แบบรายงานผลการตรวจราชการ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่

ประเด็ นการตรวจราชการ

1.

การดาเนินงานโครงการภายใต้ กรอบนโยบายฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศตามพระราชกาหนดให้อานวาจกระทรวงการคลังกุ้เง ินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้ นฟูเศราบกิจ
และสั งคม ที่ได้ ผลกระทบจากการระบาดของดรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
1.1 ติ ดตามความก้ าวหน้ าแปลงเป้าหมายที่ขอขยายเวลาการดาเนิ นงานออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
1.2 ติ ดตามความก้ าวหน้ าแปลง CLM
๑)

ผลการดาเนินงาน

-

๒)

ปัญหา อุปสรรค

-

๓)

แนวทางแก้ไขปัญหา

-

๔)

ข้อเสนอแนะ

-

๕)

ความต้องการสนับสนุนจาก

-

๖)

แผนงานที่จะดาเนินการ

มอบหมายให้กลุ่มงานฯ และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ได้จด
ั ทาคารับรองระหว่างผูอ
้ านวยการกลุ่มงานฯ กับนักว ิชาการในกลุ่มฯ และพัฒนาการ

๗)

อุปสรรค ตามข้อ ๒)

กรมฯ

ต่อไป

Best Practice (ถ้ามี)

อาเภอ กับพัฒนากรผู้ประสานงานตาบลทุกคนพร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการของบุคคล หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดให้ประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายและห้วงระยะเวลาที่กาหนด
-

แบบรายงานผลการตรวจราชการ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่

ประเด็ นการตรวจราชการ

๒.

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียง

๒.๑

ติ ดตามความก้ าวหน้ างานขุ ดปรับพื้นที่ โครงการ ปีงบประมาณ 2565
-

๑)

การเลือก/การออกแบบแปลน

การจัดหาผู้รบ
ั จ้าง (การจัดทา PO)

ผลการดาเนินงาน

- จังหวัดภูเก็ตได้ ดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เร ียนรูท
้ ฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ จานวน ๒ แปลง ได้ แ ก่ แปลงนางสาวยินดี ตอนสี ม.๑ บ้ านตะเคี ยน ต.เทพกระษั ตร ี อ.ถลาง จ.ภู เ ก็ ต และแปลงนายพนั ชกร ตั นวงค์
ม.5 บ้านลิพอนใต้ ต.ศร ีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึง่ อยู่ระหว่างการดาเนินการออกแบบแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของพื้นที่ดัง กล่าว และ
อยู่ในระหว่างการจัดตั้งคณะช่างผู้ออกแบบแปลน/คานวณราคากลาง และช่างผู้คุมงาน
- การจัดหาผู้รบ
ั จ้าง (การจัดทา PO)
- อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รบ
ั จ้าง

๒)

ปัญหา อุปสรรค

-

๓)

แนวทางแก้ไขปัญหา

-

อุปสรรค ตามข้อ ๒)
๔)

ข้อเสนอแนะ

-

๕)

ความต้องการสนับสนุนจาก

-

กรมฯ
๖)

แผนงานที่จะดาเนินการ

-

ต่อไป
๗)

Best Practice (ถ้ามี)

-

ที่
๒
๒.๒
๑)

ประเด็ นการตรวจราชการ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียง
ความก้ าวหน้ างานขุ ดปรับพื้นที่ (ปีงบประมาณ 2564) ที่ขอขยายเวลาดาเนิ นงาน ออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ผลการดาเนินงาน

จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ ด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ต
ิ ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นที่เร ียบร้อยแล้ว การเบิกจ่ายกิจกรรมที่ ๒ และ ๔ แล้วเสร็จทุกกิจกรรมเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ และ สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอได้มีแผนการดาเนินกิจกรรมที่ ๔ เอามื้อสามัคคี เพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมภายในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๒)

ปัญหา อุปสรรค

-

๓)

แนวทางแก้ไขปัญหา

-

อุปสรรค ตามข้อ ๒)
๔)

ข้อเสนอแนะ

-

๕)

ความต้องการสนับสนุนจาก

-

กรมฯ
๖)

แผนงานที่จะดาเนินการ

-

ต่อไป
๗)

Best Practice (ถ้ามี)

-

ภาพกิจกรรมประกอบประเด็นตรวจราชการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5

เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ ร่ว มมื อ กั บ ผู้ น าชุ ม ชน และเจ้ า ของพื้ น ที่ ต้ น แบบด าเนิ น การวางแผน

และออกแบบแปลนเบื้องต้นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และไว้เป็นแนวทางหาร ือกับช่างผู้ออกแบบแปลน

แบบรายงานผลการตรวจราชการ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่
๓

ประเด็ นการตรวจราชการ
การดาเนิ น “ผ้าไทยใส่ ให้ สนุก” ตามพระดาร ิสมเด็ จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิ ร ิวัณณวร ีนาร ีรัตน์ ราชกั ญญา
3.๑ การส่ งเสร ิม/การรณรงค์ /ขยายผลอย่างต่ อเนื่ อง

๑)

ผลการดาเนินงาน

๑.๑.๑ จังหวัดภูเก็ตดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตสวมใส่ผ้าไทยทุก ๆวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต สวมใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ีฯ ทุก ๆวันอังคารและวันพุธ

๑) ข้ า ราชการและเจ้า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด ภู เ ก็ ต และของอ าเภอทุ ก อ าเภอรวมทั้ ง เคร ือข่ ายพั ฒ นาชุ ม ชนภู เ ก็ ต
ในพื้นที่ทั้ง ๓ อาเภอได้แก่ อาเภอถลาง อาเภอกะทู้ และอาเภอเมืองภูเก็ต ได้สวมใส่ผ้าไทยทากิจกรรมของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

๒) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตสวมใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าว ิร ิวัณณวร ีฯในทุกวันอังคารและวันพุธ
๓) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตสวมใส่ผ้าไทย ทุก ๆวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

๑.๑.๒ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตดาเนินการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ ให้มีการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย
๑) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆ มีการสวมใส่ผ้าไทย

๒) ส่วนราชการประจาอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาสตร ี ผู้นาอช. ในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดภูเก็ตมีการสวมใส่ผ้าไทย
๑.๑.๓ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ผ้าบาติ กลายพระราชทานลายใหม่ เช่น “ป่าแดนใต้ ” “ท้องทะเลไทย” “ผ้าขิดลายนาร ีรัตนราชกัญญา”
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รจ
ู้ ก
ั มากขึ้น

๑) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต และของอาเภอทุกอาเภอมีการสวมใส่ผ้าบาติกลายพระราชทานลายใหม่

๒) ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตสินค้า OTOP ประเภทผ้าได้ นาแบบลายผ้าพระราชทานไปต่ อยอด รวมทั้งมีการผลิตผ้าบาติ กลายพระราชทานลายใหม่
เพิ่มขึ้นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

๑.๑.๔ สานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดภูเก็ต จัดกิ จกรรมส่ งเสร ิม “ผ้าไทยใส่ ให้ สนุก” อย่างน้อยเดื อนละ ๑ ครัง้ เพื่อให้ หน่วยงานราชการต่ างๆ และ
บุคคลทั่วไปมีการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย

๑) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเนื่องในสาระครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้ แนวคิ ด “รวมพลัง

อช.แก้จน พัฒนาคนสร้างชุมชนพอเพียง” ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ชัน
้ ๑ อาเภอเมืองภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง
นา โมเดล ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการแต่งกายผ้าไทยเสื้อสีกรม หร ือเสื้อม่อฮ่อม
๒)

ปัญหา อุปสรรค

-

๓)

แนวทางแก้ไขปัญหา

-

๔)

ข้อเสนอแนะ

-

๕)

