ระเบียบวาระการประชุมประจาเดือนสานักงานพัฒนชุมชนจังหวัดตรัง
ครั้งที่ 10/2562
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 3 อาเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากการประชุมกรมการจังหวัดประจาเดือน
ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้นาเสนอรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ให้ผู้เข้าประชุมรับรองในเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตรัง ประจาเดือนตุลาคม 2562
(กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน “เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
4.3 แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่ม องค์กร เครือข่าย กิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่เปูาหมายของพัฒนากร
ประกอบ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
4.4 การจัดพิธีรับเงินพระราชทานและสมโภชเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านและชุมชน
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
4.5 ปฏิทินการส่งงานประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
4.6 ปฏิทินการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังประจาเดือนพฤศจิกายน
2562 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
4.7 สรุปผลการส่งรายงานประจาเดือนตุลาคม 2562 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
4.8 สรุปผลการวิเคราะห์ติดตามผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชน (พช.๖
4.9 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
4.10 รายงานผู้ขอรับบริการ จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.2ค จังหวัดตรัง
(กลุ่มงานสารสนเทศฯ)
4.11 สรุปผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนประจาเดือนตุลาคม 2562
(กลุ่มงานสารสนเทศฯ)
4.12 การดาเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
4.13 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่าย (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุมประจาเดือนสานักงานพัฒนชุมชนจังหวัดตรัง
ครั้งที่ 10/2562
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 3 อาเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากการประชุมกรมการจังหวัดประจาเดือน
ตุลาคม 2562

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้นาเสนอรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ให้ผู้เข้าประชุมรับรองในเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตรัง ประจาเดือนตุลาคม 2562
(กลุ่มงานส่งเสริมฯ)

เรื่องเพื่อทราบ

4.1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมการ
พัฒนาชุมชน พร้อมวงเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สาหรับดาเนินการตาม
แนวทางการดาเนินกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนด คือ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
ไตรมาส 1-2 จานวน 23 กิจกรรม งบประมาณจานวนทั้งสิ้น 8,844,400 บาท โดยจังหวัดดาเนินการจานวน
11 โครงการ งบประมาณจานวน 2,387,600 บาท อาเภอดาเนินการ 12 กิจกรรม จานวน 6,456,800 บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒ นาชุมชนได้ประสานกองแผนเบื้องต้นได้แล้ ว
ปรากฏว่า กรมฯ ให้ชะลอโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรั บโครงการอื่น ๆ สามารถดาเนินการได้
ขณะนี้ โครงการอยู่ระหว่างให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเขียนโครงการ และจังหวัดจะแจ้งจัดสรรงบประมาณ
และโครงการที่อนุมัติแล้วให้อาเภอดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน “เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนได้ จัดทา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน “เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้” งบประมาณจานวน 33,050 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางแผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน
จั ง หวั ด ตรั ง กลุ่ ม จั ง หวั ด และนโยบายต่ า ง ๆ ในการน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ เ ปู า หมายที่ ก าหนดไว้
โดยดาเนินการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ โรงแรมวัฒนาปาร์ค อาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง กลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒ นาชุม ชน และพนัก งานในสัง กัด จานวน 75 คน ทั้งนี้
ขอให้กลุ่มงาน/ฝุาย และอาเภอแจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม

งบหน้าการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1-2)
กิจกรรม
ที่

แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

งบประมาณ

หมายเหตุ

8,844,400

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกรมการพัฒนาชุมชน

1

1.1 จัดทาแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจาปี
2563

67,700

กง.สารสนเทศฯ

467,100

อาเภอ

กง.สารสนเทศฯ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านความมั่นคง
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลักที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
2

1.บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล

กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผูน้ าสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน
3

1. สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

790,400

4

2. สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

2,323,200

อาเภอ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กรมฯ ชะลอ)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
5

1.1 อบรมแกนนาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 พัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

407,000

กง.ส่งเสริม

6

1.2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนในหมู่บ้าน

196,000

อาเภอ

เศรษฐกิจพอเพียง
1.2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
7

1.2.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอาเภอ

122,600

อาเภอ

8

1.2.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด
2. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน

14,800

9

2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

729,000

อาเภอ

10

2.2 สร้างเสริมประสบการณ์พัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

1,152,000

อาเภอ

11

2.3 การจัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

218,700

อาเภอ

12

2.4 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านความมั่นคง
แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

315,000

อาเภอ

กง.ส่งเสริม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
13

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

32,000

กง.
ยุทธศาสตร์

14

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

85,200

อาเภอ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ
1. สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือ
แหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง
15

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

148,400

กง.
ยุทธศาสตร์

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อการเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการ
เข้าถึงแหล่งทุน

16

1. เพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้
ตามหลักธรรมาภิบาล

479,200

อาเภอ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. พัฒนายกระดับยกระดับ 1-3 ดาว
1.1 ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)
17

1.1.1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

140,000

กง.ส่งเสริม

18

1.1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบ
โปรแกรม

656,000

กง.ส่งเสริม

256,800

อาเภอ

112,000

อาเภอ

19

โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
กลับสู่ท่องถิ่น

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางตลาด
กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
20
21

22

1. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
1. โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

1. ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ระดับจังหวัด
กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างรายได้จากการจาหน่ายสินค้าชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล
23 โรงเรียน
โรงแรม ร้านอาหาร)
มติที่ประชุม

