําเภอช!างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการในตําแหน"งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
๔) นางโสรญา ยอดราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง รักษาการในตําแหน"งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
๕) นางดวงใจ เพชรคงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนอําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รักษาการในตําแหน"งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
กรมฯ กําหนดให!ข!าราชการที่ได!รับการแต"งตั้งมอบหมายงานในหน!าที่ให!เรียบร!อย แล!ว
เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคําสั่งในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับทราบ

-9๔.๒

การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๑. การจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปNงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี รายละเอียดดังนี้
จังหวัดอนุมัติโครงการฯ และส"งคืนอําเภอแล!ว จํานวน ๒ อําเภอคือ
- อําเภอเมืองพัทลุง
- อําเภอป0าบอน
อยู"ระหว"างการเสนอโครงการฯ และแจ!งอนุมตั ิโครงการฯ จํานวน ๗ อําเภอ คือ
- อําเภอศรีบรรพต
- อําเภอควนขนุน
- อําเภอบางแก!ว
- อําเภอกงหรา
- อําเภอศรีนครินทร
- อําเภอเขาชัยสน
- อําเภอตะโหมด
ส"งคืนโครงการฯ ให!อําเภอเพื่อนําไปแก!ไข จํานวน ๒ อําเภอ
- อําเภอป0าพะยอม
- อําเภอปากพะยูน
๒. ข!อมูลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ประเภทบุคคล
- ประเภทองคกรสตรี
๓. สถานะการเงินสํานักงานคระกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง (ข!อมูล ณ วันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) จํานวน ๒๑๗ โครงการ แยกเปGน
- เข!ามาติดต"อชําระเงิน จํานวน ๑๕๕ โครงการ
- ไม"เข!ามาติดต"อชําระเงิน จํานวน ๖๒ โครงการ
ข!อมูลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อายุ ๑๕ ปNขึ้นไป) จังหวัดพัทลุง
ที่
อําเภอ/เทศบาล
จํานวนสตรี
จํานวนสตรีที่สมัครเปGน
หมายเหตุ
ตามทะเบียนราษฏร
สมาชิกแล!ว
(ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๐)
1 เทศบาลเมืองพัทลุง
15,078
13,026
2 อําเภอเมืองพัทลุง
37,037
3 อําเภอเขาชัยสน
13,014
5,674
4 อําเภอควนขนุน
34,287
6,103
5 อําเภอปากพะยูน
13,364
5,681
6 อําเภอกงหรา
11,211
15,244
7 อําเภอตะโหมด
7,790
8,621
8 อําเภอศรีบรรพต
7,192
6,024
9 อําเภอป0าบอน
16,848
6,646
10 อําเภอบางแก!ว
6,844
9,811
11 อําเภอป0าพะยอม
14,002
5,654
12 อําเภอศรีนครินทร
4,356
6,485
รวม
181,023
88,969

-10ฐานข!อมูลประกอบองคกรสตรี จังหวัดพัทลุง
ฐานข!อมูลจํานวนองคกรสตรี
ที่

อําเภอ/จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จังหวัด
เทศบาลเมืองพัทลุง
อําเภอเมืองพัทลุง
อําเภอกงหรา
อําเภอเขาชัยสน
อําเภอตะโหมด
อําเภอควนขนุน
อําเภอบางแก!ว
อําเภอปากพะยูน
อําเภอป0าบอน
อําเภอป0าพะยอม
อําเภอศรีบรรพต
อําเภอศรีนครินทร

