รายงานการประชุม
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 1/๒๕6๑
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห)องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
----------ผู)มาประชุม
1. นางลภารมย

หนูสวัสดิ์

2. นายเสรี
จิตรเวช
3. นายสุกรี
ศรีใส
๔. นายวิจิตร
ร*มมณี
๕. นายธีรยุทธ
เศียรอุ*น
6. นางหทัยรัตน
ไชยสวัสดิ์
7. นางสาวเพ็ญศรี
ศรีเพชร
๘. นางสาวรัชฎรมัย
สายาลักษณ
๙. นายนิรัญ
นามโชติ
๑๐. นายปรีชา
ทัศวงศ
๑๑. นางสาวสุวรรณา สงนุ)ย
๑๒. นายสมชาย
บัวสองสี
๑๓. นายวีระ
เพ็ญจํารัส
๑๔. นางสุมาลี
ศรีจันทรงาม
ผู)ไม.มาประชุม
นายผดุงศักย
ขุนเจริญ
ผู)เข)าร.วมประชุม
1. นางสาวอัจจิมา
มุสิกะพันธุ
2. นายบรรจง
มีผล
๓. นางสายใจสิริ
เพชรสมบูรณ
๔. นายศิษฐวิทย
สันติเจริญโรจน
๕. นายอาทร
อร*ามวงศ
๖. ว*าที่ ร.ต.หญิงกานติกานต บัวเนียม
๗. นายมนูญ
ชูแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดพัทลุง
ประธาน
หัวหน)ากลุ*มงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
หัวหน)าฝ.ายอํานวยการ
พัฒนาการอําเภอเมืองพัทลุง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอําเภอควนขนุน

พัฒนาการอําเภอเขาชัยสน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอําเภอปากพะยูน

พัฒนาการอําเภอกงหรา
พัฒนาการอําเภอตะโหมด
พัฒนาการอําเภอป.าบอน
พัฒนาการอําเภอศรีบรรพต
พัฒนาการอําเภอป.าพะยอม
พัฒนาการอําเภอบางแก)ว
พัฒนาการอําเภอศรีนครินทร
หัวหน)ากลุ*มงานส*งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

ไปราชการ

-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร)อมนางลภารมย หนูสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประธานในที่ประชุมกล*าวเปJดประชุมและได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
เรื่องก.อนวาระการประชุม
อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 16 กรกฎาคม 2519
หัวหน)าฝ.ายอํานวยการ ได)อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 16 กรกฎาคม 2519 ความว*า
“...การจะทํางานให) มีประสิทธิ ผลและให)ดํ าเนินไปได)โดยราบรื่ นนั้น จําเป8นอย.างยิ่ง จะต)องทํ า
ด)วยความรับผิดชอบอย.างสูง ไม.บิดเบือนข)อเท็จจริง ไม.บิดเบือนจุดประสงค;ที่แท)จริงของงาน สําคัญที่สุด
ต)องเข)าใจความหมายของคําว.าความรับผิดชอบ เพราะความรับผิดชอบคือหน)าที่ที่ได)รับมอบหมายให)ทํา
จะหลีกเลี่ยงละเลยไม.ได)...”
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
เรื่องจากการประชุมนายอําเภอและหัวหน)าส*วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และการประชุมหัวหน)าส*วนราชการประจําจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๓๐
มกราคม 2561 ณ ห)องอิรวดี ชั้น ๓ และห)องกาบบัว ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ประธาน แจ)งเรื่องที่เกี่ยวข)องให)ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องจากการประชุมนายอําเภอและหัวหน)าส*วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑. การเตรียมความพร)อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ระหว*างวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. การแต*งกายในการมาปฏิบัติหน)าที่ของข)าราชการ จังหวัดมีนโยบาย
ให)ข)าราชการแต*งกายในการมาปฏิบัติราชการโดยได)กําหนดให)ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐแต*งกาย ดังนี้
๑) วันจันทร แต*งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด
๒) วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี แต*กายด)วยชุดสุภาพเหมาะสม
กับการเปRนข)าราชการ/เจ)าหน)าที่หน*วยงานของรัฐ
๓) วันศุกรแต*งกายชุดผ)าไทย
๓. โครงการหน*วยบําบัดทุกข บํารุงสุข สร)างรอยยิ้มให)ประชาชน ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ)านโหลSะท*อม ต.เกาะเต*า อ.ป.าพะยอม
การถวายสังฆทาน ณ วัดคลองใหญ* ในส*วนกิจกรรมของพัฒนาชุมชนคือการมอบทุนการศึกษาให)แก*เด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๕ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