5,000

ฝุาย
อานวยการ

24,300

กง.
ยุทธศาสตร์

102,000

กง.
ยุทธศาสตร์

4.3 แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่ม องค์กร เครือข่าย กิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่เปูาหมายของพัฒนากร
ประกอบ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ดตรั ง โดยกลุ่ มงานยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาชุ มชนได้ จั ดท า
แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่ม องค์กร เครือข่าย กิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่เปูาหมายของพัฒนากรเพื่อใช้ในการติดตาม
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้แจ้งหนังสือให้อาเภอมอบหมาย
พัฒนากรทุกคนจัดทาแบบดังกล่าวแล้วตามหนังสือสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ที่ ตง 0019/ว 1016 ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยให้อาเภอรวบรวมส่งแบบฟอร์มฯ ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนภายใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้ทุกอาเภอยังไม่ส่งแบบฟอร์มฯ ดังกล่าว
ขอให้อาเภอทุกอาเภอรวบรวมแบบฟอร์มฯ ข้างต้นส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย เพื่อจะได้นาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อไป
มติที่ประชุม
4.4 การจัดพิธีรับเงินพระราชทานและสมโภชเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านและชุมชน
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
ตามที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด
ตรังได้จัดงานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดนิทรรศการผลการดาเนินงานศูนย์ เ รีย นรู้
กองทุน แม่ข องแผ่น ดิน และมอบเกีย รติบัต รกองทุน แม่ข องแผ่น ดิน หมู่บ้า น/ชุม ชนที่มีผ ลงานดีเ ด่น ในวัน
จันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง และ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอได้ร่วมประชุมหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อจัดพิธีรับ และสมโภชเงิน
พระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ
เมืองตรัง
กันตัง
ย่านตาขาว
ปะเหลียน
สิเกา
ห้วยยอด
วังวิเศษ
นาโยง
รัษฎา
หาดสาราญ

บ้าน/ชุมชน
หนองใหญ่
จุปะ
หนองขอน
ท่าคลอง
ไทรห้อย
วังหลาม
โคกพลา
เกาะหยี
ควนไทรตอก
นาราโพ

11 ชุมชนบางรัก เทศบาลนครตรัง
มติที่ประชุม

หมู่ที่
ตาบล
2
บ้านควน
3
กันตังใต้
9
ในควน
3
ลิพัง
5 นาเมืองเพชร
1
ห้วยนาง
4
วังมะปราง
1
โคกสะบ้า
5
เขาไพร
11 หาดสาราญ

วันที่ดาเนินการ
ยังไม่กาหนด
ยังไม่กาหนด
ยังไม่กาหนด
3 ธ.ค. 2562
7 ธ.ค. 2562
ยังไม่กาหนด
23 พ.ย. 2562
ยังไม่กาหนด
ยังไม่กาหนด
31 ต.ค. 2562
30 พ.ย. 2562

สถานที่

ศาลาหมู่บ้าน
ศาลาหมู่บ้าน
ศาลาหมู่บ้าน
โรงเรียนบ้านปากปรน (ดาเนินการ
แล้ว)
ที่ทาการชุมชน

4.5 ปฏิทินการส่งงานประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
ที่

เรื่องที่รายงาน

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

ผลการปฏิบัติงาน สพอ.(ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๒)
ปฏิทินข่าว
รายงานการจาหน่าย OTOP(ยอดจาหน่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๒)
หลักฐานการเงินค่าเช่าบ้าน
รายงานการผ่อนเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(แบบ กส.๔/๒)
รายงานการประชุมประจาเดือน
รายงานผู้ขอรับบริการข้อมูล จปฐ.และ กชช.๒ ค
รายงานการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
รายงานผลการดาเนินงานกองทุน กข.คจ.
สถิติประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน
รายงานความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
พช.๖
แผนปฏิบัติราชการ สพอ.(แผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๒)
14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

วัน/เดือน/ปี
๔ พ.ย.๖๒
๔ พ.ย.๖๒
๔ พ.ย.๖๒
๑๐ พ.ย.๖๒
๑๐ พ.ย.๖๒
๑๑ พ.ย.๖๒
๑๓ พ.ย.๖๒
๒๓ พ.ย.๖๒
๒๓ พ.ย.๖๒
๒๓ พ.ย.๖๒
๒๓ พ.ย.๖๒
๒๓ พ.ย.๖๒
๒๓ พ.ย.๖๒
20 พ.ย..62

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด
ชื่อ
กลุ่ม/ฝ่าย
ชนะ ยุทธศาสตร์
พรจันทร์ อานวยการ
ธรรญพร ส่งเสริม
ผกาวัลย์ อานวยการ
อนุรีย์
ส่งเสริม
พรจันทร์ อานวยการ
วินัย สารสนเทศ
ศิริรัตน์ ส่งเสริม
ศิริรัตน์ ส่งเสริม
พรจันทร์ อานวยการ
ชนะ ยุทธศาสตร์
ชนะ ยุทธศาสตร์
ชนะ ยุทธศาสตร์
ผกาวัลย์ อานวยการ

มติที่ประชุม
4.6 ปฏิทินการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังประจาเดือนพฤศจิกายน
2562 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
วัน เดือน ปี

โครงการ/กิจกรรม
ประชุมคณะทางานพิจารณาจัดทาข้อตกลง
6 พ.ย. 2562
13.30 น.
การปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดตรัง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนา
11 พ.ย. 2562 08.30- 6.30 น. ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2563
ประชุมคณะกรรมการประสานและ
15 พ.ย. 2562
13.30 น.
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
จังหวัดตรัง (คสป.ตรัง)
มติที่ประชุม