กพสม./ชุมชน กพสต.
45
144
45
58
33
129
34
65
49
39
30
43
รวม

1
13
5
5
3
12
3
7
5
4
3
4

รวม

กพสอ.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

46
158
51
64
37
142
38
73
55
44
34
48
790

จํานวนองคกรที่
สมัครสมาชิก
กองทุนฯแล!ว

หมายเหตุ

2
2
20
26
5
4
10
7
7
7
5
16
30
141

สรุปข!อมูลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพัทลุง
1. จังหวัด ๒ กองทุน
2. อําเภอเมืองพัทลุง ๒๒ กองทุน
3. อําเภอเขาชัยสน ๕ กองทุน
4. อําเภอศรีบรรพต ๑๖ กองทุน
5. อําเภอศรีนครินทร ๓๐ กองทุน
6. อําเภอบางแก!ว ๗ กองทุน
7. อําเภอป0าพะยอม ๕ กองทุน
8. อําเภอปากพะยูน ๗ กองทุน
9. อําเภอป0าบอน ๗ กองทุน
10. อําเภอกงหรา ๒๓ กองทุน
11. อําเภอตะโหมด ๔ ก องทุน
12. อําเภอควนขนุน ๑๐ กองทุน
สถานะการเงินสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๕๕-๒๕๕๘
1. อําเภอกงหรา รวมเงินค!างชําระ ๒๓ โครงการ เงินต!น 2,043,460.00 บาท ดอกเบี้ย
47,911.00 บาท รวม 2,091,371.00 บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 1,246,031.00 บาท