ความต้องการสนับสนุนจาก

-

๖)

แผนงานที่จะดาเนินการ

- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตยังคงดาเนินการส่งเสร ิมช่างฝีมือบาติ กของจังหวัดภุเก็ตอย่างต่ อเนื่อง ในการผลิตลายผ้าพระราชทานลายใหม่

อุปสรรค ตามข้อ 2)

กรมฯ

ต่อไป

ให้ครบทั้ง ๓ ลาย: โดยผลิตออกมาได้ แล้วจานวน ๒ ลาย คือลายป่าแดนใต้ และลายท้องทะเลไทย ส่วนลายปาเต๊ ะร่ว มใจเทิดไท้เจ้าหญิง ยังคงอยู่ใน
ขั้นตอนการแกะลาย

- สานักงานพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้ เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆ และบุคคลทั่วไปมีการรณรงค์สวมใส่
ผ้าไทย
๗)

Best Practice (ถ้ามี)

-

ภาพกิจกรรมประกอบประเด็นตรวจราชการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต และของอาเภอทุกอาเภอ สวมใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าว ิร ิวัณณวร ีฯทุกๆวันอังคารและวันพุธ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต และของอาเภอทุกอาเภอ สวมใส่ผ้าไทยทุกๆวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
สวมใส่ผ้าไทย ทุก ๆวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด ภู เ ก็ ต ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ “ผ้ า ไทยใส่ ใ ห้ ส นุ ก ” ไปยั ง หน่ ว ยงานราชการต่ า งๆ ให้ มี ก ารรณรงค์ ส วมใส่ ผ้ า ไทย ผ่ านช่องทาง
เฟสบุ๊ค-สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภุเก็ต และแอพพลิเคชัน
่ ไลน์กลุ่ม “สืบสานอนุรก
ั ษ์ศิลป์”

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆ มีการสวมใส่ผ้าไทย – ในกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชัน
้ แบ่งปันทุกข์ - สุข” (Together We Share) ครัง้ ที่ ๗
ซึง่ กิจกรรมฯในครัง้ นี้ มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทั้งหมด ๔ หน่วยงานได้ แก่ สานักงานส่งเสร ิมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย เขต ๑๘ ภูเก็ ต สานั กงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต และแขวงทางหลวงจังหวัดภูเก็ ต กิ จกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการ
แลกเปลี่ยน เร ียนรู ้ รูปแบบบูรณาการในการขับเคลื่ อนงานตามนโยบายของจังหวั ดภูเก็ ตให้ มี ประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น สื บสานวัฒนธรรมสั งคมเกื้ อกูล ยกชั้น (กิ นห่ อ)

ร่ว มกั น เสร ิมสร้างสมานฉั นท์ รวมไปถึ งให้ เ กิ ดภาพลักษณ์ การมี ส่วนร่วมของส่ วนราชการอย่า งเป็ นรู ปธรรม โดยทุ ก หน่ วยงานได้ นาปิ่ นโตมาเข้า ร่วมกิ จกรรมเพื่อ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกั น โดยอาหารในกิ จกรรมมีหลากหลายทั้งของคาวและของหวาน ที่แต่ ละท่านนามาแบ่งปันให้ ได้ ชิมกั น และเป็นโอกาส อันดี ที่ทุก
หน่วยงาน จะได้พบปะพูดคุยสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทางานพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

ณ ห้องโถง ชัน
้ 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

คณะกรรมการพัฒนาสตร ี และคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีอาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย ตามพระราชดาร ิ "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก"

ประชาสั มพันธ์ผ้าบาติ กลายพระราชทาน เช่น “ป่าแดนใต้ ” “ท้องทะเลไทย” “ผ้าขิดลายนาร ีรัตนราชกัญญา” ให้ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่ วนต่ างๆ รวมถึงบุคคล
ทั่วไปให้เป็นที่รจ
ู้ ก
ั มากขึ้น

ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตสินค้า OTOP ประเภทผ้าได้นาแบบลายผ้าพระราชทานไปต่อยอด รวมทั้งมีการผลิตผ้าบาติกลายพระราชทานลายใหม่เพิ่มขึ้นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด ภู เ ก็ ต จัด กิ จกรรมเนื่ อ งในสาระครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพั ฒ นาผู้ น าอาสาพั ฒ นาชุ ม ชนภายใต้ แ นวคิ ด “รวมพลั ง อช.แก้ จน พั ฒ นาคน
สร้างชุมชนพอเพียง” ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ชัน
้ ๑ อาเภอเมืองภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ ต
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการแต่งกายผ้าไทยเสื้อสีกรม หร ือเสื้อม่อฮ่อม

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองภูเก็ต ติดตามตรวจเยี่ยมชมการทาผ้าบาติกลายพระราชทานของนายศิร ิชัย จันทร์ส่องแสง ผู้ประกอบการ OTOP อาเภอเมืองภูเก็ต

ที่
๔.

ประเด็ นการตรวจราชการ
การดาเนิ นงานพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐ
๔.๑ แผนการขับเคลื่อน คสป./แผนธุรกิ จของบร ิษั ท

๑)

ผลการดาเนินงาน

แผนการขับเคลื่อน คสป.

๑) คณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มงานเกษตร

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มงานเกษตร ประจาปี ๒๕๖๕ จานวน ๖ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
๑. สับปะรดภูเก็ต
๒. นมแพะ

๓. กุ้งมังกร

๔. ปลากะพงทอง
๕. ปลาช่อนทะเล

๖. ปลากะตัก (ปลาฉิ้งฉ้าง)

๒) คณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มงานแปรรูป ประจาปี ๒๕๖๕ จานวน ๖ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
๑. ผ้าบาติก

๒. ผ้าพื้นเมือง

๓. สับปะรดภูเก็ต
๔. ส้มควาย
๕. นมแพะ

๖. อาหารทะเลแปรรูป

๓) คณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ในปี ๒๕๖๕ จานวน จานวน ๒๐ ชุมชน ดังนี้
๑. ท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลป่าคลอก

ตาบลป่าคลอก

อาเภอถลาง

๓. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะโหลน

ตาบลราไวย์

อาเภอเมืองภูเก็ต

๒. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย
๔. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแขนน

ตาบลไม้ขาว

อาเภอถลาง

ตาบลเทพกระษัตร ี อาเภอถลาง

๕. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไม้ขาว

ตาบลไม้ขาว

อาเภอถลาง

๖. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อแร่

ตาบลว ิชิต

อาเภอเมืองภูเก็ต

๗. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวควน

ตาบลกมลา

อาเภอกะทู้

๘. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแหลมพันวา

ตาบลว ิชิต

อาเภอเมืองภูเก็ต

๙. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสะปา

ตาบลเกาะแก้ว

อาเภอเมืองภูเก็ต

๑๐. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางหวาน

ตาบลกมลา

อาเภอกะทู้

๑๑. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเคียน

ตาบลเทพกระษัตร ี อาเภอถลาง

๑๒. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่าหนิก

ตาบลศร ีสุนทร

อาเภอถลาง

๑๓. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะมะพร้าว

ตาบลเกาะแก้ว

อาเภอเมืองภูเก็ต

๑๔. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านป่าหล่าย

ตาบลฉลอง

อาเภอเมืองภูเก็ต

๑๕. ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านป่าครองชีพ

ตาบลเทพกระษัตร ี อาเภอถลาง

๑๖. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตว ิถีบ้านบางคณฑี

ตาบลราไวย์

อาเภอเมืองภุเก็ต

๑๗. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตว ิถีบ้านลิพอนใต้

ตาบลศร ีสุนทร

อาเภอถลาง

๑๘. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตว ิถีบ้านบางบางโรง

ตาบลป่าคลอก

อาเภอถลาง

๑๙. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตว ิถีบ้านนอกเล

ตาบลกมลา

อาเภอกะทู้

๒๐. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตว ิถีบ้านนาคา

ตาบลกมลา

อาเภอกะทู้

เน้ นหนั ก หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะมะพร้าว ตาบลเกาะแก้ วอาเภอเมืองภูเก็ ต