-๓๔. มาตรการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู) มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห* ง รั ฐ ระยะที่ ๒
ให)ผู)มีรายได)น)อยที่ร*วมโครงการได)รับวงเงินบัตรคนจนสําหรับค*าใช)จ*ายในการซื้อสินค)าอุปโภคบริโภคให)กับผู)มี
รายได)ไม* ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท/ปZ จากเดิมได) เ ดือนละ ๓๐๐ บาท ปรั บ เปRน ๕๐๐ บาท และผู)มีร ายได) ตั้ งแต*
๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต*ไม*เกิน ๑ แสนบาท/ปZ จากเดิมได)เดือนละ ๒๐๐ บาท เพิ่มเปRน ๓๐๐ บาท โดยมี
เงื่อนไขคือต)องเปRนผู)มีรายได)น)อยที่เข)าร*วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู)มีบัตรสวัสดิการแห*งรัฐ ระยะที่ ๒
ซึ่งโครงการจะเริ่มมีผลในเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2561 โดยให)ผู)มีบัตรสวัสดิการไปลงทะเบียนใหม*ได)ที่อําเภอ
ตั้งแต* 1-28 กุมภาพันธ ๒๕๖๑
๕. การดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม มีเรื่องร)องเรียนกองทุนหมู*บ)าน
ที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบ จํานวน ๓ โครงการ
เรื่องจากการประชุมหัวหน)าส*วนราชการประจําจังหวัดพัทลุง
๑. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุงมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนแก*กลุ*มผู)ผลิตชุมชน (มผช.) จํานวน ๑๐ ราย
๒. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง มอบโล*เกียรติคุณให)แก*เจ)าหน)าที่
ที่ทํางานดี มีคุณธรรม และความซื่อสัตย ประจําปZ ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ราย
๓. หัวหน)าสวนราชการที่ย)ายมาดํารงตําแหน*งใหม* จํานวน ๔ ราย ดังนี้
๑) นางสาวจงกลนี บัวทอง สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ย)ายมาดํารงตําแหน*ง
สรรพสามิตพัทลุง
๒) นางสายช*อ อังศุพานิช ผู)อํานวยการกลุ*มยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา ได)รับการแต*งตั้งให)ดํารงตําแหน*งพาณิชยจังหวัดพัทลุง
๓) นายป^ญญา สุ)นกี้ นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสระบุรี ได)รับแต*งตั้งให)ดํารงตําแหน*ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง
๔) นายสุวรรณ ขวัญแก)ว รองผู)อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได)รับแต*งตั้งให)ดํารงตําแหน*ง ผู)อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
๔. หัวหน)าส*วนราชการที่ย)ายไปดํารงตําแหน*งที่อื่น จํานวน ๒ ราย
๑) นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุงย)ายไปดํารงตําแหน*ง
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
๒) นางวิยะดา สมบูรณวิทย สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง ย)ายไปดํารงตําแหน*ง
สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
๕. การเบิกจ*ายเงินของจังหวัดพัทลุง
ภาพรวมการเบิกจ*ายเงินของจังหวัดพัทลุงอยู*ลําดับที่ ๗๔ ของประเทศ
มีหน*วยงานที่ยังเบิกจ*ายเงินไม*ถึงเป_า ๒๘ หน*วยงาน รวมทั้งของพัฒนาชุมชนจังหวัดด)วย ภาพรวมเบิกได)
๒๔.๖๘ %