เวลา

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

ณ ห้องประชุมสานักงาน กลุ่มงาน
พัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์
โรงแรมวัฒนาพาร์ค
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

ณ ห้องพระยารัษฎา
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

4.6 สรุปผลการส่งรายงานประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เรื่องที่รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน สพอ.(ผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน ๒๕๖๒)
ปฏิทินข่าว
รายงานการจาหน่าย OTOP(ยอดจาหน่ายเดือนกันยายน ๒๕๖๒)

รายงานการผ่อนเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(แบบ กส ๔/๒)
รายงานการประชุมประจาเดือน
รายงานผู้ขอรับบริการข้อมูล จปฐ.และ กชช.๒ ค
รายงานการดาเนินงานกลุม่ ออมทรัพย์
รายงานผลการดาเนินงานกองทุน กข.คจ.
สถิติประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน
รายงานความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
พช.๖
แผนปฏิบัตริ าชการ สพอ.(แผนปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒)

รวม
ลาดับที่
หมายเหตุ การให้คะแนนพิจารณาจากเลขที่รับหนังสือของจังหวัด
มติที่ประชุม

วันกาหนด
ส่ง
๔ ต.ค.๖๒
๔ ต.ค.๖๒
๔ ต.ค.๖๒
๑๐ ต.ค.๖๒
๑๐ ต.ค.๖๒
20 ต.ค.62
23 ต.ค.62
23 ต.ค.62
23 ต.ค.62
23 ต.ค.62
23 ต.ค.62
23 ต.ค.62

อาเภอ
เมือง

ห้วย
ยอด

ปะ
กันตัง เหลียน

ย่านตา
ขาว

วัง
วิเศษ

สิ
นา
เกา รัษฎา โยง

หาด
สาราญ

1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
0
1

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
0
1

2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
0
1

2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
0
1

2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
0
1

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
0
1

2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2

1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2

17
2

13
4

12
5

18
1

12
5

14
3

14
3

13
4

18
1

17
2

4.7 สรุปผลการวิเคราะห์ติดตามผลการดาเนินงานพัฒนาชุมชน (พช.๖)
จังหวัดตรัง
ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ผู้ติดตาม/นิเทศ/สนับสนุน/ตรวจเยี่ยม

จานวน
กิจกรรม
(พจ./ พอ./นวช.จ./นวช.กรมฯ/ผบช.ระดับสูง ที่ติดตาม
ผล
อื่น ๆ)
นางสาวรุ่งทิพย์ ฟองโหย

1

พัฒนาการอาเภอหาดสาราญ
นายหาญณรงค์ สงหนู

ประเด็นการติดตาม

ปัญหา/
อุปสรรค

- การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

-

บ้านนาราโพ ม.11 ต.หาดสาราญ
4

กลุ่มสตรี ม.1 ต.หนองตรุด

ข้อสั่งการ/คาแนะนา/ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาของผู้นิเทศ

1. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ฬหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตาบลเข้าร่วม
2. มอบหมายให้พัฒนากรประสานหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

-

พัฒนาการอาเภอเมืองตรัง

1. นาผลิตภัณฑ์ลงทะเบียน OTOP
1. ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ประสาน อ.บ.ต.หนองตรุด เพื่อให้การสนับสนุน

- การดาเนินงานหมู่บ้านต้นกล้า

-

1. ให้สมาชิกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมพิธีมอบเงิน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

พระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านควน

2. ให้มีการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเพื่อจัดพิธีเฉลิมฉลอง
เงินขวัญถุงพระราชทาน
3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง

- อบรมกลุ่มอาชีพจักสาน

-

1. ให้มีการจัดตั้งกลุม่ โดยมีการประชุมร่วมกัน ทางานร่วมกัน

หมู่ที่ 2 ตาบลนาพละ

2. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการ อบรมกลุม่ อาชีพจักสาน
3. ให้กลุ่มนาผลิตภัณฑ์ลงทะเบียน OTOP

- การฝึกอบรมสมาชิก

นายสันติชัย คงดี
พัฒนาการอาเภอนาโยง

1

นางนงเยาว์ ทองสุข
พัฒนาการอาเภอปะเหลียน

1

มติที่ประชุม

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านโพธิ์
- การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หมู่ที่ 1 ตาบลโคกสะบ้า

- การดาเนินงานกลุม่ แม่บ้านเกษตร
ทุ่งรวงทอง บ้านทุ่งรวงทอง ม.4 ต.ท่าข้าม

-

-

-

1. ให้มีการจัดตั้งกลุม่ ตอบสนองนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน
2. ลงทะเบียน OTOP ในกลุ่มกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพต่อไป
3. ประสานอตุสาหกรรมจัดอบรมเพื่อออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
1. กาหนดกิจกรรม และวันสมโภชน์กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะหยี
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. ประสานส่วนราชการที่เกีย่ วข้องร่วมบูรณาการ การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. ดาเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตามกระบวนการ
5. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผูส้ นใจร่วมกิจกรรมทอนเงินพระราชทานขวัญถุง
กองทุนแม่ของแผ่นดินในวันสมโภช
1. การบริหารจัดการกลุ่ม ให้ดาเนินการตามหลัก 5 ก.
2. ให้มีการประชุมสมาชิกอย่างสม่าเสมอ
3. ให้รักษาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

