งบหน้าการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ไตรมาส 2 ทีค่ งเหลือ และไตรมาส 3 - 4 )
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณทัง้ สิ้น

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อล้้า
และสร้างการเติโตภายใน

4,811,526

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : เสริมสร้างความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน
1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
1.1 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน ประจาปี 2562
1.1.1 ประชุมคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด
1.2 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2562
1.2.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
1.2.2 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
1.3 การตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
1.3.1 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอาเภอ
1.3.2 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
1.4 การเผบแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
1.4.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพขอมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพขอมูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน ระดับอาเภอ
1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด
1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด
3) ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด
2. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
2.1 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.ค)
2.2 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
3. การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนาร่อง
3.1 ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
4. การบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้าด้วยเทคโนโลยี่
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนลดความเหลื่อล้าแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด
5. การบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต
5.1 ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
5.2 การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2,282,626
2,282,626
2,282,626
2,282,626
2,143,326
4,700
4,700
1,826,226
1,217,484
608,742
80,000
40,000
40,000
232,400
147,700
28,000
56,700
10,000
20,700
26,000
115,900
14,650
101,250
23,400
11,700
11,700

หมายเหตุ

งบหน้าการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ไตรมาส 2 ทีค่ งเหลือ และไตรมาส 3 - 4 )
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่ คงและลดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน
1. สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
1.1 ประชุมเชิงปฏิบิติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
2. จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
2.1 จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
3. ขับเคลื่อนสัมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ
3.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
โครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตสู่มาตรฐาน Smart Saving Group
2. ประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตโดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจีดการหนีแ้ ละหนุนเสริมสัมมาชีพ
1. ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สานึกดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด้"
2. จัดเวทียกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
1. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1.1 การติดตามของเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนจังหวัด
กิจกรรมยอยที่ 2 ส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง D - Hope
1. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพือ่ ส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง D - Hope
1.1 จัดงานเทศกาลตามแนวทาง D - Hope
1.2 จัดพิมพ์แคตตาลอดกิจกรรม D - Hope ของผู้ประกอบการ
โครงการ ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมช่องทางการตลาด
1. จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
2. ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
2.1 ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
3. OTOP To Tourist And Festival

งบประมาณ หมายเหตุ
2,528,900
249,400
249,400
249,400
5,000
5,000
184,800
184,800
59,600
59,600
557,300
16,400
16,400
16,400
540,900
540,900
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
-

งบหน้าการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ไตรมาส 2 ทีค่ งเหลือ และไตรมาส 3 - 4 )
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ พัฒนาหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพืน้ ที่
1.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นา อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือน
ทีต่ กเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.1 นาเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน
2.1 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
3.3 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2562

งบประมาณ หมายเหตุ
1,677,200
1,677,200
1,677,200
38,000
38,000
38,000
923,200
760,000
163,200
716,000
696,000
10,000
10,000

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค
โครงการ พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อล้้าทางสังคม
กิจกรรม : กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพือ่ ลดความเหลื่อมล้า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1. สนับสนุนวัสดุฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย

-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของของประเทศ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค
โครงการ ยกระดับการท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวัฒนธรรม
กิจกรรม : พัฒนายกระดับการท่องเทีย่ วเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1. สร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
1.1 จัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน

-

โครงการ ยกระดับการท่องเทีย่ วคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ
กิจกรรม : เพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วและยริการภาคเหนือ
1. สร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ปรพกอบการเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
1.1 จัดงานนิทรรศการโปรปกรมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน

-