แผนธุรกิ จของบร ิษั ทประชารัฐรักสามัคคี ว ิสาหกิ จเพื่อสั งคม

๑. สับปะรดภูเก็ต

๑) Art Installation สาหรับเช็คอิน
- ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขอให้โลโก้สับปะรด จาก signature of Phuket
๒) จัดงาน Phuket Pineapple festival ในช่วงเดือนตุลาคม ณ เวทีกลางสะพานหิน ซึง่ เป็นเดือนที่มีผลิตผลออกสู่ตลาด เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์
สับปะรดภูเก็ตและส่งเสร ิมการท่องเที่ยวของว ิสาหกิจชุมชน โดยขอความร่วมมือกับเทศบาลนครภูเก็ต เรอื่ งสถานที่ในการจัดงาน
๓) ประกวดถ่ายรูปต้องมีอ๋องหายในรูป รางวัลทานอาหารและห้องพัก
๔) ตามล่าหาเมนูยานัด เครอื่ งดื่มที่ใช้ยานัด ประกวดยายานัด

๑.๑ สนับสนุนการแปรรูปและจาหน่าย

สับปะรดผลสด
สับปะรด

น้ายานัดภูเก็ต

น้าสับปะรดคั้นสด

ยานัดปั่นพร ิกเกลือ

เจลลี่สับปะรด

ทาร์ตสับปะรด

พาย
เจลลี่สับปะรดกุ้งมังกร

ไอศกร ีมสับปะรด(Tory)

บิสกิตไส้สับปะรด

สับประรดภูเก็ตอบแห้ง

น้าหมักจากสับปะรด

ผ้าลายสับปะรด

เวชสาอาง และ ผลิตภัณฑ์รก
ั ษาสิว

๒. Phuket Lobster (กุ้งมังกร) (since ๒๐๒๒)

เทศกาล Phuket Lobster Festival ๒๐๒๒ ดาเนินการในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕

Phuket

Lobster
Festival
Phuket
Lobster สด
ข้าวเกร ียบกุ้งมังกร

ผ้าพิมพ์ลายกุ้งมังกร

ผ้าบาติกลายกุ้งมังกร

จัดแถลงข่าว Phuket Lobster (since ๒๐๒๒) ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สะพานหิน
- ขอความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตและ เทศบาลนครภูเก็ต เรอื่ งการแถลงข่าว
- ตามหาร้านค้าที่ขายเมนูก้งุ มังกรให้ครบ ๑๐๐ % ช่วยโปรโมทให้ขายได้เยอะๆ
- สื่อให้ไกลทั่วโลก นานักท่องเที่ยว มาภูเก็ตช่วง Low Season
- แคมเปญ เจ้าถิ่นพากินกุ้ง (มังกร ๗ สี) โปรโมทให้คนเทีย
่ วและกินกุ้งที่ท่าฉัตรไชยและป่าหล่ายแบบ Exclusive หร ือ Chef Table
ทั้งเดือน สค. (โปรโมททั้งกุ้งและที่เที่ยวชุมชนด้วย)

๓. การท่องเทีย
่ วโดยชุมชน
ชาวเลมอ
แกน
บ้านไม้ขาว
ชุมชนตาบล
กมลา

ถนนคนเดินเมืองเก่าภูเก็ต

ร้านถลาง ๓๑ ร้านค้าเพื่อชุมชน

๔. สินค้าและผลิตภัณฑ์ จาก โรงเร ียนวัดเทพนิมิตร (School Partnership)
ขนมขี้มอด
น้าพร ิกตะไคร้
กระเป๋า
กระจูดวาด
มือ

ต้นอ่อนทานตะวัน

ผ้าบาติกเพ้นท์มือ

น้ายาเอนกประสงค์

ผลิตภัณฑ์จากแปลงเกษตร (ผักปลอดสารพิษ)

กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น

๒) นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ
๓) กลุ่มลูกค้าออนไลน์ ภายในประเทศ

ช่องทางการตลาด
๑) สื่อประชาสัมพันธ์
ช่องทางการขาย
๑) งานประจาปี และงานสาคัญต่างๆ ของทางจังหวัด
๒) จาหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้า เช่น งาน OTOP ฯลฯ
๓) จาหน่ายสินค้าทางออนไลน์

ฝึกทักษะ จากกิจกรรมดนตร ี

๔) งานสั่งออเดอร์
ช่องทางการสื่อสาร
๑) เพจ Signature of Phuket

๒) เพจ Facebook บร ิษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต

๓) เพจ สารพัดสรรพศิลป์ และ Website สารพัดสรรพศิลป์
๔) เพจ Facebook ของผู้ประกอบการ

๕) เพจ Facebook สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

๒)

ปัญหา อุปสรรค

-

๓)

แนวทางแก้ไข

-

ปัญหาอุปสรรค
ตามข้อ ๒)

๔)

ข้อเสนอแนะ

-

๕)

ความต้องการ

-

๖)

แผนงานที่จะ

-

๗)

Best Practice

-

สนับสนุนจากกรมฯ
ดาเนินการต่อไป
(ถ้ามี)

-๕ที่
๔.

ประเด็ นการตรวจราชการ
การดาเนิ นงานพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐ
๔.๓ แผนการนาเสนอผลงานในรอบ ๖ เดื อน

๑)

ผลการดาเนินงาน

๑) จัดแคมเปญ Phuket Pineapple อ่องหลาย โป๊ปเป่
ี๋ งอ๊าน ๒๐๒๒ จานวน ๙๙๙ กล่อง
- เปิดรับจองสินค้าตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม เป็นต้นไป และจัดส่งวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕
- เปิดออเดอร์ ๙๙๙ กล่องๆละ ๙๙ บาท (๑ กล่องมีอ๋องหลาย ๒ ลูก)
- Tag จานวน ๑,๐๐๐ ชิน
้ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
- ประชาสัมพันธ์ โดย สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดภูเก็ต,สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต,สานักงานพาณิชย์จงั หวัดภูเก็ต,สานักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ตและ signature of Phuket
- ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดซือ
้ ของฝากในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยเซ็ท Phuket Pineapple อ่องหลาย

โป๊ปเป่
ี่ งอ๊าน ๒๐๒๒

ป้ายประชาสัมพันธ์จด
ั แคมเปญ Phuket Pineapple อ่องหลาย โป๊ปเป่
ี๋ งอ๊าน ๒๐๒๒

๒)

ปัญหา อุปสรรค

-

๓)

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

-

๔)

ข้อเสนอแนะ

-

๕)

ความต้องการสนับสนุนจาก

-

๖)

แผนงานที่จะดาเนินการต่อไป

-

๗)

Best Practice (ถ้ามี)

-

ตามข้อ ๒)

กรมฯ

ที่
๔.