-๔๖. สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุบนท)องถนนของสํานักงานป_องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ภาพรวมเกิดเป_า ๑๕ ราย ส*วนมากจะเปRนอุบัติเหตุจากรถมอเตอรไซค
๗. การยื่นแบบผู)เสียภาษีบุคคลธรรมดา สามารถยื่นแบบผู)เสียภาษีบุคคล
ธรรมดาได)ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และยื่นทางอินเตอรเน็ตได)ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/2560 เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
ติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/2560 เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๖๐
๓.๑
การเบิกจ*ายเงินงบประมาณ ประจําปZ ๒๕๖๑
1) งบกรมการพัฒนาชุมชน
- งบประมาณที่ได)รับการจัดสรร จํานวน 18,148,184.24 บาท
- เบิกจ*ายแล)ว 7,610,318.63 บาท
- คิดเปRน 41.93 %
- งบประมาณคงเหลือ 9,197,865.61 บาท
๒) งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งบบริหาร เบิกจ*ายแล)ว ๑๙๗,๒๔๕.29 บาท
- เงินทุนหมุนเวียน เบิกจ*ายแล)ว 948,160.00 บาท
- เงินอุดหนุน ยังไม*เบิกจ*าย
รายละเอียดการเบิกจ*ายงบประมาณของแต*ละอําเภอ ฝ.ายอํานวยการได)แจ)งเปRนเอกสารให)ตรวจสอบความ
ถูกต)องด)วยแล)ว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2

ผลความก)าวหน)าการบันทึก BPM ของอําเภอ
ความก)าวหน)าการบันทึกรายงานผลในระบบ BPM ของแต*ละอําเภอ ณ วันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘ โครงการ ดังนี้
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู)จัดเก็บข)อมูล จปฐ. ประจําปZ ๒๕๖๑
๒. ค*าจัดเก็บข)อมูลความจําเปRนพื้นฐาน (จปฐ.)
๓. ค*าบันทึกและประมวลผลข)อมูลความจําเปRนพื้นฐาน (จปฐ.)
๔. การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข)อมูล จปฐ. ระดับอําเภอ
๕. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน
๖. บูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสร)างสัมมาชีพชุมชน
๗. เตรียมความพร)อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
๘. ขยายผลการสร)างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู*บ)านเดิม) ไตรมาส ๑
๙. ขยายผลการสร)างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู*บ)านเดิม) ไตรมาส ๒

-๕๑๐. ส*งเสริมการออมด)วยการจัดตั้งกลุ*มออมทรัพยเพื่อการผลิต
๑๑. เพิ่มศักยภาพกลุ*มออมทรัพยเพื่อการผลิตสู*ระดับมาตรฐาน SMART Saving
Group (SSG)
๑๒. ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได)”
๑๓. พัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชนไปสู*การเปRนต)นแบบ
๑๔. ส*งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสาธิตการตลาด
๑๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม*ของแผ*นดิน
๑๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู*บ)านต)นกล)ากองทุนแม*ของแผ*นดิน
๑๗. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได)
๑๘. สร)างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู*บ)าน (หมู*บ)านเดิม)
สําหรับรายละเอียดความก)าวหน)าการบันทึกรายงานผลในระบบได)กลุ*มงานยุทธศาสตรฯได)แจ)งตามเอกสาร
ให)อําเภอทราบด)วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓
การส*งรายงานประจําเดือนของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ประจําเดือน
มกราคม ๒๕๖๑
เรื่องที่อําเภอจะต)องส*งประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้
๑. กองทุนแม*ของแผ*นดิน
๒. ผลการจัดเก็บข)อมูล จปฐ.
๓. ค*าเช*าบ)าน
๔. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปZ ๒๕๖๑
๕. ทบทวนภารกิจหน*วยงาน
๖. สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
๗. รายงานแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
๘. รายงานการประชาสัมพันธ
๙. โครงการริเริ่มสร)างสรรค
๑๐. แต*งตั้งเจ)าหน)าที่และบันทึกข)อมูลโครงการประเมินผลตลาดประชารัฐ
รายละเอียดแจ)งตามเอกสาร รายงานเรื่องใดที่ส*งทันคิดเปRน ๒ คะแนน ไม*ทัน ๑ คะแนน และไม*ส*ง ๐ คะแนน
สําหรับอําเภอใดที่ยังไม*ส*งขอให)ส*งรายงานฯ ให)จังหวัดด)วย ในส*วนของรายงานที่จะต)องรายงานในเดือนต*อไป
จังหวัดจะแจ)งให)อําเภอทราบก*อนล*วงหน)า
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องแจ)งเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑
ผลการจัดเก็บข)อมูลความจําเปRนพื้นฐาน (จปฐ.) ปZ ๒๕๖๑
ผลการจัดเก็บข)อมูลความจําเปRนพื้นฐาน (จปฐ.) ปZ ๒๕๖๑