4.8 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และเกิดเป็นเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
2. เพื่อค้นหาและจัดทาเมนูอาชีพสัมมาชีพชุมชนที่สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและการต่อยอดขยายผล
สถานที่ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ดาเนินการ วันที่
พฤศจิกายน 2562 (1 วัน)
วิธีการดาเนินงาน
- ดาเนิ นกิจกรรม สร้างเครือข่ ายทีมวิ ทยากรสั มมาชีพชุมชน ในรูปแบบการจั ดประชุ มเชิงปฏิบัติการ
จานวน 1 วัน โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) เสริมสร้างและพัฒนาทักษะวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาชีพของปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย และ
จัดทาเมนูอาชีพ
- จัดทาฐานข้อมูลทะเบียนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดและเมนูอาชีพสัมมาชีพชุมชน เพื่อให้
อาเภอนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
- สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน พร้อมบันทึกผลการดาเนินงานในระบบ BPM
เงื่อนไข ให้ดาเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ภายหลังจากที่อาเภอดาเนินการแล้ว ดังนี้
1. คัดเลือกปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ จากหมู่บ้านเปูาหมาย หมู่บ้านละ 5 คน
2. คัดเลือกครัวเรือนเปูาหมาย จากหมู่บ้านเปูาหมาย หมู่บ้านละ 20 คน (1 คน/ครัวเรือน)
3. ผู้แทนครัวเรือนเปูาหมายคัดเลือกอาชีพที่ต้องการฝึกอบรม โดยให้พิจารณาคัดเลือกอาชีพที่เป็น
สั มมาชีพ มีโ อกาสทางการตลาดและการต่อยอดขยายผล ทั้ง ในด้านทักษะความรู้ วัตถุดิบ ความพร้อมของ
ครัวเรือน และช่องทางการตลาด
เป้าหมาย

จานวน 138 หมู่บ้าน 979 คน ประกอบด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4.1 ทีมวิทยากร จานวน 138 หมู่บ้านๆละ 5 คน
รวม 690 คน
4.2 ทีมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนฯ หมู่บ้านละ 2 คน
รวม 276 คน
โดยที่ทีมสนั บสนุ น สั มมาชีพชุมชน หมายถึง 1) ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพที่ผ่ านหลั กสู ตร
“วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ”ตามโครงการสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน ซึ่งต่อมาเรียกว่า “วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน” 2) เป็ น ”วิ ทยากรสั มมาชีพ ชุ ม ชน” ที่เคยร่ ว มกิจ กรรมสร้า งสั มมาชีพ ชุม ชนในระดับหมู่บ้ าน ตั้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 3)เป็น “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” ที่พักอาศัยอยู่ในตาบลหรืออาเภอเดียวกัน
กับหมู่บ้านเปูาหมายในโครงการฯ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนได้อย่างต่อเนื่ อง
และเต็มประสิทธิภาพ
4.3 นักวิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอๆละ 1 คน จานวน 10 อาเภอ รวม 10 คน
4.4 เจ้าหน้าที่โครงการ จังหวัดละ 3 คน
โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้
1) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มเปูาหมายจากอาเภอปะเหลียน/อาเภอห้วยยอด จานวน 338 คน

2) รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยจากอาเภอเมืองตรัง/อาเภอกันตัง/อาเภอสิเกา/อาเภอหาดสาราญ/
กลุ่มเปูาหมาย จานวน 340 คน
3) รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย กลุ่มเปูาหมายอาเภอย่านตาขาว/อาเภอวังวิเศษ/อาเภอนาโยง/อาเภอ
รัษฎา จานวน 301 คน
งบประมาณ จานวน 790,400 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1) รุ่นที่ 1 เป็นเงิน 272,855 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
2) รุ่นที่ 2 เป็นเงิน 274,475 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสิบห้าบาทถ้วน)
3) รุ่นที่ 3 เป็นเงิน 243,070 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพเข้าใจแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การทาหน้าที่เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชนให้การสนับสนุนและมีเมนูอาชีพสัมมาชีพ
ที่เป็นอาชีพทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเปูาหมาย
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. มีเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่
2. มีเมนูอาชีพสัมมาชีพชุมชนที่สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและการต่อยอดขยายผล
มติที่ประชุม
.
กิจกรรม

สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ และสามารถนาความรู้ไป
ประกอบอาชีพ เพื่อ สร้ า งรายได้ ให้ กับ ครั ว เรื อนตามแนวทางการสร้า งสั มมาชี พชุ มชนตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการดาเนินงาน/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษา ทาความเข้าใจ แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563
2. กาหนดรูปแบบและจัดทาแผนปฏิบัติการการดาเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กรมฯ กาหนด
เตรียมความพร้อมก่อนดาเนินกิจกรรม
1. เตรียมความพร้อมกลุ่มเปูาหมาย (ต่อเนื่องจากกิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน)
1) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จากหมู่บ้านเปูาหมาย หมู่บ้านละ 5 คน
2) ครัวเรือนเปูาหมาย จากหมู่บ้านเปูาหมาย หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน (ผู้แทนครัวเรือนละ 1 คน)
3. เตรียมแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดย
มอบหมายให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ดาเนินการประชุมหารือ วิเคราะห์และวางแผนการฝึกปฏิบัติอาชีพ
ร่วมกับผู้แทนครัวเรือนเปูาหมาย