ประเด็ นการตรวจราชการ
การดาเนิ นงานพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐ
๔.๒ รูปแบบการดาเนิ นงาน (Model)
ผลการดาเนินงาน ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต บร ิษัทว ิสาหกิจเพื่อสังคมหมายถึงการรวมตัวของกลุ่มจิตอาสาที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน เน้นว ิธีการ
ทางานร่วมกันตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงขายเอา กาไรเข้ากระเป๋า โดยเรมิ่ จากชุมชมลงมือทาเพื่อให้ได้เร ียนรูอ
้ ย่างยั่งยืนในการบร ิหารจัดการอาชีพของตนเอง รัฐสนับสนุนเพราะ
เป็นภาคส่วนที่มีองค์ความรูม
้ ากมาย และเอกชนขับเคลื่อนเนื่องจากถนั ด เรอื่ งค้าขาย ตั้ งแต่ 2016 เป็นต้ นมา การทางานไม่ง่ายเลย ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกจน

ได้ PRS PHUKET MODEL ซึ่ง มี รูปแบบบร ิหารจัดการทรัพ ยากรและคนแตกต่ างกั บ จัง หวั ดอื่ นๆ จึง เน้ นเอกชนประคองชุ ม ชนให้ ล งมือทาโดยมี 3 ร สนั บสนุ น คื อ รัฐ

โรงเร ียน และโรงแรม ภูเก็ตจึงสาเร็จกับสูตรการทางานของเรา Phuket Lobster Festival 6 ปีติดต่ อกัน ผลักดั น Phuket Pineapple GIจนเป็นที่นิยม ท่องเที่ยวโดย

ชุมชนเมืองเก่าในฐานะฟันเฟืองเล็กๆให้ก้าวต่ อไปอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามภูเก็ตก็มีสินค้าจากชุมชนที่เราภูมิใจนาเสนอ ขอขอบคุณทุกกาลังใจ แรงติ ชมในหลายปีที่ผ่านมา
และเราจะยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อภูเก็

๒)

ปัญหา อุปสรรค

-

๓)

แนวทางแก้ไขปัญหา

-

๔)

ข้อเสนอแนะ

-

๕)

ความต้องการสนับสนุนจาก

-

๖)

แผนงานที่จะดาเนินการ

-

๗)

Best Practice (ถ้ามี)

-

อุปสรรค ตามข้อ ๒)

กรมฯ

ต่อไป

แบบรายงานผลการตรวจราชการ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่
๕.

ประเด็ นการตรวจราชการ
โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๕.๑ ผลการติ ดตามหนี้ ค้างชาระ

๑)

ผลการดาเนินงาน

จังหวัดภูเก็ต มีเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. จานวน ๑๓ หมู่บ้าน และจากผลการติดตามเบื้องต้นพบเง ินทุนมีปัญหา ดังนี้
อาเภอเมืองภูเก็ต จานวน ๕ หมู่บ้าน ดังนี้

๑) บ้านแหลมพรหมเทพ หมูท
่ ี่ ๖ ตาบลราไวย์

เง ินทุนที่มีปัญหา

จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เง ินทุนที่เสียหาย

-

บาท

เง ินทุนที่เสียหาย

-

บาท

๒) บ้านราไวย์ หมู่ที่ ๒ ตาบลราไวย์

เง ินทุนที่มีปัญหา

จานวน

-

บาท

เง ินทุนที่เสียหาย

๔) บ้านตีนเขา หมู่ที่ ๓ ตาบลว ิชิต

เง ินทุนที่มีปัญหา

จานวน

-

บาท

เง ินทุนที่เสียหาย

เง ินทุนที่เสียหาย

-

เง ินทุนที่เสียหาย

-

๓) บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ ๔ ตาบลรัษฎา

เง ินทุนที่มีปัญหา

จานวน ๒๘๕,๗๕๐ บาท

๕) บ้านป่าหลาย หมู่ที่ ๓ ตาบลฉลอง

เง ินทุนที่มีปัญหา

จานวน ๑๙๖,๒๓๓ บาท

๑) บ้านหาดสุร ินทร์ หมู่ที่ ๓ ตาบลเชิงทะเล

เง ินทุนที่มีปัญหา

จานวน ๑๖๖,๒๐๐ บาท

อาเภอถลาง จานวน ๖ หมู่บ้าน ดังนี้

๒) บ้านพรุสมภาร หมู่ที่ ๘ ตาบลเทพกระษัตร ี

เง ินทุนที่มีปัญหา

จานวน ๒๖๘,๐๐๐ บาท

๔) บ้านสาคู หมู่ที่ ๓ ตาบลสาคู

เง ินทุนที่มีปัญหา

จานวน ๒๗๘,๕๐๐ บาท

๓) บ้านผักฉีด หมู่ที่ ๑ ตาบลป่าคลอก

๕) บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ ๕ ตาบลไม้ขาว
๖) บ้านบางโจ หมู่ที่ ๔ ตาบลศร ีสุนทร
อาเภอกะทู้ จานวน ๒ หมู่บ้าน ดังนี้

๑) บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๔ ตาบลกมลา
๒) บ้านนาคา หมู่ที่ ๖ ตาบลกมลา

เง ินทุนที่มีปัญหา

จานวน ๓๒๑,๐๐๐ บาท

เง ินทุนที่มีปัญหา

จานวน -

เง ินทุนที่มีปัญหา

จานวน

เง ินทุนที่มีปัญหา

เง ินทุนที่มีปัญหา

บาท

จานวน ๑๔,๕๐๐ บาท

จานวน

๒๗๑,๐๐๐ บาท

๒๒๑,๖๐๐ บาท

เง ินทุนที่เสียหาย

เง ินทุนที่เสียหาย

เง ินทุนที่เสียหาย

-

บาท

-

บาท

-

บาท

บาท

-

บาท

-

บาท

บาท

เง ินทุนที่เสียหาย ๑๐,๐๐๐ บาท
เง ินทุนที่เสียหาย

เง ินทุนที่เสียหาย

เง ินทุนที่เสียหาย

-

บาท

-

บาท

-

บาท

๒)

ปัญหา อุปสรรค

๑. กรรมการไม่สามารถติดตามหนี้ได้

๒. ลูกหนี้ได้เสียชีว ิตไปแล้วต้องติดตามจากทายาท(ทายาทไม่ทราบถึงการยืมเง ิน)
๓. ปัญหาสถานการณ์โรคระบาด COVID - ๑๙
๔. ย้ายภูมิลาเนา

๕. รายได้ลดน้อยลง ไม่สามารถชาระเง ินยืมได้
๖. ผู้ยืมเง ินประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ
๗. มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

๘. ข้อมูลการชาระเง ินระหว่างผู้ยืมกับกรรมการไม่ตรงกัน
๙. มีการชะลอการดาเนินงาน

๑๐. พัฒนากรบรรจุใหม่ ยังไม่มีความรูใ้ นการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๓)

แนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ตามข้อ ๒)

๑. จัดอบรมสร้างความรูค
้ วามเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ
๒. ทบทวนรายชือ
่ ครัวเร ือนเป้าหมาย
๓. ทบทวนรายชือ
่ คณะกรรมการ

๔. จัดทาแผนการติดตามเร่งรัดเง ินยืม

๕. ชีแ
้ จงทาความเข้าใจกับคณะกรรมการและครัวเร ือนเป้าหมาย
๖. สร้างความรูค
้ วามเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ
๔)

ข้อเสนอแนะ

๑. จัดอบรมสร้างความรูค
้ วามเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ

๕)

ความต้องการสนับสนุนจาก

๑. จัดอบรมสร้างความรูค
้ วามเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๖)

แผนงานที่จะดาเนินการ

ติดตามเร่งรัดการติดตาม

๗)

Best Practice (ถ้ามี)

-

กรมฯ

ต่อไป

แบบรายงานผลการตรวจราชการ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่
6.