-๖ที่

อําเภอ

จํานวนเป_าหมายการจัดเก็บข)อมูล
ตําบล/
เทศบาล

หมู*บ)าน/
ชุมชน

ครัวเรือน

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

จัดเก็บข)อมูล คิดเปRนร)อย บันทึก
ละ
ข)อมูล

คิดเปRน
ร)อยละ

หมายเหตุ
จํานวน
เครื่อง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เมืองพัทลุง
14
189
28,282 24,597 86.97
3,663 12.39
27
กงหรา
5
45
8,429
8,338 98.35
2,314 27.45
8
เขาชัยสน
6
63
11,767
8,008 68.05
5,005 42.53
11
ตะโหมด
5
51
7,161
5,766 80.02
1,909 36.02
6
ควนขนุน
14
138
23,079 17,694 77.00
2,200 10.00
31
ปากพะยูน
8
69
12,455 12,455 100.00 6,353 51.10
21
ศรีบรรพต
3
30
4,953
4,958 100.11
325 6.35
10
บางแก)ว
4
42
6,758
6,395 94.63
1,415 20.94
6
ป.าบอน
6
55
12,237 10,670 87.19
1,493 11.04
11
ป.าพะยอม
4
39
9,730
8,438 86.72
1,495 15.36
7
ศรีนครินทร
4
43
7,492
7,492 100.00 1,400 18.68
10
รวม
73
764 132,343 114,811 86.75 27,572 20.83
148
หมายเหตุ : 64 ตําบล 9 เทศบาล 669 หมูบ* )าน 95 ชุมชน ผลการจัดเก็บรายอําเภอ ตําบล ข)อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

สําหรับผลการจัดเก็บข)อมูล จปฐ. ของอําเภอเปRนรายตําบลได)แจ)งเปRนเอกสารให)แต*ละอําเภอ
ตรวจสอบความถูกต)องด)วยแล)ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒
การดําเนินงานกองทุนแม*ของแผ*นดิน
การรายงานผลการดําเนินงานกองทุนแม*ของแผ*นดิน (แบบ 1,2,3)
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑
จํานวน
ผลการจัดระดับ
หมายเหตุ
ที่
อําเภอ
กองทุนแม*ฯ
ระดับ A
ระดับ B
ระดับ C
1 เมืองพัทลุง
29
7
22
2 กงหรา
18
3
13
2
3 เขาชัยสน
21
4
16
1
4 ตะโหมด
15
3
3
9
5 ควนขนุน
30
1
22
7
6 ปากพะยูน
26
2
13
11
7 ศรีบรรพต
16
1
14
1
8 บางแก)ว
15
2
13
9 ป.าบอน
19
4
14
1
10 ป.าพะยอม
17
2
9
6
11 ศรีนครินทร
19
7
11
1
รวม
225
34
139
52

มติที่ประชุม

รับทราบ
-๗-

4.3

โครงการขยายผลสัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่ สร)างวิถีเมืองลุงพอเพียง
เดินตามรอยพ*อ (งบภาค)
ขอให)มอบหมายเจ)าหน)าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบอําเภอละ ๑ คน
มาร*วมกันจัดทํา/ปรับแก)รายละเอียดวัสดุสัมมาชีพ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.และนํา
โนSตบุSคมาด)วย
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๔

โครงการริเริ่มสร)างสรรคของพัฒนาการอําเภอ/พัฒนากร
ขอให)จัดส*งรายละเอียดโครงการให)จังหวัดภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ
๒๕๖๑ พร)อมทั้งให)จัดทํา Mistone ตามโครงการเพื่อวัดความสําเร็จในการดําเนินงานของตนเองมาด)วย
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.๕

การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ*มงานส*งเสริมการพัฒนาชุมชน แจ)งผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีของจังหวัดพัทลุง ให)ที่ประชุมทราบดังนี้
๑. ฐานข)อมูลสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา สตรีที่มีอายุ ๑๕ ปZขึ้นไป
ตามทะเบียนราษฏร ปZ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๒๒,๔๒๑ คน จํานวนสตรีที่สมัครเปRนสมาชิกแล)ว ณ วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๘๔,๑๘๒ คน จํานวนสตรีที่สมัครเปRนสมาชิกแล)ว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
รวมทั้งสิ้น ๘๙,๖๗๕ คน จํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น ๕,๔๙๓ คน รายละเอียดแจ)งตามเอกสาร
๒. ฐานข) อ มู ล สมาชิ ก ประเภทองคกรสตรี จั ง หวั ด พั ท ลุ ง จํ า นวน
กพสม./ชุมชน รวม ๗๑๔ องคกร จํานวนองคกรสตรีที่สมัครฯ แล)ว รวม ๑๐๓ องคกร กพสต. รวม ๖๕ ตําบล
จํ า นวนองคกรสตรี ที่ ส มั ค รแล) ว ๔๑ องคกร กพสอ. ๑๑ อํ า เภอ จํ า นวนองคกรสตรี ที่ ส มั ค รฯ แล) ว รวม
๑๒ องคกร รวมที่สมัครแล)ว ๑๕๖ องคกร รายละเอียดตามเอกสาร
๓. สถานการณเงินกองทุนฯ
๑ ) จํ า น ว น ร า ย ล ะ เ อี ย ด โ ค ร ง ก า ร ปZ ๒ ๕ ๕ ๕ -๒ ๕ ๕ ๘
(กรณี ค รบกํ า หนดสั ญ ญา ๒ ปZ ) รวมทั้ ง สิ้ น ๒๑๖ โครงการ เงิ น ต) น ๒๐,๒๐๕,๘๕๓.๐๗ บาท ดอกเบี้ ย
๕๐๓,๓๑๗.๘๔ บาท รวม ๒๐,๗๐๙,๑๗๐.๙๑ บาท จํานวนเงินที่รับชําระแล)ว รวมทั้งสิ้น ๑๑,๓๑๒,๘๒๖.๘๐
บาท
๒) จํ า นวนรายละเอี ย ดโครงการ ปZ ๒๕๖๐ รวมทั้ ง สิ้ น
๔๐ โครงการ เงินต)น ๕,๕๖๗,๙๓๑.๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๑๘๐,๔๔๑.๐๐ บาท รวม ๕,๗๔๘,๓๗๒.๐๐ บาท
จํานวนเงินที่รับชําระแล)ว ๖๒๑,๔๒๐.๐๐ บาท
รายละเอียดแจ)งตามเอกสาร
๔. ผลการอนุมัติโครงการ ปZ ๒๕๖๐ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
รวมทั้งสิ้น ๔๐ โครงการ รวมเปRนเงิน ๖,๑๕๔,๔๘๐.๐๐ น. รายละเอียดแจ)งตามเอกสาร

๕. ผลการอนุมัติโครงการ ปZ ๒๕๖๑ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน รวม ๔
โครงการ งบประมาณ ๙๙๘,๑๒๐ บาท รายละเอียดแจ)งตามเอกสาร
-๘๖. สรุปรายละเอียดการส*งเรื่องเพื่อดําเนินคดีต*อสํานักงานอัยการคุ)มครอง
สิ ท ธิ ฯ ตามสั ญ ญาเงิ น กู) ป ระเภทเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ปZ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
ณ วั น ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รวมโครงการที่ ค) า งชํ า ระ ๒๑๗ โครงการ เข) า มาติ ด ต* อ เพื่ อ ชํ า ระเงิ น
๑๕๖ โครงการ ไม*เข) ามาติด ต*อ ๖๑ โครงการ ส* งหนังสื อถึงสํา นักงานอัยการคุ)มครองสิทธิ์ฯ ๑๒ โครงการ
รายละเอียดแจ)งตามเอกสาร
รับทราบ
มติที่ประชุม
๔.๖