4. ดาเนินกิจกรรม สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ระยะเวลา 2 วัน ตามแผนการฝึก
ปฏิบัติอาชีพ (ข้อ 3.2) โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในการ
จัดฝึกอบรมอาชีพ ให้ครัวเรือนเปูาหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่หนึ่ง กิจกรรมที่ 1 ดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเน้นการดาเนินงาน ดังนี้
(1) สร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยการส่งเสริมครัวเรือนให้พึ่งตนเอง ด้วยการทากินทาใช้
ภายในครัวเรือน ปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ เกื้อกูลกันในชุมชน
(2) สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ โดยการส่งเสริมครัวเรือนให้ได้รับการพัฒนาด้านทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ทั้งในลักษณะที่ต่อยอดอาชีพเดิมหรืออาชีพหลัก และอาชีพใหม่ที่เกื้อกูลอาชีพอื่นภายในชุมชน
ตัวอย่างเช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ที่เหลือจากการทากินทาใช้ในครัวเรือน ตามข้อ (1) หรือแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน
(3) สร้างความมั่นคงด้านรายได้ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพหรือ
สหกรณ์ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและช่องทางการตลาด
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการหรือทฤษฎีที่ต้องรู้และควรรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ครัวเรือนเปูาหมายคัดเลือกร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน (ตามข้อ 3.2) ซึ่งอาจมีการสาธิต
หรือฝึกปฏิบัติร่วมด้วยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้แทนครัวเรือนเปูาหมายที่ร่วมการฝึกอบรม โดยดาเนินการ
ณ บ้านพักวิทยากรสัมมาชีพชุมชนหรือปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ด้ า นอาชี พ หรื อ สถานที่ ที่ เ หมาะสมที่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชนหรื อ ใกล้ เ คี ย ง
วันที่สอง ดาเนินการฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเปูาหมาย ณ สถานที่ที่ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรม
อาชีพจัดเตรียมไว้ โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ติดตาม
เป็นพีเ่ ลี้ยง
5. จัดทาฐานข้อมูลครัวเรือนเปูาหมาย เพื่อนนาไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนา และส่งฐานข้อมูล
ดังกล่าว ให้จังหวัดและกรมฯ ตามลาดับ
6. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานส่งให้จังหวัด พร้อมบันทึกผลการดาเนินงานในระบบ BPM
เงื่อนไข 1. ดาเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หลังจากสร้างเครือข่ายทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เป้าหมาย จานวน 138 หมู่บ้าน 20 คน รวม 3,450 คน ประกอบด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4.1 ทีมวิทยากร จานวน 138 หมู่บ้านๆละ 5 คน รวม 690 คน
4.2 ประชาชนที่เป็นผู้แทนครัวเรือนเปูาหมาย จานวน 138 หมู่บ้านๆละ 20 คน รวม 2,760 คน
งบประมาณ จานวน 2,323,200 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน )
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการในไตรมาส 1 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562) หมู่บ้านละ 2 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนเปูาหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดกิจกรรม

1. จานวนประชาชนเปูาหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ จานวน 2,760 คน/ครัวเรือน
2. ร้อยละ 85 ประชาชนเปูาหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ นาความรู้ไปประกอบอาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน และมีรายได้
ทะเบียนจัดสรรงบประมาณ และจานวนกลุ่มเป้าหมาย
สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ดาเนินการไตรมาส 1

อาเภอ

หมู่บ้าน
เป้าหมาย
ปี 63

เมืองตรัง
ห้วยยอด
ปะเหลียน
กันตัง
ย่านตาขาว
นาโยง
วังวิเศษ
สิเกา
รัษฎา
หาดสาราญ
รวม

25
29
19
15
13
12
9
4
8
4
138

มติที่ประชุม

หมู่บ้าน
เป้าหมาย
งบประมาณ:
เป้าหมาย
ครัวเรือน+ปราชญ์
หมู่บ้าน งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่ดาเนินการ
(หมูบ่ ้านละ ๒5
(บาท)
ในไตรมาส 1
คน)
12
35,200 422,400
300
14
35,200 492,800
350
9
35,200 316,800
225
7
35,200 246,400
175
6
35,200 211,200
150
6
35,200 211,200
150
4
35,200 140,800
100
2
35,200
70,400
50
4
35,200 140,800
100
2
35,200
70,400
50
66
2,323,200
1,650

พักรับประทานอาหาร
กลางวัน

ตารางการฝึกอบรมโครงการ
กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ณ................................................อาเภอ....................................จังหวัดตรัง
เวลา
12.0008.30-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00.15.00 น.
15.00-16.30 น.
วันที่
13.00 น.
เสริมสร้างการเรียนรู้
วันแรก
รายงานตัว/ชี้แจง
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการ
การส่งเสริมอาชีพของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
สัมมาชีพชุมชน
ครัวเรือนสัมมาชีพในชุมชน
โครงการ
วันที่สาม
ทบทวน
ฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเปูาหมาย
ฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเปูาหมาย มอบภารกิจ/สรุปผลการ
กิจกรรม
ดาเนินงานโครงการ
ในวันที่ 1
หมายเหตุ : เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
วันที่หนึ่ง กิจกรรมที่ 1 ดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการดาเนินงาน ดังนี้ 1)สร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยการส่งเสริมครัวเรือนให้พึ่งตนเอง ด้วยการทากินทาใช้
ภายในครัวเรือน ปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ เกื้อกูลกันในชุมชน 2)สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ โดยการส่งเสริมครัวเรือนให้ได้รับการพัฒนาด้านทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ทั้งในลักษณะที่ต่อยอดอาชีพเดิมหรืออาชีพหลัก และอาชีพใหม่ที่เกื้อกูลอาชีพอื่นภายในชุมชน ตัวอย่างเช่น การแปรรูปผลผลิ ตทางการเกษตรต่างๆ ที่เหลือจาก
การทากินทาใช้ในครัวเรือน ตามข้อ (1) หรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน 3)สร้างความมั่นคงด้านรายได้ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ
หรือสหกรณ์ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและช่องทางการตลาด
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการหรือทฤษฎีที่ต้องรู้และควรรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเปูาหมายคัดเลือกร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน (ตามข้อ 3.2) ซึ่งอาจมีการสาธิตหรือฝึกปฏิบัติร่วมด้วยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้แทนครัวเรือนเปูาหมายที่ร่วมการฝึกอบรม โดยดาเนินการ ณ
บ้านพักวิทยากรสัมมาชีพชุมชนหรือปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ ด้านอาชีพ หรือสถานที่ที่เหมาะสมที่อยู่ใน
ชุมชนหรือใกล้เคียง
วันที่สอง ดาเนินการฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเปูาหมาย ณ สถานที่ที่ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพจัดเตรียมไว้ โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ติดตามเป็นพี่เลี้ยง
มติที่ประชุม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ
เมือง
นาโยง
ย่านตาขาว
หาดสาราญ
ปะเหลียน
กันตัง
สิเกา
วังวิเศษ
รัษฎา
ห้วยยอด
รวม