ประเด็ นการตรวจราชการ
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
6.๑ ผลการดาเนินการบร ิหารจัดการหนี้

1)

ผลการดาเนินงาน

จังหวัดภูเก็ตมีหนี้เกินกาหนดชาระ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ร้อยละ 27.06
1.1 จัดทาแผนติดตามหนี้ระดับตาบล โดยแบ่งลูกหนี้ ดังนี้
- หนี้จะขาดอายุความ
- ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการแล้วไม่มก
ี ารจ่ายชาระหนี้
- ลูกหนี้ปกติ
1.2 ตรวจสอบ Statement กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระดับตาบลทุกตาบล (17 ตาบล) กับ Statement ของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดภูเก็ต ทัง้ บัญชีก่อนการควบรวมและบัญชีปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบการยืนยันการ
ชาระหนี้ของลูกหนี้ ซึง่ ลูกหนี้ได้ส่งเอกสารการชาระหนีแ
้ ละให้ถ้อยคากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดภูเก็ตไว้
1.3 รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

2)

ปัญหา อุปสรรค

2.1 ลู ก หนี้ ที่ เ ข้ า ร่ว มมาตรการลดอั ต ราดอกเบี้ ย เง น
ิ กู้ แ ละอั ต ราดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ี
พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) แล้ว ลูกหนี้ไม่สามารถนาเง ินชาระได้ เต็ มจานวน ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมจัดการทะเบียน
ลูกหนี้ (SARA)
2.2 หนี้กองทุนใหม่ (ปี 2560 – 2564) มีความประสงค์จะชาระหนี้ในส่วนของตนเอง
2.3 สตร ีที่มาสมัครสมาชิกทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด

3)

แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค

3.1 สร้างความรูค
้ วามเข้าใจ เรอื่ งมาตรการลดอัตราดอกเบีย
้ เง ินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดฯ ให้กับลูกหนี้ และ

ตามข้อ ๒)

แจ้งลูกหนีใ้ ห้ชาระหนี้ให้ตรงตามกาหนดเวลา
3.2 เสนอปัญหาดังกล่าวให้ทป
ี่ ระชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจังหวัดภูเก็ตพิจารณาและร่วม
หาแนวทางแก้ไข ต่อไป

3.3 ลูกหนี้ปี 2556 – 2559 (ลูกหนี้ที่ชาระหนี้ในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบครบถ้วนแล้ว คณะอนุฯ จังหวัด
สามารถมีมติปลดหนี้กับลูกหนี้รายชือ
่ ชาระในส่วนของตนครบถ้วนแล้ว) ขอให้เพิ่มระบบในโปรแกรมจัดการ
ทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ให้สามารถปลดหนี้และแยกมูลหนี้ของลูกหนี้รายนั้นได้
4)

ข้อเสนอแนะ

- จัดให้มีมาตรการรองรับสาหรับการชาระหนี้ของตนเอง เช่น การแบ่งมูลหนี้ให้รบ
ั ผิดชอบในส่วนของตนเอง
พร้อมจัดทาระบบรองรับสาหรับกรณีดังกล่าว (ทะเบียนคุมลูกหนี้ ส่วนของสมาชิกผู้รว่ มเสนอโครงการ อาจจะให้
พิมพ์หมายเหตุต่อท้ายว่าลูกหนี้แต่ละรายที่มีหนี้คนละจานวนเท่าไร)

5)

ความต้องการสนับสนุนจากกรมฯ

6)

แผนงานที่จะดาเนินการต่อไป

7)

Best Practice (ถ้ามี)

- ลดหนี้ให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 1๐
-

6.2 การบร ิหารจัดการหนี้ที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระไม่ให้กลายเป็นหนี้ที่เกินกาหนดชาระ
1)

ผลการดาเนินงาน

จังหวัดภูเก็ตมีลก
ู หนี้คงเหลือทั้งสิ้น 433 โครงการ เป็นเง ิน 41,839,992.17 บาท เป็นลูกหนี้ปกติ
จานวน 117 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.02 ลูกหนี้คงเหลือ เป็นเง ิน 9,520,259.10 บาท หนี้ยังไม่ถึงกาหนด
ชาระ เป็นเง ิน 7,974,858.11 บาท

2)

ปัญหา อุปสรรค

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอ

3)

แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค

1. ประชาสัมพันธ์ผ่านคณะทางานขับเคลื่อนฯ ทุกระดั บ กรณีที่ลูกหนี้ผ่อนตามจานวนเง ินที่ผ่อนต่ องวดไม่ไหว ให้เข้า

ตามข้อ ๒)

มาขอปรับโครงสร้างหนี้
2. จัดทาแผนการติ ดตามบร ิหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนานบทบาทสตร ี จังหวัดภูเก็ต พร้อมชีแ
้ จงทาความเข้าใจกับ
ลูกหนี้

4)

ข้อเสนอแนะ

-

5)

ความต้องการสนับสนุนจากกรมฯ

-

6)

แผนงานที่จะดาเนินการต่อไป

ติดตามและสร้างความรูค
้ วามเข้าใจเรอื่ งการชาระหนี้และมาตรการต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี กรมการ
พัฒนาชุมชน

7)

Best Practice (ถ้ามี)

-

6.3 ผลการบร ิหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
1)

ผลการดาเนินงาน

จังหวัดภูเก็ต ได้รบ
ั การจัดสรรงบประมาณปี 2565 ดังนี้
สรุ ป ผลการเบิ ก จ่า ยงบประมาณตามแผนการดา เนิ น งานและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ี
จัง หวั ด ภู เ ก็ ต ประจาปี ง บประมาณ พ .ศ. 2565
ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565
ที่

ประเภท

งบประมาณที่
ได้ ร ับ การจัด สรร

ร้อ ยละ
ผลการเบิ ก จ่า ย

คงเหลื อ

เบิ ก จ่า ย

1

งบบร ิหาร

1,034,770.00

248,102.00

2

งบเง ินทุนหมุนเว ียน

4,000,000.00

0.00

3

งบเง ินทุนอุดหนุน

1,000,000.00

0.00

6,034,770.00

248,102.00

รวม

ของผลการ

ร้อ ยละ

23.98

คงเหลื อ ของ
การเบิ ก จ่า ย

786,668.00

76.02

-

4,000,000.00

100.00

-

1,000,000.00

100.00

4.11 5,786,668.00

95.89

หมายเหตุ : ประชุมคณะอนุ ฯ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีโครงการที่ขอรับสนับสนุน ดังนี้
เง ินอุดหนุน จานวน 3 โครงการ เป็นเง ิน 174,670 บาท
เง ินทุนหมุนเว ียน จานวน 4 โครงการ เป็นเง ิน 651,500 บาท

2)

ปัญหา อุปสรรค

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ส่งผลให้ต้องเลื่อนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การเดิมออกไป

3)

แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค

-

ตามข้อ ๒)
4)

ข้อเสนอแนะ

-

5)

ความต้องการสนับสนุนจากกรมฯ

-

6)

แผนงานที่จะดาเนินการต่อไป

-

7)

Best Practice (ถ้ามี)

-

การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

แบบรายงานผลการตรวจราชการ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่
7.

ประเด็ นการตรวจราชการ
การดาเนิ นการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
7.1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลครัวเร ือนเป้าหมาย จากระบบ TPMAP และกลุ่มคนเปราะบางที่ได้ รบ
ั การตรวจสอบข้อมูล หร ือเติ มเต็ มข้อมูลครัวเร ือนยากจนที่ครอบคลุมทั้ง 6 มิติ
7.2 การให้ ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
7.3 การจัดทาข้อมูล TPMAP Logbook

๑)

ผลการดาเนินงาน

1. สภาพปัญหาความเดื อดร้อน ความต้ องการของประชาชนกลุ่มเปราะบางรายครัวเร ือนในพื้นที่
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายดาเนินการที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับพื้นที่

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ โดยการว ิเคราะห์ปัญหาความต้ องการของประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้าและเพิ่มรายได้ ให้
ประชาชนอย่างยั่งยืน จากนโยบายเร่งด่ วนของรัฐบาลกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิ จด้ านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการลด

ความเหลื่ อ มล้ า ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายข องรัฐ บาลเร อื่ งการแก้ ไ ขปั ญ หาในการด ารงชี ว ต
ิ ของประชาชนโดย
กระทรวงมหาดไทย ได้ กาหนดให้การดาเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การลดความเหลื่อมล้าด้ านรายได้ ด้วยการขจัดความ

