โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม

การขับเคลื่อนกิจกรรม
พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายอาจณรงค์ สัตยพานิช
ผูต้ รวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเตรียมทีมปฏิบตั ิการ
แก้ไขปัญหาความยากจนระดับอาเภอ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ที ม ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนระดั บ อ าเภอ
มีความรู้ ความเข้ าใจในการด าเนิ นงาน สามารถสนั บสนุ นและ
ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย 568 คน
1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน
จานวน 20 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 20 คน
2. ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอาเภอ
274 ทีม ๆ ละ 2 คน รวม 548 คน

พื้นที่เป้าหมาย
รุ่นที่ 1 17 - 18 ก.พ. 63 ณ รร.โฆษะ จ.ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น
รุ่นที่ 2 20 - 21 ก.พ. 63 ณ รร.นภาลัย จ.อุดรธานี
เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลาภู อุดรธานี
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
รุ่นที่ 3 24 - 25 ก.พ. 63 ณ รร.สุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
สุรินทร์ อานาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร
รุ่นที่ 4 27 - 28 ก.พ. 63 ณ รร.ครอสทู ไวบ์ จ.บุรีรัมย์
ชัยภูมิ นครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทีมปฏิบัติการฯ มีความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ
และมีความมั่นใจในการให้คาแนะนาและส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเตรียมทีมปฏิบตั ิการ
แก้ไขปัญหาความยากจนระดับอาเภอ

จุดที่ 2 ณ จังหวัดอุดรธานี

20 ก.พ. 2563
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.

13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ
โดย นายอาจณรงค์ สัตยพานิช
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เทคนิคการให้คาปรึกษากับ
ผู้มีรายได้น้อยในชุมชน
โดย นางสาวพิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
ทุนชุมชนกับการพัฒนาอาชีพ
ของผู้มีรายได้น้อย
โดยนายวิณัย สืบทรง
การรายงานผลกิจกรรมและการจัดทาแผน
เวทีแลกเปลี่ยนการดาเนินงานของ
ทีมปฏิบัติการฯ

21 ก.พ. 2563
09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.30 น.

ทบทวนวันวาน/เวทีแลกเปลี่ยน
การดาเนินงานของทีมปฏิบัติการฯ
(Role Play บทบาทของทีมปฏิบัติการฯ
จานวน 5 กลุ่ม)
ระบบบันทึกและแสดงข้อมูลครัวเรือน
เพื่อการพัฒนาคน (TPMAP Logbook)
โดย ทีมวิทยากรจาก NECTEC
และแบ่งกลุ่มจานวน 5 กลุ่ม

สถานการณ์การกระจายรายได้เหลื่อมล้ าของประเทศไทย
2559

2561
เหลื่อมล้ำอันดับ4
ของโลก

เหลื่อมล้ำอันดับ3
ของโลก

การกระจายรายได้เหลื่อมล้าเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย

1. ยูเครน 95.5%
2. คาซัสถาน 95.2%
3. อียิปต์ 90.9%
4. ไทย 90.2%
ข้อมูลจาก Credit Suisse Global Wealth Databook ปี 2559 และ 2561

เราจะแก้ปัญหากันอย่างไร?
ประเทศไทยปี 2562 ตามข้อมูล Credit Suisse
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี 84.6%
ยังคงมีการกระจายรายได้
เหลื่อมลาสูงอันดับ 7 ของโลก
และยังคงอันดับ 1 ของเอเชีย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์ประเทศไทย
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เป้าหมายเพื่อลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาค
และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น

แผนยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลาทางสังคม
ข้อ 2.1 พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน เพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ
ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึน

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ระดับครัวเรือน)
มั่นคงด้ านอาหาร
มีกจิ กรรมในครัวเรื อน
ดังนี้
1. ปลูกพืชผักสวนครัว
2. เลีย้ งสั ตว์ เป็ นอาหารตามบริบท
ของชุ มชน เช่ น ไก่ เป็ ด ฯลฯ
3. มีการแปรรู ปอาหารไว้ ใช้ ประโยชน์
ในครัวเรื อน

สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน

มีภูมิคุ้มกันทางสั งคม

มีกจิ กรรมในครัวเรื อน
ดังนี้
1. บริหารจัดการขยะ และกาจัดขยะ
2. ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
3. มีบ้านเรื อนทีถ่ ูกสุ ขลักษณะ
4. ใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า

มีกจิ กรรมในครัวเรื อน
ดังนี้
1. คนในครัวเรื อนรักษาศีล 5 และ
ปฏิบัติศาสนกิจสั ปดาห์ ละ 1 ครั้ง
2. คนในครัวเรื อนเข้ าร่ วมกิจกรรรม
บาเพ็ญประโยชน์ สาธารณะด้ วย
จิตอาสา
3. คนในครัวเรื อนมีการออกกาลังกาย
(สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, 2563)

