รายงานการประชุม
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ ๓/๒๕6๑
วันจันทร"ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห)องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
----------ผู)มาประชุม
๑. นางสาวฉัตรประอร
2. นางลภารมย
๓. นายผดุงศักย
๔. นายสุกรี
๕. นายวิจิตร
๖. นายธีรยุทธ
๗. นางหทัยรัตน
๘. นางสาวรัชฎรมัย
๙. นายนิรัญ
๑๐. นายปรีชา
๑๑. นายเฉลิม
๑๒. นายสมชาย
๑๓. นายวีระ
๑๔. นางเกศกนก
ผู)ไม.มาประชุม
๑. นายเสรี
๒. นางสาวเพ็ญศรี
ผู)เข)าร.วมประชุม
1. นางสาวอัจจิมา
2. นายบรรจง
๓. นางสายใจสิริ
๔. นายศิษฐวิทย
๕. นายอาทร
๖. นายสงเคราะห
๗. นางพัชจิรา

นิยม
หนูสวัสดิ์
ขุนเจริญ
ศรีใส
ร$มมณี
เศียรอุ$น
ไชยสวัสดิ์
สายาลักษณ
นามโชติ
ทัศวงศ
ทับชุม
บัวสองสี
เพ็ญจํารัส
ชูเกลี้ยง

พัฒนาการจังหวัดพัทลุง
ประธาน
หัวหน#ากลุ$มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน#ากลุ$มงานส$งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน#าฝ0ายอํานวยการ
พัฒนาการอําเภอเมืองพัทลุง
นว.พช.ชํานาญการ รกท.พัฒนาการอําเภอควนขนุน
พัฒนาการอําเภอเขาชัยสน
พัฒนาการอําเภอกงหรา
พัฒนาการอําเภอตะโหมด
พัฒนาการอําเภอป0าบอน
นว.พช.ชํานาญการ แทนพัฒนาการอําเภอศรีบรรพต
พัฒนาการอําเภอป0าพะยอม
พัฒนาการอําเภอบางแก#ว
นว.พช.ชํานาญการ แทนพัฒนาการอําเภอศรีนครินทร

จิตรเวช
ศรีเพชร

หัวหน#ากลุ$มงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน ติดประชุม

มุสิกะพันธุ
มีผล
เพชรสมบูรณ
สันติเจริญโรจน
อร$ามวงศ
ขวัญดํา
บัวสองสี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

นว.พช.ชํานาญการ รกท.พัฒนาการอําเภอปากพะยูน ติดราชการ

-2เรื่องก.อนวาระการประชุม
๑. อัญเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง พระราชทาน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
หัวหน#าฝ0ายอํานวยการ ได#อัญเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ให#ที่ประชุมทราบดังนี้
“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทําความเจริญให)แก.ประเทศได) แต.ต)องมีความเพียร แล)วต)อง
อดทน ต)องไม.ใจร)อน ต)องไม.พูดมาก ต)องไม.ทะเลาะกัน ถ)าทําโดยเข)าใจกัน เชื่อว.าทุกคนจะมีความพอใจ
ได)...”
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. การจัดงานวันกตัญ=ู สร)างความผาสุกให)องค"กร รดน้ําขอพรจากข)าราชการ
ที่เกษียณอายุราชการ ประจําป> ๒๕๖๑
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงกําหนดจัดงานวันกตัญGู สร#างความผาสุก
ให#องคกร รดน้ําขอพรจากข#าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจําปH ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมชัยคณาธานี อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และหลังจากเสร็จพิธีรดน้ําขอพรจากข#าราชการ
บํ า นาญที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการแล# ว จะมี ก ารเลี้ ย งข# า ราชการที่ ขอลาออกจากราชการ จํ า นวน ๒ ราย คื อ
นายปรีชา ทัศวงศ พัฒนาการอําเภอป0าบอน และนายสุกรี ศรีใส หัวหน#าฝ0ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดพัทลุง
มติที่ประชุม