ยากจนในชนบท เป็นงานสาคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการตอบสนองต่ ออุดมการณ์ “บาบัดทุกข์ บารุงสุ ข” ซึง่ ได้ มอบหมายให้กรมการ-พัฒนา
ชุมชน เป็นเจ้าภาพหลัก ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การลดความเหลื่อมล้าด้ านรายได้ ด้วยการขจัดความยากจนใน

ชนบทเกิ ดความต่ อเนื่อง เพื่อสนั บสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยมี เป้าหมายเพื่อ
ยกระดั บ รายได้ ข องครัว เร ือนยากจนที่ ต กเกณฑ์ จปฐ. เร อื่ งรายได้ ให้ ส ามารถพั ฒ นาคุ ณภาพชีว ต
ิ ตนเองและครอบครัว รวมถึ ง การได้ รบ
ั การ
สงเคราะห์หร ือดูแลชีว ิตได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ครัวเร ือนยากจนดังกล่าว สามารถพึ่งพาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
จังหวัดภูเก็ต ได้ดาเนินการจัดเวทีประชาคมในระดั บหมู่บ้าน ตาบล ซึง่ มีตัวแทนจากผู้นาชุมชน

แกนนากลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อว ิเคราะห์ข้อมูลครัวเร ือนผู้มีรายได้ น้อย และครัวเร ือนที่มีความเป็นอยู่ที่ลาบากเดือดร้อน โดยใช้ฐานข้ อมูลใน TPMAP
ข้อมูลที่ตกเกณฑ์ตัวชีว้ ัดจากข้อมูล จปฐ. 2564 และจากการจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน สารวจครัวเร ือนที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโคโรน่า และคาดว่า ในปี 2565 - 2566 จะมีครัวเร ือนยากจนเพิม
่ สูงขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าและสถานการณ์โรคระบาด
นโยบายจังหวัดภูเก็ต ได้กาหนดการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ในเรอื่ งการแก้ไขปัญหา
ความยากจนรายครัวเร ือน โดยดาเนินการสารวจ ตรวจสอบ (Re Check) ข้อมูลครัวเร ือนยากจนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และวางแผนการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือ ดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยสนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนระดั บครัวเร ือน เพื่อสร้าง

ความผาสุ กให้ กับประชาชน ตามแนวนโยบาย การลดความเหลื่อมล้าทางสั งคมของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองต่ ออุดมการณ์ กระทรวงมหาดไทยในการ
“บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ให้แก่ประชาชน เพื่อให้จานวนครัวเร ือนยากจนของจังหวัดภูเก็ตหมดสิ้ นไป โดยส่งเสร ิมสนับสนุนครัวเร ือนเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพชีว ิตตนเองและครอบครัว รวมถึงการได้รบ
ั การสงเคราะห์หร ือดูแลชีว ิตอย่างเหมาะสม และเพื่อให้ครัวเร ือนยากจนเป้าหมายสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. การดาเนิ นงานของหน่ วยงานในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีว ิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเร ือนในด้ านต่ าง ๆ
2.1 ด้ านการบูรณาการ ในการส่งต่ อข้อมูล การให้ความช่วยเหลือ นโยบาย นิยามกลุ่มเปราะบาง มีการบูรณาการการจัดเก็บข้อมูล
ให้สอดคล้องกันหร ือไม่ อย่างไร และวางแผนการขับเคลื่อนในพื้นที่รว่ มกันหร ือไม่ อย่างไร
จังหวัดภูเก็ต ได้จด
ั ทาบันทึกข้อตกลงร่วมการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.) จังหวัดภูเก็ต จานวน ๕ คณะทางาน ประกอบด้วย

๑) คณะทางานขับเคลื่อนด้ านสุขภาพ โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กับ นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ซึง่ เป็นประธานคณะทางาน และมีพยาน 2 ท่าน คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบงานด้ านสังคม เป็นพยาน และนาง
มุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ ต เป็นพยาน ในฐานะเป็นเลขาคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวั ยอย่างยั่งยืนตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต (คจพ.จ.)

๒) คณะทางานขับเคลื่อนด้ านความเป็นอยู่ โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กับ ปลัด

จังหวัดภูเก็ต ซึง่ เป็นประธานคณะทางาน และมีพยาน 2 ท่าน คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบงานด้ านสังคม เป็นพยาน และนางมุกดา หลิม
นุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ ต เป็นพยาน ในฐานะเป็นเลขาคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวั ยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต (คจพ.จ.)

๓) คณะทางานขับเคลื่อนการศึกษา โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กับศึกษาธิการ

จังหวัดภูเก็ต ซึง่ เป็นประธานคณะทางาน และมีพยาน 2 ท่าน คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบงานด้ านสังคม เป็นพยาน และนางมุกดา หลิม
นุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ ต เป็นพยาน ในฐานะเป็นเลขาคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวั ยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต (คจพ.จ.)

๔) คณะทางานขับเคลื่อนเรอื่ งรายได้ โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กับพัฒนาการ

จังหวัดภูเก็ต ซึง่ เป็นประธานคณะทางาน และมีพยาน 2 ท่าน คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบงานด้ านสังคม เป็นพยาน และเกษตรจังหวัด
ภูเก็ ต เป็นพยาน ในฐานะคณะกรรมการขจัดความยากจนและพั ฒนาคนทุ กช่วงวั ยอย่ างยั่งยืนตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงจังหวั ดภู เก็ ต
(คจพ.จ.)

๕) คณะทางานขับเคลื่อนด้านการเข้าถึงบร ิการภาครัฐ คณะทางานขับเคลื่อนด้านการเข้าถึงบร ิการภาครัฐ โดยมีการลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ ต หั วหน้าสานั กงานจังหวัดภูเก็ ต ซึ่ งเป็นประธานคณะทางาน และมีพยาน 2 ท่าน คื อ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบงานด้ านสังคม เป็นพยาน และนางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นพยาน ในฐานะเป็นเลขาคณะกรรมการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต (คจพ.จ.)

พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นาเสนอที่ประชุมในการให้ความสาคัญการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตาม
หลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงโดยถื อเป็นวาระสาคั ญของจังหวัด (Agenda) โดยท่ านผู้ ว่าราชการจังหวัดประกาศวาระจั งหวัดภูเก็ ตในการ
ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีว ิตคนภูเก็ต ภายใต้ความร่วมมือทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
2.2 ด้ านข้อมูล มีการนาข้อมูลจากระบบ TPMAP มาใช้ประโยชน์หร ือไม่ อย่างไร
การพิจารณารับรองฐานข้อมูลการขับเคลื่อนคณะทางานขับเคลื่อนขจัดความ

ยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.จ.) จังหวัดภูเก็ต

ได้ นาข้อมูลในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ในส่วนของจังหวัด

ภู เ ก็ ต ยึดฐานข้ อ มู ล จาก TPMAP (Thai People Map and Analytics Pratform) เป้ าหมายจากกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ปี 2562 และจากการ
ติ ดตาม ตรวจสอบข้อมูลโดยทีมปฏิบัติการระดั บตาบล ลงพื้นที่ ในระดั บครัวเร ือน ใช้ฐานข้อมูล TPMAP ,ฐานข้อมูล จปฐ. ครัวเร ือนที่มีรายได้ ไม่ถึง
38,000 บาท/คน/ปี ซึง่ เป็นข้อมูลจากการสารวจ จปฐ. ปี 2564 ประกอบด้วย

1) ข้อมูลครัวเร ือนยากจนเป้าหมาย จาก จปฐ. และ TPMAP (Thai People Map

And Analytics Pratform)

2) ข้อมูลตกหล่น จากระบบ TPMAP และ จปฐ.