การคัดเลือกข)าราชการและลูกจ)างประจําดีเด*น กรมการพัฒนาชุมชน
ประจําปZ ๒๕๖๑
หัวหน)าฝ.ายอํานวยการ แจ)งให)ที่ประชุมทราบว*า
กรมการพัฒนาชุมชนจะดําเนินการคัดเลือกข)าราชการและลูกจ)างประจําดีเด*นกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปZ
๒๕๖๑ ส.วนภูมิภาค จํานวน ๘ ประเภท คือ
๑. ประเภทบริหาร ได)แก*พัฒนาการจังหวัดประเภทอํานวยการ
ระดับสูง-ต)น
๒. ประเภทหัวหน)ากลุ*มงาน ได)แก*หัวหน)ากลุ*มงานและหัวหน)าฝ.าย
อํานวยการ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับชํานาญการ
๓. ประเภทพัฒนาการอําเภอ ได)แก*ข)าราชการผู)ดํารงตําแหน*ง
ป^จจุบัน ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และชํานาญการ ตําแหน*งพัฒนาการอําเภอ
๔. ประเภทวิชาการ ได)แก*ข)าราชการผู)ดํารงตําแหน*งป^จจุบัน
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการและปฏิบัติการ
๕. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได)แก*ข)าราชการผู)ดํารงตําแหน*ง
ป^จจุบัน ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
๖. ประเภทสนับสนุน ได)แก*ข)าราชการผู)ดํารงตําแหน*งป^จจุบัน
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการและปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานและปฏิบัติงาน นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติหน)าที่ฝ.ายอํานวยการ ไม*สามารถสมัครเข)ารับการคัดเลือกประเภทสนับสนุนได)
๗. ประเภทลูกจ)างประจํา ได)แก* ลูกจ)างประจํา
๘. ประเภทซื่อสัตยสุจริต ได)แก*ข)าราชการทุกประเภท
ให)กลุ*มงาน/ฝ.ายอํานวยการ และพัฒนาการอําเภอ พิจารณาคัดเลือกฯ รายละเอียดจะมีหนังสือแจ)งไปอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ

-๙ระเบียบวาระที่ ๕
สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ของกลุ.มงาน/ฝEาย/อําเภอ
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ส*งสรุปผลงานฯ คือฝ.ายอํานวยการและสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีบรรพต
สําหรับกลุ*มงานสารสนเทศฯ กลุ*มงานส*งเสริมฯ กลุ*มงานยุทธศาสตรฯ และอําเภอ ๑๐ อําเภอ ไม*ส*ง
สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ฝ.ายอํานวยการ
1. รับ – ส*ง หนังสือราชการ
2. ตรวจสอบหนังสือก*อนนําเสนอผู)บังคับบัญชา
3. ประชาสัมพันธกิจกรรมพัฒนาชุมชนทางสื่อต*างๆ เช*น ทาง OA ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห*งประเทศ
ไทย จังหวัดพัทลุง และจัดรายการวิทยุรายการ “เพื่อนชุมชนกับคน พช.” ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. ทาง
สถานีวิทยุ สวท.พัทลุง
4. จัดทํานัดหมายงานพัฒนาการจังหวัด
5. จัดทําระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมประจําเดือนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และเผยแพร*รายงานการประชุมทางเว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พัทลุง
6. ดําเนินการเรื่องการแต*งตั้งข)าราชการ โดยดําเนินการจัดทําคําสั่งให)ข)าราชการปฏิบัติหน)าที่ และจัดทํา
หนังสือแจ)งอําเภอและให)ข)าราชการเดินทางไปรายงานตัวตามคําสั่ง จํานวน 8 ราย
๗. แจ)งหลักเกณฑและวิธีการโอนข)าราชการของกรมการพัฒนาชุมชนให)ข)าราชการพัฒนาชุมชนทราบ
8. ดําเนินการเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามหน*วยตรวจราชการ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑
จํานวน ๑ ครั้ง
9. ดําเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข)าราชการ รอบที่ ๑ ปZ ๒๕฿๖๑
๑๐. จัดทํารายงานเรื่องร)องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ประจําเดือน
มกราคม 2561
11. ดําเนินการเรื่องการคัดเลือกข)าราชการพลเรือนดีเด*น ประจําปZ ๒๕๖๐
12. ดําเนินการให)บุคลากรสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนแสดงความคิดเห็นเรื่องทบทวนภารกิจของหน*วยงาน
ภูมิภาค และส*งกรมการพัฒนาชุมชนทราบ
13. ดําเนินการแจ)งให)พัฒนาการอําเภอ หัวหน)ากลุ*มงาน/ฝ.าย และเจ)าหน)าที่พัฒนาชุมชน รับฟ^งการประชุม
กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จํานวน 1 ครั้ง
14. ดําเนินการเรื่องข)าราชการเข)ารับการฝ~กอบรม นปส.ประจําปZงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๑ ราย
คือนายปวัน พรหมพิทักษ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง
15. ดําเนินการจัดทําคําสั่งเรื่องการมอบหมายงานและหน)าที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง
16. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ)างตามโครงการยุทธศาสตรจังหวัด กลุ*มจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน

17. จัดทําบัญชีของส*วนราชการ

-๑๐18. ตรวจสอบหลักฐานเบิกจ*ายเงินงบประมาณฯ
19. อื่นๆ ที่ได)รับมอบหมาย
สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีบรรพต
๑. ประชุมประจําเดือนกํานัน ผู)ใหญ*บ)าน ๑ ครั้ง
2. ติดตามการดําเนินงานกลุ*มออมทรัพยเพื่อการผลิต จํานวน 14 กลุ*ม
3. ร*วมกิจกรรมหิ้วปJ•นโตและกิจกรรมอําเภอยิ้ม จํานวน 1 ครั้ง
4. ประชุมเจ)าหน)าที่พัฒนาชุมชนระดับอําเภอ จํานวน 1 ครั้ง
5. ประชุมความมั่นคง อําเภอศรีบรรพต จํานวน 1 ครั้ง
6. ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 2 ครั้ง
๗. ประชุมคณะกรรมการเครือข*ายกองทุนหมู*บ)านและชุมชนเมือง จํานวน 1 ครั้ง
8. ร*วมประชุมการดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหระดับอําเภอ จํานวน 1 ครั้ง
9. ร*วมประชุมและเตรียมความพร)อมการประกวดกํานัน ผู)ใหญ*บ)าน จํานวน 4 ครั้ง
10. ประชุมประสานงานการสร)างและขยายผลหมู*บ)านสัมมาชีพชุมชน จํานวน 11 ครั้ง
11. ติดตามการดําเนินงานโครงการ กข.คจ. จํานวน 16 หมู*บ)าน
12. ประชุมและส*งเสริมการขยายผลสัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่ จํานวน 19 หมู*บ)าน
13. ประสานการจัดเก็บและบันทึกข)อมูล จปฐ. ปZ 2561 จํานวน 30 หมู*บ)าน
14. ประชุมคณะกรรมการศูนยสาธิตการตลาด จํานวน 2 หมู*บ)าน
15. ร*วมกิจกรรมวันผู)นํา อช. ปZ 2561 จํานวน 1 ครั้ง
16. ร*วมกิจกรรมอําเภอเยี่ยมบ)านยามเย็น จํานวน 1 ครั้ง
17. ร*วมกิจกรรมพบนายอําเภอหน)าเสาธง จํานวน 2 ครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖
๖.๑

เรื่องอื่นๆ

การแต.งกายของข)าราชการในการปฏิบัติราชการ
หัวหน)าฝ.ายอํานวยการ แจ)งให)ที่ประชุมทราบว*าจังหวัดพัทลุงมีนโยบายส*งเสริม
สนับสนุนให)ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ในสังกัดแต*งกายในการปฏิบัติราชการด)วยผ)าไทย เพื่อความเปRนระเบียบ
เรียบร)อยและสร)างภาพลักษณที่ดีแก*หน*วยงาน จึงได)กําหนดให)ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของรัฐแต*งกาย ดังนี้
๑) วันจันทร แต*งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด
๒) วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี แต*กายด)วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการ
เปRนข)าราชการ/เจ)าหน)าที่หน*วยงานของรัฐ
๓) วันศุกรแต*งกายชุดผ)าไทย

-๑๑จึงขอความร*วมมือข)าราชการและเจ)าหน)าที่ในสังกัดทุกคนแต*งกายให)ถูกต)อง
และสอดคล)องกับนโยบายของจังหวัดด)วย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.
ผู)จดรายงานการประชุม
(นางละออง คงนวล)
เจ)าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุกรี ศรีใส)
หัวหน)าฝ.ายอํานวยการ