-112. อําเภอควนขนุน รวมเงินค!างชําระ ๓๑ โครงการ เงินต!น 1,186,388.00 บาท ดอกเบี้ย
17,968.00 บาท รวม 1,204,356.00 บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 2,833,333.00 บาท
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๕๕-๒๕๕๘
3. อําเภอเมืองพัทลุง รวมเงินค!างชําระ 51 โครงการ เงินต!น 4,784,319.00 บาท ดอกเบี้ย
97,988.59 บาท รวม 4,882,307.59 บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 2,744,122.37 บาท
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๖๐
รวมเงินค!างชําระ จํานวน ๑๔ โครงการ เงินต!น 1,993,477.00 บาท ดอกเบี้ย 64,859.00 บาท
รวม 2,058,336.00 บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 145,680.00 บาท
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๕๕-๒๕๕๘
๔. อําเภอปากพะยูน รวมเงินค!างชําระ ๒๗ โครงการ เงินต!น 2,396,397.00 บาท ดอกเบี้ย
66,957.75 บาท รวม 2,463,354.75 บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 928,795.00 บาท
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๕๕-๒๕๕๘
๕. อําเภอตะโหมด รวมเงินค!างชําระ ๒๔ โครงการ เงินต!น ๓,167,111.00 บาท ดอกเบี้ย
96,912.00 บาท รวม 3,264,023.00 บาท
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๖๐
จํานวน ๕ โครงการ เงินต!น 596,862.00 บาท ดอกเบี้ย 20,173,.00 บาท รวม 616,193.00
บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 4,230.00 บาท
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๕๕-๒๕๕๘
๖. อําเภอเขาชัยสน รวม ๘ โครงการ เงินต!น 270,548.00 บาท ดอกเบี้ย 3,001.00 บาท รวม
273,549.00 บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 920,703.00 บาท
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๖๐
จํานวน ๗ โครงการ เงินต!น 1,046,080.00 บาท ดอกเบี้ย 39,052.00 บาท ดอกเบี้ย
39,052.00 บาท รวม 1,085,132.00 บาท
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๕๕-๒๕๕๘
๗. อําเภอบางแก!ว รวม ๒๒ โครงการ เงินต!น 3,100,995.00 บาท ดอกเบี้ย 104,319.00 บาท
รวม 3,205,314.00 บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 538,127.00 บาท
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๕๕-๒๕๕๘
๘. อําเภอป0าบอน รวม ๑๓ โครงการ เงินต!น 1,946,581.00 บาท ดอกเบี้ย 45,728.00 บาท รวม
1,992,309.00 บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 249,514.00 บาท
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๖๐
จํานวน ๑ โครงการ เงินต!น 168,000.00 บาท เงินต!น ดอกเบี้ย 5,059.00 บาท รวม
173,059.00 บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 34,000.00 บาท
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๕๕-๒๕๕๘
๙. อําเภอศรีนครินทร ๑๒ โครงการ เงินต!น 1,192,980.00 บาท ดอกเบี้ย 24,465.00 บาท รวม
1,127,445.50 บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 864,173.00 บาท
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จํานวน ๖ โครงการ เงินต!น 881,490.00 บาท ดอกเบี้ย 25,590.00 บาท รวม 907,080.00
บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 175,900.00 บาท
๑๐. อําเภอป0าพะยอม ไม"มี
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๕๕-๒๕๕๘
11. อําเภอศรีบรรพต ๒๑๗ โครงการ เงินต!น 20,328,497.00 บาท ดอกเบี้ย 509,327.84 บาท
รวม 20,837,824.84 บาท
จํานวนรายละเอียดโครงการ ป8 ๒๕๖๐
จํานวน ๔๐ โครงการ เงินต!น 5,757,909.00 บาท ดอกเบี้ย 191,443.00 บาท
รวม 5,949,352.00 บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล!ว 420,440.00 บาท
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ข!อมูลโครงการสัญญาตั้งแต"ปN พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ที่เข!ามาติดต"อชําระ
เงินและโครงการที่ยังไม"เข!ามาติดต"อชําระเงิน ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
การชําระเงิน (จํานวนโครงการ)
รวม
โครงการที่ยังไม"เข!า
ลําดับที่
ชื่ออําเภอ
เข!ามาติดต"อ ไม"เข!ามาติดต"อ (โครงการ) มาติดต"อคิดเปGน
ร!อยละ
1
อําเภอบางแก!ว
9
13
22
59.09
2
อําเภอตะโหมด
12
12
24
50.00
3
อําเภอกงหรา
15
8
23
34.78
4
อําเภอป0าบอน
9
4
13
30.77
5
อําเภอเมืองพัทลุง
36
15
51
29.41
6
อําเภอควนขนุน
23
8
31
25.81
7
อําเภอศรีนครินทร
11
1
12
8.33
8
อําเภอปากพะยูน
26
1
27
3.70
9
อําเภอเขาชัยสน
8
8
0.00
10 อําเภอศรีบรรพต
6
6
0.00
11 อําเภอป0าพะยอม
ไม"มีโครงการค!างชําระหนี้
รวม
155
62
217
โครงการที่เข!ามาติดต"อชําระหนี้ คิดเปGนร!อยละ 71.43 เพิ่มขึ้น 0.66 %
โครงการที่ไม"เข!ามาติดต"อชําระเงิน คิดเปGนร!อยละ 28.57 ลดลง 0.65 %
ปCดบัญชีเพิ่ม ๒ โครงการ
1. อําเภอเมืองพัทลุง 1 โครงการ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อการค!า (นางยุรา ช"วยวงศ)
รวมเปGนเงิน 102,885 บาท
2. อําเภอควนขนุน ๑ โครงการ โครงการทําน้ํามันไพรและขนมทอด (รังนก) (นางบุญเรือง มากเกื้อ)
รวมเงินเปGน 126,990 บาท

-13ประธาน เพิ่มเติมว"าในเดือนต"อไปให!นําการเบิกจ"ายเงินเข!าวาระการติดตามด!วย
รับทราบและถือปฏิบัติ
มติที่ประชุม
๔.๓
ความก!าวหน!าการดําเนินงานการบริหารการจัดเก็บข!อมูลความจําเปGนพื้นฐาน
(จปฐ.) ปN ๒๕๖๑
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให!กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการ
บริหารการจัดเก็บข!อมูลความจําเปGนพื้นฐาน (จปฐ.) เปGนประจําทุกปNเพื่อเปGนข!อมูลให!หน"วยงานเพื่อนําข!อมูล
ไปใช!ประโยชนในการวางแผนแก!ไขปhญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให!ดีขึ้นในทุกระดับ ปN ๒๕๖๑
กรมการพัฒนาชุมชนให!จังหวัดพัทลุงดําเนินการจัดเก็บข!อมูล จปฐ,. จํานวน 132,343 ครัวเรือน ผลการ
จัดเก็บข!อมูล จปฐ. แยกเปGนรายอําเภอ ข!อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
ที่
อําเภอ
จํานวนเป|าหมายการจัดเก็บข!อมูล
ผลการดําเนินงาน