แยกออกเป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย
๑) ด้านสุขภาพ

๒) ด้านความเป็นอยู่
๓) การศึกษา

๔) เรอื่ งรายได้

๕) ด้านการเข้าถึงบร ิการภาครัฐ

ทั้ ง นี้ ศู น ย์ อ านวยการปฏิ บัติ ก ารขจัด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ว งวั ยอย่ างยั่ ง ยืน ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ

พอเพี ยงระดั บ (ศจพ.อ.) ๓ อ าเภอ ได้ ตรวจสอบและรับรองครัว เร ือนเป้ า หมา ย จากจาก จปฐ., TPMAP (Thai People Map and Analytics
Pratform) และครัวเร ือนตกหล่น จากระบบ TPMAP ,จปฐ. ซึง่ ใน ๑ ครัวเร ือนจะตกเกณฑ์มากกว่า ๑ ด้าน

2.3 ด้ านงบประมาณและบุ คลากร มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรูค
้ วามเข้าใจให้ทุกภาคส่วนราชการ ระดั บจังหวัด อาเภอ

และตาบล ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน หร ือไม่อย่างไร
จังหวัดภูเก็ ต มีการประชาสั มพันธ์สร้างความรูค
้ วามเข้าใจในภาคี ภาคส่ วนราชการ และคณะทางานฯ โดยการจัดประชุม
รับทราบนโยบาย และประกาศวาระแก้ จนตามโครงการปฏิ บัติก ารขจัดความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ว งวั ยอย่างยั่ง ยืน ตามหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง ทุ ก ระดั บ ตลอดจนวางแผนเพื่ อ ให้ ก ารสนั บสนุ น ครัว เร ือนเป้ าหมายตามอ านาจ หน้ าที่ เพื่ อให้ เ กิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การ
ขับเคลื่อนกิจกรรม

2.4 ด้ านการสื่อสาร มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนราชการ ระดับจังหวัด อาเภอและตาบลให้มี
ความเข้าใจที่ตรงกัน หร ือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการบร ิหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.) จังหวัดภูเก็ต ได้ นาข้อมูลที่ได้ มาบูรณาการดาเนินการขจัดความยากจนเฉพาะภายในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต ขึ้นข้อมูลใน website สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต https://phuket.cdd.go.th/ หัวข้อเอกสารอื่น ๆ (ข้อมูลครัวเร ือนยากจน ปี 2565)
2.5 ด้ านการดาเนิ นโครงการ/กิ จกรรม มี ก ารดาเนิ นโครงการ/กิ จกรรมภายใต้ โครงการบู รณาการเพื่อพั ฒนาคุ ณภาพชีวต
ิ กลุ่ม
เปราะบางรายครัวเร ือนเป็นไปตามเป้าหมายหร ือไม่ อย่างไร
จัง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ ด าเนิ น การจัด ตั้ ง คณะกรรมการขจัด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดั บจังหวัด อาเภอ และในเขตเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (ศจพ.ทน./ทม.) ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้ ประสานให้คณะ
กรรมการบร ิหารศู นย์อ านวยการปฏิ บัติก ารขจัดความยากจนฯ แต่ ล ะอาเภอ แต่ ง ตั้ ง ที ม พี่ เลี้ยง ตลอดจนในส่ ว นของคณะทางานขั บเคลื่ อนการ
ดาเนินงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดภูเก็ต (ศจพ.จ.) ได้ มีคาสั่ง
แต่งตั้งทีมคณะทางาน ใน 5 ด้าน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
3. ผลการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีว ิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเร ือนในมิติที่เกี่ ยวข้อง
ด้าน

จานวนครัวเร ือนที่
ต้องการความ

ช่วยเหลือ/พัฒนา

จานวนครัวเร ือนที่ได้รบ
ั
ความช่วยเหลือ/พัฒนา

1. ด้านรายได้

3,813

-

2. ด้านสุขภาพ

1,665

20

ประเด็นการให้ความ
ช่วยเหลือ

หน่วยงานที่รบ
ั ผิดชอบ
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็น
หัวหน้าคณะทางาน

- ถุงยังชีพ

- ให้ความรูก
้ ารดูแล
รักษาสุขภาพ และ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ภูเก็ต เป็นหัวหน้าคณะทางาน

ว ิธีการการป้องกัน
COVID-19
3. ด้านการศึกษา

2,164

5

4. ด้านความเป็นอยู่

2,137

50

- ทุนการศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็น

-มอบเมล็ดพันธ์ผัก

ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็น หัวหน้า

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน

5. การเข้าถึงบร ิการภาครัฐ

690

-

-

หัวหน้าสานักงานจังหวัดภูเก็ต
เป็น หัวหน้าคณะทางาน

4. จากการดาเนิ นงานในข้อ 3 ส่ งผลต่ อการเสร ิมสร้างกระบวนการเร ียนรู ้ การส่ งเสร ิมหร ือสนั บสนุนให้ ประชาชนกลุ่มเปราะบางปรับตั วให้ สามารถ
พึ่งตนเองได้ เพื่อแก้ ปัญหาความยากจนได้ อย่างยั่งยืน
4.1 สร้างงาน สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเร ือนยากจน และเกษตรกรประชาชนทั่วไปที่ได้รบ
ั ผลกระทบจากโคว ิด 19
4.2 ครัวเร ือนยากจนเป้าหมาย และเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ที่ได้ รบ
ั ผลกระทบจากโคว ิด19 ได้ รบ
ั การสนับสนุนกิจกรรมทางด้าน

ว ิชาการ ทักษะอาชีพ และวัสดุในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. การบูรณาการหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อเตร ียมความพร้อมในการรองรับสั งคมผู้สูงอายุอย่างไร

จังหวัดภูเก็ต แบ่งความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือครัวเร ือนเป้าหมายได้
ตรงตามบทบาทหน้าที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
๒)

ปัญหา อุปสรรค

ทีมชุดปฏิบัติการระดั บพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ มีจานวนจากัด ซึง่ ภาระกิจประจาอยู่แล้ว ทาให้การดาเนินการเคาะประตู
สอบถามความต้องการให้การช่วยเหลือเกิดความล่าช้า เนื่องจากครัวเร ือนเป้าหมายบูรณาการจังหวัดภูเก็ต มีจานวนมาก ทาให้การดาเนินงานให้การ
ช่วยเหลือทีมชุดปฏิบัติการ

๓)

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

จัดประชุมชุดทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่เพื่อหาแนวทางการดาเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๔)

ข้อเสนอแนะ

จัดประชุม สร้างความรู ้ ความเข้าใจ และวางแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานคณะทางานศูนย์ปฏิบัติการแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญา

๕)

ความต้องการสนับสนุนจาก

ต้องการงบประมาณเพื่อให้เป็นค่าตอบแทนทีมพี้เลี้ยง/ทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ รวมถึงการต่อยอดอาชีพให้กับกลุ่มครัวเร ือนเป้าหมายยากจน

6)

แผนงานที่จะดาเนินการต่อไป

ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้การสนับสนุนครัวเร ือนเป้าหมายตามโครงการฯ ร่วมกับทีมพีเ่ ลี้ยงและทีมปฏิบัติการภายในพื้นที่ รวมถึงการร่วม

๗)

Best Practice (ถ้ามี)

-

ตามข้อ ๒)

กรมฯ

ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ

ดาเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมประกอบประเด็นตรวจราชการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ......ภูเก็ต.....
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5

แบบรายงานผลการตรวจราชการ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่

ประเด็ นการตรวจราชการ

8.