ระบียบวาระที่ ๑
๑.๑

รับทราบ

เรือ่ งที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
เรื่องจากการประชุมนายอําเภอและหัวหน#าส$วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และการประชุมหัวหน#าส$วนราชการประจําจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๙
มีนาคม 2561 ณ ห#องอิรวดี ชั้น ๓ และห#องกาบบัว ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ประธาน แจ#งเรื่องที่เกี่ยวข#องให#ที่ประชุมทราบดังนี้
๑. หัวหน#าส$วนราชการที่ยา# ยมาดํารงตําแหน$งใหม$ จํานวน ๑ ราย
คือนางสาวอารยา ไสลเพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครปฐม ย#ายมาดํารงตําแหน$งอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
๒. หัวหน#าส$วนราชการที่ย#ายไปดํารงตําแหน$งอื่น จํานวน ๑ ราย คือ
นายสาธิราช ภัทรพิทักษ อัยการจังหวัดคุ#มครองสิทธิและช$วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
ย#ายไปดํารงตําแหน$ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย

-3๓. การจัดงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล#าเจ#าอยู$หัวมหาเจษฎา
ราชเจ#า ” ประจํ าปH ๒๕๖๑ ในวัน ที่ ๓๑ มี นาคม ๒๕๖๑ จังหวั ดพั ทลุ งกํ าหนดจัด พิธี ถวายราชสั กการะขึ้ น
ในวั น เสาร ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เปP น ต# น ไป ณ หอประชุมอาคารปQ ญ ญานั น ทะ ชั้ น ๔
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๔. การจัดงานวันข#าราชการพลเรือน ประจําปH ๒๕๖๑ จังหวัดพัทลุงกําหนด
จัดงานวันข#าราชการพลเรือน ประจําปH ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
จังหวัดขอเชิญชวนร$วมกิจกรรมดังกล$าวโดยพร#อมเพรียงกัน
๕. การจัดงานวันสมเด็จพระพุทธยอดฟSาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ ประจําปH ๒๕๖๑ จังหวัดพัทลุงกําหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ ในวันศุกรที่ ๖ เมษายน
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศู น ย ประชุ ม องค การบริ ห ารส$ ว นจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ขอให# ทุ ก คนไปร$ ว มพิ ธี
โดยพร#อมเพรียงกัน
๖. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได#บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐,๙๑)
สําหรับปHภาษี ๒๕๖๐
กําหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได#บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐,๙๑)
ประจํ า ปHภ าษี ๒๕๖๐ จะสิ้น สุ ดในวัน ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๑ ขอเลื่ อนวั น สุ ด ท# ายของการยื่ น แบบกระดาษ
เปPนวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ยื่นแบบทางอินเตอรเน็ตเลื่อนออกไปถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
๗. การออกปฏิบัติงานตามโครงการหน$วยบําบัดทุกข บํารุงสุข สร#างรอยยิ้ม
ให#ประชาชน ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
ณ วัดลานช#าง หมู$ที่ ๗ ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
๘. แผนปSองกันและอุบัติเหตุช$วงเทศกาลสงกรานต
ระหว$างวันที่ ๑-๑๐ เปPนช$วงเตรียมการ ระหว$างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน
๒๕๖๑ ช$วงควบคุมเข#มข#น จังหวัดพัทลุงได#ตั้งด$านตรวจไว# ๒๒ จุดตรวจ
๙. สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม
การดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมในส$วนที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบ เรื่อง
กองทุนหมู$บ#านและชุมชนเมือง ที่ยังดําเนินการไม$แล#วเสร็จ อีก ๒ เรื่อง
๑๐. การรับเสด็จไม$ว$าพระเจ#าอยู$หัว รัชกาลที่ ๑๐ หรือพระบรมราชวงศต$างๆ
ให#ผู#ว$าราชการจังหวัด นายอําเภอหรือหัวหน#าส$วนราชการรับเสด็จด#วยตนเองไม$มอบให#ผู#อื่นรับ เรื่องนี้ถือ
เปPนเรื่องสําคัญ
11. อย$าอ#างอิงสถาบัน ไม$นําสถาบันไปอ#างอิงใดๆ
๑2. การจัดที่นั่งในพิธีต$างๆ อย$าให#มีสีทอง เช$น เก#าอี้ทอง ฯลฯ
13. เรื่องความสะอาด พัทลุงเปPนเมืองรอง ใน ๕๕ จังหวัด และเมืองหลัก
อีก ๒๒ จังหวัด ผู#ว$าราชการจังหวัดพูดถึงการทําขยะอินทรีย ท$านอยากให#ขยายผลไปยังหมู$บ#าน ตําบล ด#วย
๑๔. การเบิกจ$ายตรงสวัสดิการ ค$ารักษาพยาบาลผู#ป0วยนอก ใช#บัตรประชาชน
ใบเดียว เริ่มใช#ตั้งแต$ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๕. การเร$งรัดการเบิกจ$ายเงิน ขณะนี้จังหวัดพัทลุงอยู$ลําดับที่ ๗๒ ของ พช.
งบเวทีที่ ๓ น$าจะเปPน พช.ยืมเงิน แต$เนื่องจาก พช.ไม$มีคนยืม อธิบดีจะให#ปกครองยืมแทน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