1 เมืองพัทลุง

ตําบล/
เทศบาล
14

หมู"บ!าน/
ชุมชน
189

ครัวเรือน

จัดเก็บ
คิดเปGน
ข!อมูล
ร!อยละ
28,282 13,742 48.59

2 กงหรา

5

45

8,429

5,680

67.39

3 เขาชัยสน

6

63

11,767

1,815

15.42

4 ตะโหมด

5

51

7,161

1,303

18.20

5 ควนขนุน

14

138

23,079

6,528

28.29

6 ปากพะยูน

8

69

12,455

9,580

76.92

7 ศรีบรรพต

3

30

4,953

3,422

69.09

8 บางแก!ว

4

42

6,758

5,192

76.83

9 ป0าบอน

6

55

12,237

3,100

25.33

10 ป0าพะยอม

4

39

9,730

937

9.63

11 ศรีนครินทร

4

43

7,492

1,510

20.15

73

764

132,343

52,809

39.90

รวม

หมายเหตุ : 64 ตําบล ๙ เทศบาล 669 หมู"บ!าน 95 ชุมชน
: สําหรับอําเภอเขาชัยสน และอําเภอตะโหมด ข!อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
(รายงานผลครั้งที่ ๑
รับทราบ
มติที่ประชุม

หมายเหตุ
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ระเบียบวาระที่ ๕
สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ของกลุ0มงาน/ฝZาย/อําเภอ
สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ฝZายอํานวยการ
1. รับ – ส"ง หนังสือราชการ
2. พิมพเอกสาร
3. ตรวจสอบหนังสือก"อนนําเสนอผู!บังคับบัญชา
4. ประชาสัมพันธงานพัฒนาชุมชนทางสื่อต"างๆ เช"น ทาง OA และจัดรายการวิทยุทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห"งประเทศไทย รายการ “เพื่อนชุมชนกับคน พช.”ทุกวันพุธของสัปดาห เวลา
ประมาณ ๑๔.๐๐ น.
5. นัดหมายงานพัฒนาการจังหวัด
6. ดําเนินการโครงการฝ‡กอบรมเสริมสร!างคุณธรรมจริยธรรมแก"ข!าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปN
7. ดําเนินการเรื่องการพิจารณาแต"งตั้ง (ย!าย) ข!าราชการพลเรือนสามัญให!ดํารงตําแหน"งประเภท
อํานวยการระดับต!น ผู!เข!ารับการพิจารณา จํานวน ๓ ราย
8. ดําเนินการเรื่องการซักซ!อมแนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมฯ เพื่อขับเคลื่อน SE
9. ดําเนินการเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
10. ดําเนินการเรื่องการดําเนินการป|องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
11. ดําเนินการเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการตามยุทธศาสตรกรมฯ ปN ๒๕๖๑
12. ดําเนินการเรื่องข!าราชการลาพักผ"อนและเดินทางไปต"างประเทศ จํานวน ๑ ราย
13. ดําเนินการเรื่องการแต"งตั้ง (ย!าย) ข!าราชการ จํานวน ๘ ราย
14. ดําเนินการเรื่องการตรวจสอบข!อมูลบุคคล (DPIS)
15. ดําเนินการเรื่องการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
16. ดําเนินการเรื่องการลาออกของพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 1 ราย
17. ดําเนินการเรื่องข!าราชการขอย!าย จํานวน ๑ ราย
18. ดําเนินการเรื่องการดําเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
19. ดําเนินการจัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนของข!าราชการพัฒนาชุมชน จํานวน ๖๔ ราย
20. ดําเนินการเรื่องการประชุมหัวหน!ากลุ"ม/ฝ0าย และพัฒนาการอําเภอ ประจําเดือน จัดทํารายงานการ
ประชุมเผยแพร"ทางเว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
๒๑. จัดทําบัญชีของส"วนราชการ
22. การเบิกจ"ายเงินของส"วนราชการ
23. ดําเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ!างตามโครงการยุทธศาสตรจังหวัดและอื่นๆ
24. งานอื่นๆ ที่ได!รับมอบหมาย
สําหรับสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ"มงานฯ ๓ กลุ"ม และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอําเภอ ไม"ส"ง
มติที่ประชุม รับทราบ