ศู นย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุ มชน

8.1

ผลการจัดตั้ งและการขับเคลื่อนกิ จกรรมศู นย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุ มชนระดั บอาเภอ (ไตรมาส 2 )

๑)

ผลการดาเนินงาน

- จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ ด าเนิ น การกิ จ กรรมขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ผู้ น าจิ ต อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน โดยกิ จ กรรมจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ผู้ น าจิต อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน ระดั บ อ าเภอ

ได้ ดาเนินการคั ดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการจัดตั้ งศู นย์ผู้นาจิตอาสาพัฒ นาชุ มชน ระดั บอาเภอ จานวน ๒ แห่ ง ได้ แก่ ๑) ศู นย์เร ียนรูเ้ ศรษฐกิ จ

พอเพียงบ้านกู้กู ม. ๓ ต. รัษฎา อ. เมืองภูเก็ ต จ. ภูเก็ ต ๒) ศู นย์เร ียนรูว้ สิ าหกิ จชุ มชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒ นา ม. ๕ ต. กมลา อ. กะทู้
จ. ภูเก็ต และอยู่ในระหว่างการกาหนดวันและเวลาการจัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ผู้นาจิตอาสาฯ

๒)

ปัญหา อุปสรรค

-

๓)

แนวทางแก้ไขปัญหา

-

๔)

ข้อเสนอแนะ

-

๕)

ความต้องการ

-

๖)

แผนงานที่จะ

-

๗)

Best Practice (ถ้ามี)

-

อุปสรรค ตามข้อ ๒)

สนับสนุนจากกรมฯ
ดาเนินการต่อไป

ที่
8.

ประเด็ นการตรวจราชการ
ศู นย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุ มชน

8.2

ผลการจัดตั้ งและการขับเคลื่อนกิ จกรรมศู นย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุ มชนระดั บตาบล

๑)

ผลการดาเนินงาน

-

๒)

ปัญหา อุปสรรค

-

๓)

แนวทางแก้ไขปัญหา

-

๔)

ข้อเสนอแนะ

-

๕)

ความต้องการสนับสนุนจาก

-

๖)

แผนงานที่จะดาเนินการ

-

๗)

Best Practice (ถ้ามี)

-

อุปสรรค ตามข้อ ๒)

กรมฯ

ต่อไป

ภาพกิจกรรมประกอบประเด็นตรวจราชการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑) เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอเข้ า ร่ ว มกิ จกรรมเอามื้ อ สามั ค คี แ ละ ชี้ แ จงรายละเอี ย ด

การดาเนินกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอาเภอ เพื่อสร้างความรูค
้ วามเข้าใจให้แก่ผู้ที่มา
เข้าร่วมกิจกรรมฯ

๒) เจ้า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ ร่ว มมื อ กั บ กลุ่ ม สมั ค รสมาชิก ภายในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย เพื่ อ ชี้แ จง
และแลกเปลี่ยนความรู ้ เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอาเภอ

แบบรายงานผลการตรวจราชการ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่
9.

ประเด็ นการตรวจราชการ
การขับเคลื่อนตั วชีว้ ัดกรมการพัฒนาชุ มชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9.1ตั วชีว้ ัดการประเมินส่ วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
9.2 ตั วชีว้ ัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

9.3 ตั วชีว้ ัดตามภารกิ จสาคั ญของกรมการพัฒนาชุ มชน
๑)

ผลการดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 (ส่วนภูมิภาค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชีแ
้ จงเจ้าหน้าที่พฒ
ั นาชุมชนในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตทัง้ หมด จานวน
32 คน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดาเนินงานตามตัวชีว้ ด
ั การประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

(1) ตัวชีว้ ัดการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึง่ ประกอบ 2 ส่วน คือ
(1.1) การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน (Performance Base) มีตัวชีว้ ัด จานวน 4 ตัวชีว้ ัด คือ

1.ร้อยละที่เพิม
่ ขึ้นของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์
2.ร้อยละของครัวเร ือนยากจนเป้าหมายมีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ

3.ร้อยละหมู่บ้านที่ได้รบ
ั การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น

4. ร้อยละของครัวเร ือนเป้าหมายที่สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ด้วยกระบวนการบร ิหารจัดการหนี้ของศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

(1.2) การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base) จานวน 2 ตัวชีว้ ัด คือ

1.จานวนของฐานข้อมูลที่มก
ี ารเชือ
่ มโยงและแบ่งปันข้อมูลกับระบบ Linkage center
2.การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ที่

ประเด็ นการตรวจราชการ
(2) ตัวชีว้ ัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยตัวชีว้ ัดจานวน 10 ตัวชีว้ ัด ประกอบด้วย
รายทีม 3 ตัวชีว้ ัด คือ

ตัวชีว้ ัดที่ 1 ร้อยละของการใช้จา่ ยเง ินงบประมาณ (รอบ 1-2)
ตัวชีว้ ัดที่ 2. ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 1-2)

ตัวชีว้ ัดที่ 3. ระดับความสาเร็จในการเสร ิมสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(รอบ 1-2)

รายบุคคล จานวน 7 ตัวชีว้ ัด คือ

ตัวชีว้ ัดที่ 1 ร้อยละของครัวเร ือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รบ
ั การพัฒนา (รอบ 1)
ร้อยละของครัวเร ือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ (รอบ 2)
ตัวชีว้ ัดที่ 2. ระดับความสาเร็จของการส่งเสร ิม สนับสนุน การจัดตั้งศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน (รอบ 1)
ร้อยละของจานวนครัวเร ือนเป้าหมายที่สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ด้วยกระบวนการบร ิหารจัดการหนี้ของศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน (รอบ 2)
ตัวชีว้ ัดที่ 3. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รบ
ั การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิม
่ ขึ้น (รอบ 1 – 2)
ตัวชีว้ ัดที่ 4. ระดับความสาเร็จการบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี (สกส.) (รอบ 1-2)
ตัวชีว้ ัดที่ 5. ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน (รอบ 1-2)
ตัวชีว้ ัดที่ 6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ (รอบ 1-2)
ตัวชีว้ ัดที่ 7. ระดับความสาเร็จของการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน (รอบ 1-2)
ซึง่ เป็นตัวชีว้ ัดคารับรองระหว่างอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาการจังหวัด

ที่

ประเด็ นการตรวจราชการ
(3) ตัวชีว้ ัดตามภารกิจสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 8 ตัวชีว้ ัด ประกอบด้วย

1) การขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
3) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)

4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

5) การติดตามเง ินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
6) การบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

7) การบร ิหารงานตามมาตรการส่งเสร ิมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
8) การพัฒนาบร ิการดิจท
ิ ัลสาหรับประชาชนและ ส่งเสร ิมการใช้ประโยชน์แพลทฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”

โดยหลังจากที่ได้ชแ
ี้ จงถึงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็ได้มก
ี ารกาหนดตัวชีว้ ัดของเจ้าหน้าที่

พัฒนาชุมชนในจังหวัดภูเก็ตเป็นรายบุคคล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดดังกล่าวมาแล้วของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
๒)

ปัญหา อุปสรรค

-

๓)

แนวทางแก้ไขปัญหา

-

๔)

ข้อเสนอแนะ

-

๕)

ความต้องการสนับสนุนจาก

-

๖)

แผนงานที่จะดาเนินการ

มอบหมายให้กลุ่มงานฯ และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ได้จด
ั ทาคารับรองระหว่างผูอ
้ านวยการกลุ่มงานฯ กับนักว ิชาการในกลุ่มฯ และพัฒนาการ

๗)

อุปสรรค ตามข้อ ๒)

กรมฯ

ต่อไป

Best Practice (ถ้ามี)

อาเภอ กับพัฒนากรผู้ประสานงานตาบลทุกคนพร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการของบุคคล หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดให้ประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายและห้วงระยะเวลาที่กาหนด
-

ภาพกิจกรรมประกอบประเด็นตรวจราชการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภูเก็ต
ประจาเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5