-4รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/256๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
ฝ0ายเลขานุการได#เผยแพร$ไว#ในเว็บไซตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ที่ http://phatthalung.cdd.go.th ไว#ล$วงหน#าแล#วเพื่อให#ผู#เข#าประชุมได#ตรวจสอบรายงานการประชุม ขอให#
ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
ติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/256๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๓.๑
การเบิกจ$ายเงินงบประมาณ ประจําปH ๒๕๖๑
หัวหน#าฝ0ายอํานวยการ แจ#งให#ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบประมาณที่สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงได#รับการจัดสรร ดังนี้
1) งบกรมการพัฒนาชุมชน
- งบประมาณที่ได#รับการจัดสรร จํานวน 23,443,997.24 บาท
- เบิกจ$ายแล#ว ๑๘,895,831.98 บาท
- คิดเปPนร#อยละ 80.60
- ข)อมูล ณ 2 เมษายน 2561
๒) งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งบบริหาร เบิกจ$ายแล#ว 712,335.38.- บาท
- เงินทุนหมุนเวียน เบิกจ$ายแล#ว 5,658,970.- บาท
- เงินอุดหนุน เบิกจ$ายแล#ว - บาท
- ข#อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ประธาน เพิ่มเติมว$างบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอให#เขียนโครงการมา
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๓.๒
การส$งรายงานประจําเดือนมีนาคม และแผนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ต#องส$งรายงานผล
ประจําเดือน ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จํานวน ๗ เรื่อง ดังนี้
๑. กองทุนแม$ของแผ$นดินฯ (วันที่ ๒๐ ของเดือน)
๒. ข#อมูลผลตรวจสุขภาพกองทุนแม$ของแผ$นดิน (เดือนเมษายน) (ศูนยข#อมูลกลาง)
๓. รายงานยอดจําหน$าย OTOP ประจําเดือน ( วันที่ ๕ ของเดือน) (ศูนยข#อมูลกลาง)
๔. ค$าเช$าบ#าน (วันที่ ๕ ของเดือน)
๕. ค$าใช#จ$ายในการเดินทางไปราชการ (วันที่ ๕ ของเดือน)
๖. สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ( วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป)
ระเบียบวาระที่ ๒

สรุปผลการส.งรายงานประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
๑. อําเภอเมืองพัทลุง ส$งทัน ๗ กิจกรรม ๑๔ คะแนน
๒. อําเภอกงหรา ส$งทัน ๖ กิจกรรม ๑๒ คะแนน
๓. อําเภอเขาชัยสน ส$งทัน 6 กิจกรรม ๑๒ คะแนน
๔. อําเภอตะโหมด ส$งทัน 6 กิจกรรม ๑๒ คะแนน
๕. อําเภอควนขนุน ส$งทัน 6 กิจกรรม ๑๒ คะแนน
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๗. อําเภอศรีบรรพต ส$งทัน ๗ กิจกรรม ๑๔ คะแนน
๘. อําเภอป0าบอน ส$งทัน 6 กิจกรรม ๑๒ คะแนน
๙. อําเภอบางแก#ว ส$งทัน 7 กาจกรรม ๑๔ คะแนน
๑๐. อําเภอป0าพะยอม ส$งทัน 6 กิจกรรม ๑๒ คะแนน
๑๑. อําเภอศรีนครินทร ส$งทัน 6 กิจกรรม ๑๒ คะแนน
ประธาน เพิ่มเติม ในเดือนต$อไปกิจกรรมสรุปผลาการปฏิบัติงานประจําเดือน ให#เปลี่ยนเปPนส$งปHละ
๒ ครั้ง คือรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน และให#เพิ่มการส$งรายงานอีก ๑ กิจกรรม คือ การคัดกรอง
ผู#ประกอบการกลุ$ม C ส$ง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

รับทราบและถือปฏิบัติ
เรื่องแจ)งเพื่อทราบถือปฏิบัติ
ข#าราชการลาออกจากราชการ
ด#วยข#าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงได#ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ

จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นายปรีชา ทัศวงศ พัฒนาการอําเภอป0าบอน ขอลาออกจากราชการตั้งแต$
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
๒. นายสุกรี ศรีใส หัวหน#าฝ0ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ขอลาออกจากราชการตั้งแต$วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
จังหวัดพัทลุงได#อนุญาตให#ข#าราชการทั้ง ๒ ราย ลาออกจากราชการตามคําสั่ง
จังหวัดพัทลุง ที่ ๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
1) ผลการลงพื้นที่เวทีที่ 2 ยอดสะสมตั้งแต$วันที่ 21 มีนาคม – 29 มีนาคม
2561 จํานวน ๗๑๕ หมู$บ#าน /ชุมชน ผู#เข#าร$วมกิจกรรม ๑๘,๘๙๔ คน จํานวนหมู$บ#าน/ชุมชนที่ดําเนินการ
แล#ว จํานวน ๑๘๑ หมู$บ#าน/ชุมชน คิดเปPนร#อยละ ๒๕.๓๑ คงเหลือยังไม$ดําเนินการ ๕๓๔ หมู$บ#าน คิดเปPน
ร#อยละ ๗๔.๖๙ ผลการลงพื้นที่เวทีที่ ๒ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพัทลุง ดําเนินการแล#ว ๒๕.๓๑ %
ยังไม$ดําเนินการ ๗๔.๖๙ % รายละเอียดแจกให#อําเภอทราบแล#ว
๒) การจ#างนักศึกษาช$วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โดยกระทรวงมหาดไทยแจ#งแนวทางการจ#างนักศึกษามาช$วยปฏิบัติงานราชการในช$วงปuดภาคเรียน โดย
ดําเนินการ ดังนี้
- อําเภอประกาศรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกจ#างนักศึกษามาช$วยปฏิบัติงาน
ราชการ ไม$เกิน 60 วันต$อคน และเริ่มจ#างได#ไม$ก$อนวันที่ 9 เมษายน 2561

-6- ให#เบิกจ$ายค$าจ#างในอัตราไม$เกินวันละ 300 บาทต$อคนต$อวัน และปฏิบัติงาน
ไม$น#อยกว$า 7 ชั่วโมงต$อวัน
- การจ$ายเงินค$าจ#างจะโอนเข#าบัญชีของนักศึกษาทุก 15 วัน โดยกรม
การปกครองเปPนหน$วยเบิกจ$าย
สําหรับหลักเกณฑและแนวทางในการจ#างนักศึกษาช$วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ได#แจกเอกสารรายละเอียดให#ที่ประชุมทราบแล#ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.3
การดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
ตามที่ จังหวัดพัทลุงได#แต$งตั้งผู#บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing
Officer (CMO) จั งหวั ด พั ทลุ ง เพื่ อ บริ ห ารจั ด การตลาดและจั ด ทํ า แผนงานการตลาด วิ เ คราะห ตลาด
พั ฒ นาสิ น ค# า สร# า งความพึ ง พอใจให# กั บ ผู# บ ริ โ ภค ตลอดจนประสานความร$ ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งานธนาคาร
เพื่ อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจั งหวั ด หรือสาขาในการดํา เนิ น การจั ด อบรมและเสริ มสร# างความรู#
เกี่ยวกับด#านการตลาดให#กับผู#ประกอบการ นั้น ขอให#สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการคัดกรองผู#ประกอบการกลุ$ม C ให#แล#วเสร็จโดยเร$งด$วนและประสาน
CMO ของตลาดแต$ละประเภทดําเนินการพัฒนาผู#ประกอบการ ทั้งนี้ หากมีผู#ประกอบการต#องการประสาน
แหล$งทุนให#จัดส$งรายชื่อผู#ประกอบการให#ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) พิจารณา
สนับสนุนตามความเหมาะสมแบบรายงานการคัดกรองได#จัดส$งให#อําเภอแล#ว
2. กําชับให#เจ#าหน#าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบโครงการตลาดประชารัฐ รายงานผล
การดําเนินงานคลินิกผู#ประกอบการตลาดประชารัฐประจําเดือน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือนแบบรายงานได#
จัดส$งให#อําเภอแล#ว
3. ให#เจ#าหน#าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบโครงการตลาดประชารัฐ บันทึกรายงาน
ผลการดําเนินงานตลาดประชารัฐ (ตป.04) ประจําเดือนในระบบออนไลนของกรมการพัฒนาชุมชน ภายใน
วันที่ 20 ของทุกเดือน
4. ให#ประสานหน$วยงานที่เกี่ยวข#องร$วมกันประเมินมาตรฐานตลาดประชารัฐแล#ว
รายงานผลการประเมินตลาดตามแบบ ตป.11 ในระบบออนไลน www.market.moi.go.th หัวข#อมาตรฐาน
ตลาด ประชารัฐ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๔.4
ผลการจัดเก็บข#อมูลความจําเปPนพื้นฐาน (จปฐ.) ปH ๒๕๖๑
กลุ$มงานยุทธศาสตรฯ แจ#งผลการจัดเก็บข#อมูลความจําเปPนพื้นฐาน (จปฐ.)
ปH ๒๕๖๑ ข#อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สรุป ดังนี้