มติที่ประชุม

ภาครัฐ
1
1
1
1
1

1
5
11

4.8 แบบสรุปผลการรายงานผู้ขอรับบริการ จปฐ. และ กชช.2 ค.
ประจาเดือน ตุลาคม 2562
เอกชน
สถาบันการศึกษา
ประชาชนทั่วไป
5
6
6
3
4
5
4
5
4
0
0
0
0
0
42

รวม
5
7
7
4
5
6
4
5
5
5
53

วันที่รายงาน
24/10/2562
24/10/2562
25/10/2562
25/10/2562
25/10/2562
24/10/2562
25/10/2562
22/10/2562
25/10/2562
18/10/2562

4.9 สรุปผลสถิติการประชาสัมพันธ์อาเภอ/จังหวัด ประจาเดือนตุลาคม 2562 (กลุ่มงานสารสนเทศฯ)

ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
เว็ปไซต์
ไลน์
เฟสบุค
วิทยุ
โทรทัศน์
หอกระจายข่าว
รวม

เมืองตรัง
4
22
4

56
86

มติที่ประชุม

นาโยง
10
50
3
10
73

ย่านตาขาว
8
14
6
0
0
38
62

หาดสาราญ
3
4
2

ปะเหลียน
3
11
5

10
19

10
29

กันตัง
8
8
8
0
0
41
65

สิเกา
4
10
3

วังวิเศษ
3
8
4

รัษฎา
3
9
1

ห้วยยอด
5
7
7

10
27

10
25

10
23

10
29

จังหวัด
41
31
41
3
5
121

รวม
92
174
84
3
205
558

4.11 การดาเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและ
คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
(กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
ด้วยจังหวัดตรัง โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้จัดทาโครงการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารเจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนและคณะกรรมการโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ ส่งเสริมสนับสนุน และสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กาหนดไว้ กลุ่มเปูาหมาย
ประกอบด้ว ยเจ้ าหน้ าที่พัฒ นาชุมชน จ านวน 47 คน และคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) จานวน732 คน รวมทั้งสิ้น 779 คน ซึ่งได้กาหนดดาเนินการในระดับอาเภอระหว่างวันที่ 12 – 20
พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้
1) เปูาหมายผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ที่
อาเภอ
จนท.พัฒนา
คณะกรรมการ กข.คจ.
รวม
หมายเหตุ
ชุมชน/อสพ. (คน)
หมู่บ้าน (คน)
(คน)
1 เมืองตรัง
7
31 กองทุน/93 คน
100
2 ห้วยยอด
8
46 กองทุน/138 คน
146
3 กันตัง
6
25 กองทุน/75 คน
81
4 ย่านตาขาว
4
23 กองทุน/69 คน
73
5 ปะเหลียน
6
14 กองทุน/42 คน
48
6 สิเกา
3
19 กองทุน/57 คน
60
7 วังวิเศษ
4
26 กองทุน/78 คน
82
8 นาโยง
4
27 กองทุน/81 คน
85
9 รัษฎา
3
23 กองทุน/69 คน
72
10 หาดสาราญ
2
10 กองทุน/30 คน
32
รวม
47
244 กองทุน/732 คน 779
2) ระยะเวลาดาเนินการและพื้นที่ดาเนินการ
ที่
อาเภอ
วัน/เดือน/ปีที่
เวลาดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ
ดาเนินการ
1 ห้วยยอด
12 พ.ย.2562
09.30 - 12.00 น. ห้องประชุม อ.ห้วยยอด
2 รัษฎา
12 พ.ย.2562
13.30 - 16.00 น. ศาลาประชาคม อ.รัษฎา
3 กันตัง
13 พ.ย.2562
09.30 - 12.00 น. ศาลาประชาคม อ.กันตัง
4 ย่านตาขาว
13 พ.ย.2562
13.30 - 16.00 น. ศาลาประชาคม อ.ย่านตาขาว
5 ปะเหลียน
14 พ.ย.2562
09.30 - 12.00 น. ศาลาประชาคม อ.ปะเหลียน
6 หาดสาราญ 14 พ.ย.2562
13.30 - 16.00 น. ศาลาประชาคม อ.หาดสาราญ
7 วังวิเศษ
19 พ.ย.2562
09.30 - 12.00 น. ศาลาประชาคม อ.วังวิเศษ
8 เมืองตรัง
19 พ.ย.2562
13.30 - 16.00 น. ห้องประชุม อ.เมืองตรัง
9 สิเกา
20 พ.ย.2562
09.30 - 12.00 น. ศาลาประชาคม อ.สิเกา
10 นาโยง
20 พ.ย.2562
13.30 - 16.00 น. ศาลาประชาคม อ.นาโยง