-15ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ
6.1 ทบทวนภารกิจหน"วยงานส"วนภูมิภาค
ด!วยกรมฯ อยู"ระหว"างดําเนินการทบทวนภารกิจโครงสร!างหน"วยงานตามกฎกระทรวง
แบ"งส"วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๒ โดยศึกษา วิเคราะห ทบทวนโครงสร!าง
ภารกิ จ อํ า นาจหน! า ที่ ข องกรมฯ ให! ส อดคล! อ งกั บ สถานการณ ซึ่ ง ขณะนี้ ก รมฯ มี ข! อ มู ล เพี ย งส" ว นหนึ่ ง
ในการประกอบการพิ จ ารณา กรมฯ ได! ข อความร" ว มมื อ จั ง หวั ด เพื่ อ รั บ ฟh ง ความคิ ด เห็ น จากเจ! า หน! า ที่
พัฒนาชุ มชน ตามความเหมาะสมและเสนอความเห็น ดังกล" าวตามร" างภารกิ จหน"ว ยงานส"งกรมฯ ฉะนั้ น
ขอความร"วมมือจากเจ!าหน!าที่พัฒนาชุมชนเสนอความคิดเห็นดังกล"าวส"งให!จังหวัดภายในวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
6.2 การลงนามคํารับรองการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจรตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖
ให!กลุ"มงานฯ/ฝ0ายอํานวยการและอําเภอทุกอําเภอ ลงนามคํารับรองการปฏิบัติตน
ในการรักษาวินัยจราจรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ โดยให!ถือปฏิบัติดังนี้
๑. ให!ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ และนโยบาย
ความปลอดภัยทางถนนอย"างเคร"งครัด ดังนี้
๑) ปฏิบัติตามกฎจราจร
๒) สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
๓) คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต
๔) ไม"ขับรถเร็วเกินกว"าที่กฎหมายกําหนด
๕) ไม"ดื่มสุราขณะขับขี่รถ
๒. กรณีไม"ปฏิบัติตามข!อ ๑ ให!ถือว"ากระทําฝ0าฝ‹นไม"ปฏิบัติตามกฎหมายและให!
พิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัย
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ การรับสมัครคัดเลือกข+าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อ
เสนอรายชื่อให+กระทรวงมหาดไทยพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต0งตั้งให+ดํารง
ตําแหน0งประเภทอํานวยการ ระดับสูง
กําหนดให!ผู!มีคุณสมบัติที่ประสงคจะสมัครเข!ารับการพิจารณาคัดเลือกให!ส"งใบสมัคร
และเอกสารตามที่กําหนดในประกาศฯ ให!กองการเจ!าหน!าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ

-16๖.๔ การประชุมไตรมาส
วันที่ ๑๑-๑๒
๑๑ ณ โรงแรมไดมอนดพลาซ"า อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ผู!เข!าประชุมประกอบด!วยพัฒนาการจังหวัด หัวหน!ากลุ"มงาน/หั
งาน หัวหน!าฝ0าย พัฒนาการอําเภอ และนักวิชาการ
ที่รับผิดชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ผู!จดรายงานการประชุม
(นางละออง คงนวล)
เจ!าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผู!ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุกรี ศรีใส)
หัวหน!าฝ0ายอํานวยการ