-7ผลการดําเนินงาน จปฐ.

ที่
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

อําเภอ

จํานวน
หมู$บ#าน/
ชุมชน

จํานวน
ครัวเรือน

ผลการจัดเก็บข#อมูล
จปฐ.

ผลการบันทึกตามระบบ
ออนไลน

จํานวน คร.

ร#อยละ

จํานวน
คร.
28,372
8,64
11,792
7,258
23,202
12,482
4,962
6,771
12,279
9,746
7,506

ร#อยละ

ตัวชี้วัดที่
22
รายได#
ครัวเรือน เฉลี่ยตก
เพิ่ม
เกณฑ
คร.

เมืองพัทลุง
กงหรา
เขาชัยสน
ตะโหมด
ควนขนุน
ปากพะยูน
ศรีบรรพต
บางแก#ว
ป0าบอน
ป0าพะยอม
ศรีนครินทร

189
45
63
51
138
69
30
42
55
39
43

28,282
8,429
11,767
7,161
23,079
12,455
4,953
6,758
12,237
9,730
7,492

28,372
8,464
11,792
7,258
23,202
12,482
4,962
6,771
12,279
9,746
7,506

100.27
100.42
100.10
101.35
100.53
100.22
100.18
100.19
100.34
100.16
100.19

100.27
100.42
100.21
101.35
100.53
100.22
100.18
100.19
100.34
100.16
100.19

90
35
25
97
123
27
9
13
42
16
14

233
2
99
35
70
9
30
145
4
-

รวมทั้งจังหวัด

764

132,343

132,834

100.37 132,834 100.37

491

627

รายละเอียดได#แจกเอกสารให#อําเภอและผู#เข#าประชุมทราบด#วยแล#ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕
การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ$มงานส$งเสริมการพัฒนาชุมชน แจ#งการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ให#ที่ประชุมทราบดังนี้
๑. ฐานข)อมูลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพัทลุง
ประเภทบุคคลธรรมดา (อายุ ๑๕ ป>ขึ้นไป)
๑) สตรีที่มีอายุ ๑๕ ปHขึ้นไปตามทะเบียนราษฎร ปH พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น
๒๒๒,๔๒๑ คน
๒) เปSาหมายรณรงคสมัครสมาชิก ๘๐ % รวมทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๑๖ คน
๓) จํานวนสตรีที่สมัครเปPนสมาชิกแล#ว (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) รวม
ทั้งสิ้น ๘๔,๑๘๒ คน
๔) จํานวนเปSาหมายการเพิ่มจํานวนสมาชิก รวมทั้งสิ้น ๙๓,๘๓๔ คน
๕) จํานวนสตรีที่สมัครเปPนสมาชิกแล#ว ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
รวมทั้งสิ้น ๘๙,๗๔๒ คน
๖) จํานวนสตรีที่สมัครเปPนสมาชิกแล#ว ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ รวม
ทั้งสิ้น ๙๐,๖๓๖ คน
๗) จํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ๘๙๔ คน
๘) จํานวนที่ต#องรณรงคอีก ๘๗,๓๘๐ คน