มติที่ประชุม
4.12 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่าย
เพื่อให้การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความเข้มแข็ง ประสบความสาเร็จ
และมีประสิทธิภาพ จังหวัดจึงขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1. ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 ให้ถือเป็น “สามเดือนแห่ง
การติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดยมีเปูาหมายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องดาเนินการปิดงบดุลและต้อง
มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 ให้ได้ทุกกลุ่ม
2. รายงานผลการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่ายให้จังหวัด
ทุกวันที่ 20 ของเดือน และให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจะรายงานจังหวัดทราบ โดยเริ่มรายงานตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมนาเสนอผลการดาเนิน งานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การ
ผลิตในวันประชุ มประจาเดือนหัวหน้ากลุ่ม/ฝุาย/พัฒนาการอาเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนของสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดตรัง
3. จัดทาแผนติดตามการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต รายงานให้จังหวัดทราบ และหากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตใดที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
ขอให้พัฒนากรผู้ประสานตาบลได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจาปีด้วย
4 รายงานผลการปิดงบดุลของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตพร้อมแนบสาเนาประกอบงบดุล
ให้จังหวัดทราบ
5. กาชับพัฒนากรได้ติดตามและตรวจเยี่ยมกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตในวันส่งเงิน
สัจจะสะสมประจาเดือนของกลุ่ม หรือวันที่มีการประชุมของกลุ่ม และกาหนดมาตรการ แนวทางให้พัฒนากร
สนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อปูองกันมิให้เกิดปัญหาการทุ จริต
การ
ร้องเรียน การฟูองร้องของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
6. การประชุ ม ประจ าเดื อ นส านัก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ ให้ น าเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การ
ดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นวาระประชุมประจาเดือนสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอด้วย เพื่ อ
ได้รับทราบผลการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
7. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
และในหมู่บ้านที่ยังไม่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยยึดหลักการและแนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งให้มีการทดลองดาเนินการอย่างน้อย 6 เดือน แล้วจึงรายงานการจัดตั้ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้จังหวัดทราบ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
การพัฒนาประเทศ ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ ว ด้ว ยการพัฒนาตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการพัฒนาให้ ประชาชนคนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขสร้างพื้นฐานการพึ่งตนเองลดความเหลื่อมล้า ในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศ มี
ความเข้มแข็ง ในการใช้ความสามารถบริหารจัดการชีวิต และบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมการสร้างรายได้ พัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมความเสมอภาคและเป็นธรรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกัน
กับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในชุมชนประเทศและภายนอกจากสังคมโลก ที่จะส่งผลต่ อครอบครัว
การเตรียมความพร้อมแต่ละครัวเรือนให้ได้รับการพัฒนา อย่างบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา โดยสอดคล้องกับภูมิสังคมที่แต่ละพื้นที่มีความแต่กต่างกันของปัจจัยพื้นฐาน ด้านศักยภาพ วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์
การพัฒนาประชาชนให้ เข้าใจ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกิดการยอมรับและนาไปปฏิบัติ
จึงเป็นสิ่งสาคัญ ในการสร้างความสมดุล ระหว่างการมีปัจจัยในการดารงชีวิตขั้นพื้นฐาน ฐานะทางเศรษฐกิจ กับ
การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่าง ๆ และเพื่อให้ทุกครัวเรือน ในทุก
พืน้ ที่ ได้มีวิถีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นพื้นฐาน สาหรับการพออยู่ พอกิน ในแต่ละครอบครัว
ผลสาเร็จเป็นรูปธรรม
ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกครัวเรือนพัฒนาทั้งพื้นที่ ให้มีทัศนคติและสร้า งลักษณะนิสัยพึ่งตนเองตามบริบทและภูมิสังคม ทุกครัวเรือน
จะต้องปฏิบัติกิจกรรมในครัวเรือน ประกอบด้วย
1. สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการ
1.1. มีการปลูกผัก พืชสวนครัว เพื่อใช้เป็นประกอบอาหารในชีวิตประจาวัน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ประจาวันตามสภาพพื้นที่ของครัวเรือน
1.2. มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด ปลา กบ หรืออื่น ๆ ตามที่สภาพของ
พื้นที่แต่ละครัวเรือนจะทาได้
1.3. มีการแปรรูป ผลิตผลในบ้านเพื่อเป็นการถนอมอาหาร และใช้ประโยชน์ของในครัวเรือนรูปแบบ
ต่าง ๆ
2. สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยการ
2.1. มี ก ารบริ ห ารจั ด การขยะ ลดการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งขยะคั ด แยกขยะ น ากลั บ มาใช้ ซ้ า
หมักขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ย หรือถังขยะเปียกลดโลกร้อน
2.2. มีการจัดสุขลักษณะในบ้าน โดยการจัดบริเวณบ้าน สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ
โรค และพาหะน าโรคสวยงาม เช่น รั้ว กินได้ ไม้ดอกไม้ประดับ สะดวกปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ
2.3. มีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกื้อกูลกัน เช่น น้าจากการซักผ้านาไป รด
ต้นไม้ เป็นต้น
3. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการ

3.1. มีการปฏิบัติศาสนากิจตามพิธีตามความเชื่อเป็นประจา มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเจือจานระหว่าง
กัน
3.2. มีการเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสาอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สาธารณะ ของหมู่บ้านการปรับปรุง ถนน คู คลองหรือการร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ
3.3. มีการออกกาลังกายเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพร่างกายที่เข็งแรง ครัวเรือนต้องมีการออกกาลัง
กายในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประจา
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กระทรวงมหาดไทยเห็นความสาคัญในการสร้างพลังการส่งเสริมปรับทัศนคติ และเพิ่มทักษะ
การดาเนินชีวิตและการสร้างภูมิคุ้มกัน ของประชาชนในระดับครัว เรือน โดยการจัดโครงสร้างการทางาน การ
สนับสนุน และการประสาน บูรณการผ่านคณะทางานระดับกระทรวง ระดับจังหวัด อาเภอและท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการบริหารและปัจจัยการสนับสนุนครัวเรือน
คณะทางานระดับกระทรวง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะทางานการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น
ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้ว ย อธิบดีกรมการพัฒ นาชุมชนเป็ น
ประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าหน่ว ยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนงาน เพื่อกาหนดนโยบายและบูรณาการทางาน อานวยการให้ การ
ขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะทางานระดับจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้ง คณะทางานการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มีหน่ว ยงาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ มีความพร้อมในการร่วมการขับเคลื่อนงาน กาหนดเปูาหมายการดาเนินงาน บูรณาการ
แผนงาน งบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานเพื่อดาเนินการเป็นเปูาหมายในภาพรวมของจังหวัด
คณะทางานระดับอาเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้ง คณะทางานการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ ประกอบด้วย นายอาเภอ เป็นประธาน มีหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็ น คณะท างาน เพื่ อ บู ร ณาการเปู า หมาย การด าเนิ น งาน แ ผนงาน โครงการ กิ จ กรรม และปั จ จั ย
การดาเนินงาน รวมถึงการกากับ เร่งรัด ตรวจสอบและประสานกับหน่วยราชการ เอกชนและภาคประชาชน เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ตาบล
คณะกรรมการระดับตาบล
นายอาเภอ แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธาน ซึ่งมีปัจจัยในการส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาครัวเรือนและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน รวมทั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมีประสบการณ์และมีหน้าที่
ดู แ ลความเป็ น อยู่ ข องประชาชน รวมทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน วิ ช าการ ผู้ น าศาสนา ประชาสั ง คม
สื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ และปราชญ์ประชาชน ที่มีความชานาญ รอบรู้ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีใหม่จากศาสตร์พระราชา เพื่อกาหนดแนวทาง การสร้างความรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติของประชาชน
ให้น้อมนาไปปรับใช้ในครัวเรือน

วิธีการขับเคลื่อนการพัฒนาครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เข้าใจทีมงานวางแผนการปฏิบัติ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้รอบรู้ มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ กาหนด
แนวทางการสร้ า งความรู้ วิ ธี เ ปลี่ ย นลั ก ษณะนิ สั ย การด าเนิ น ชี วิ ต ของประชาช น
ทุกครัวเรือนศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นที่ สภาพของชุมชนท้องถิ่น ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่ามี
สถานการณ์เป็นอย่างไร มีเหตุการณ์ใดบ้าง ที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอย่างไร เพื่อเตรียมสร้างกิจ กรรมรณรงค์ สร้างการรับรู้ และความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของครัวเรือน
2. เข้า ถึงสร้างความตระหนั กในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ นาเสนอแนวคิดการดาเนินชีวิตตามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอพี ย ง รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาชี วิ ต ด้ ว ยศาสตร์ พ ระราชา
ผ่ านสื่ อการเรี ย นรู้ ห ลากหลายรูปแบบ การสร้างความรู้ในรู ปแบบที่เหมาะสม เช่น แนะน า
รายบุ คคล ครั ว เรื อ น การประชุ ม การอบรม กระบวนการกลุ่ ม การสาธิ ต การเรี ย นรู้ ผ่ า น
การทาจริง และวางแผนการพัฒนาครัวเรือนตัวเองต่อไป
3. พัฒนา สนับสนุนการดาเนินงานในแต่ละครัวเรือน ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพึ่งตนเอง โดย
ต้องการ ยอมรับ น้อมนาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง มีเปูาหมายชัดเจน มั่นใจในวิธีการปฏิบัติ ทบทวน
การปฏิบัติ พร้อมปรับปรุงยกระดับให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
4. เสริ ม แรง สร้ า งกิ จ กรรมเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู้ ป ระสบความส าเร็ จ ตามระดั บ ความต้ อ งการ เช่ น
การให้รางวัล การสร้างความยอมรับ การประกาศเป็นต้นแบบเป็นครู เป็นจุดเรียนรู้เพื่อขยายผล
ต่อเนื่อง
5. การตรวจติดตาม เพื่อการกากับ ให้การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาครัวเรือนเป็นไปตามแนวทาง
และช่วงเวลาที่กาหนด ปรับปรุงวิธีการและสนับสนุนครัวเรือนเพื่อให้ ประความสาเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
ครัวเรือนทุกครัวเรือน ในพื้นที่ ตาบล ท้องถิ่น
การรายงานผล
คณะกรรมการแต่ละคณะ มีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน เพื่อติดตาม ประเมินผล ปรับเปลี่ยน
แนวทาง เพิ่มเติมปรับปรุงวิธีการทางาน และรายงานผลให้ กรมการพัฒนาชุมชนเดือนละครั้ง
คณะกรรมการแต่ละคณะ รายงายผลความสาเร็จ เป็นจานวนของครัวเรือนที่มีกิจกรรม การปฏิบัติ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความมั่นคงทางอาหาร มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันทาง
สังคมครบถ้วน ตามแบบรายงานที่กาหนด

ระเบียบวาระที่ 6
เลิกประชุม เวลา

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
น.