-8๒. ฐานข)อมูลการสมัครสมาชิกประเภทองค"กรสตรี จังหวัดพัทลุง ณ วันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๑) จํานวน กพสม./ชุมชน รวม ๗๑๕
๒) จํานวน กพสม./ชุมชน ที่สมัครฯ แล#ว ๑๑๖
๓) กพสม./ชุมชน ที่สมัครในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๔
๔) จํานวน กพสอ 11
5) จํานวน กพสอ.ที่สมัครฯแล#ว 12
๖) รวม 178 องคกร รวมองคกรที่สมัครเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 9 องคกร
๓. สถานะการเงินสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
พัทลุง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ" ๒๕๖๑
๑. โครงการค#างชําระกรณีครบสัญญา ๒ ปH จํานวน ๒๑๖ โครงการ
ปHงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙
- เงินต#น ๒๐,๐๘๖,๐๖๔.๐๗ บาท
- ดอกเบี้ย ๔๘๕,๘๐๖.๘๔ บาท
รวมเปPนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๗๑,๘๗๐.๙๑ บาท
๒. โครงการสัญญาปH ๒๕๖๐ จํานวน ๔๐ โครงการ
- เงินต#น ๕,๔๓๙๖๖๖.๐๐ บาท
- ดอกเบี้ย ๑๗๓,๔๖๖.๖๐ บาท
รวมเปPนเงินทั้งสิ้น ๕,๖๑๓,๑๓๒.๐๐ บาท
๓. โครงการสัญญาปH ๒๕๖๑ จํานวน ๒๐ โครงการ
- เงินต#น ๓,๒๔๐,๓๗๐.๐๐ บาท
- ดอกเบี้ย ๑๑๑,๓๓๒.๐๐ บาท
รวมเปPนเงินทั้งสิ้น ๓,๑๙๖,๙๕๘.๐๐ บาท
๔. รายละเอียดการอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพัทลุง
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
- ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จํานวน ๕๑ โครงการ จํานวนเงิน
๘,๐๐๙,๘๕๐ บาท ประเภทเงินอุดหนุน จํานวน ๑ โครงการ เงิน ๗๐,๔๐๐ บาท
๕. ข)อมูลโครงการสัญญาตั้งแต.ป> พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ที่เข)ามาติดต.อชําระ
เงินและโครงการที่ยังไม.เข)ามาติดต.อชําระเงิน ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวนโครงการที่ค#างชําระ รวม
ทั้งสิ้น ๒๑๖ โครงการ
- การชําระเงิน เข#ามาติดต$อ ๑๗๐ โครงการ ไม$เข#ามาติดต$อ ๔๖ โครงการ
- โครงการที่ยังไม$เข#ามาติดต$อ จํานวน ๔๖ โครงการ ส$งหนังสือถึง

-9สํานักงานอัยการคุ#มครองสิทธิ์ จํานวน ๑๒ โครงการ จํานวนโครงการที่ยังไม$เข#ามาติดต$อ ๓๔ โครงการ จํานวน
โครงการที่มีการชําระเงินเพิ่ม ๑ โครงการ
รายละเอียดได#แจกเอกสารให#ผู#เข#าประชุมทราบด#วยแล#ว
มติที่ประชุม
๔.๖

รับทราบ
การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเปPนกรณีพิเศษ ในปH ๒๕๖๑
ฝ0 า ยอํ า นวยการแจ# ง ให# ที่ ป ระชุ ม ทราบว$ า ที่ ป ระชุ ม ครม.เมื่ อ วั น ที่ ๒๗
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ครม.ได#พิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเปPนกรณีพิเศษในปH ๒๕๖๑ ลงมติ
เห็นชอบกําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเปPนกรณีพิเศษ ในปH ๒๕๖๑ ตามที่สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
โดย กําหนดให#วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เปPนวันหยุดราชการเพิ่มเติม เปPนกรณีพิเศษ อีก ๑ วัน
รวม ๕ วัน ตั้งแต$วันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ.มงาน/ฝMาย และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

ประธาน แจ#งว$าในเดือนต$อไปสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ$มงาน/ฝ0าย และ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ไม$ต#องสรุปเปPนรายเดือนให#สรุปเฉพาะช$วงรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
เท$านั้น
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑

การจําหน.ายสลากกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนได#ขอความร$วมมือสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ในการจําหน$ายสลากกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปH ๒๕๖๑ จํานวน ๔๒ เล$มๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมเปPนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท โดยให#จังหวัดหักเปPนค$าบริหารจัดการของจังหวัด จํานวน ๒,๑๐๐ บาท ส$งให#
กรมการพัฒนาชุมชน ๓๙,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดขอความร$วมมือจากเจ#าหน#าที่
พัฒนาชุมชนทุกคน โดยเฉลี่ยให#แต$ละคนไปแล#ว ขอให#ส$งเงินให#จังหวัดภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ กําหนด
วันออกสลากในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
จดรายงานการประชุม
(นางละออง คงนวล)
เจ#าพนักงานธุรการชํานาญงาน