กระบวนงานที่ 2 จัดทาเข็มทิศชีวิต

กระบวนงานที่ 1 ชี้เป้ าชีวติ
- ตรวจสอบและชี้เป้าหมายครัวเรือนยากจน
- ทีมปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน เพื่อทาให้
ครัวเรือนตระหนักและยอมรับสาเหตุของ
ความยากจนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
- บันทึกผลการเยี่ยมเยียน

กระบวนงานที่ 4 ดูแลชีวิต
กระบวนการระยะยาวและต่อเนื่องในการ
ดูแลประคับประคอง ให้ครัวเรือนยากจน
พ้นจากความยากลาบากในการดาเนินชีวิต

-

-

การแก้ไขปัญหา
ความยากจน
แบบบูรณาการ

ทีมปฏิบัติการฯ ร่วมกับครัวเรือนยากจน
วิเคราะห์สถานการณ์ของครัวเรือนยากจน
ด้วยการจัดทาแผนที่ชีวิตเพื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ทีมปฏิบัติการฯ กระตุ้นและให้กาลังใจ
ครัวเรือนยากจนในการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของตนเอง

กระบวนงานที่ 3 บริหารจัดการชีวิต
-

ครัวเรือนยากจนทาตามข้อผูกพัน เช่น
ลด ละเลิก อบายมุข จัดทาบัญชีครัวเรือน
ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนแหล่งเงินทุน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการช่วยเหลือ
และผลักดันให้ไปสู่แผนพัฒนาอาเภอ/จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จปฐ. 2562
36.89 ล้านคน
12.9 ล้านครัวเรือน

การใช้ประโยชน์ข้อมูล
เพื่อการพัฒนาคนแบบชีเป้า

บัตรสวัสดิการรัฐ
14.5 ล้านคน

14.6 ล้านคน 4.7 ล้านครัวเรือน
ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาท/ปี

40,407 คน 12,021 ครัวเรือน
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

6,213,861 คน
"คนจนเป้าหมาย" คือคนจน (จปฐ.)
ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

983,316 คน

จานวน 324,722 คน

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม

20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย 7,500 ครัวเรือน

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : งบประมาณ 46,822,100 บาท
พัฒนาศักยภาพทีมปฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอาเภอ
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

1

ประชุมชี้เป้าการแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบบูรณาการ

1.1 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด
- คณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. รับทราบแนวทาง
โครงการฯ และข้อมูลครัวเรือนยากจนจากข้อมูล TPMAP
- ศจพ.จ. แจ้ง ศจพ.อ. จัดทาคาสั่งทีมปฏิบัติการฯ

1.2 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนฯ ระดับอาเภอ
- คณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ. กาหนดพืนที่เป้าหมายและจัดทา
ฐานข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย หมู่บ้านละ 15 ครัวเรือน
ตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนด

1 – 14 ก.พ. 63

4

ไม่ใช้งบประมาณ

2

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาความยากจนระดับอาเภอ

3

แนวทางการดาเนินงานโครงการฯ
การบันทึกระบบ TPMAP Logbook
จัดทาแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ
2,033,300 บาท

ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
4.1 เวทีเรียนรู้และเสริมทักษะอาชีพ จานวน 2 วัน
500 รุ่น ๆ ละ 15 ครัวเรือน งบประมาณ 11,900,000 บาท
4.2 สนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาอาชีพ
จานวน 500 หมู่บ้าน ๆ ละ 15 ครัวเรือน รวม 7,500 ครัวเรือน
(หมู่บ้านละ 60,000 บาท เฉลี่ยครัวเรือนละ 4,000 บาท)
งบประมาณ 30,000,000 บาท 16 – 31 มี.ค. 63
41,900,000 บาท

5

เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายเพื่อจัดทา
ข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน
- ทีมปฏิบัติการฯ ลงพืนที่เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหา
และความต้องการของครัวเรือนผู้มรี ายได้น้อย
เป้าหมายทุกครัวเรือน
- ทีมปฏิบัติการฯ วิเคราะห์สาเหตุความยากจน และ
หาแนวทางให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวข้อง

กรมฯ แจ้งจังหวัดประสาน จนท.พช.จังหวัด ๆ ละ
1 คน และทีมปฏิบัติการฯ อาเภอละ 2 คน เข้าร่วม
ประชุมฯ จานวน 2 วัน ณ สถานที่ที่กรมฯ กาหนด

17 – 29 ก.พ. 63

เป้าหมาย

2 – 6 มี.ค. 63

2,500,000 บาท

ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรม
พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน

กรมฯ จัดประชุม จานวน 2 วัน

เป้าหมาย จานวน 60 คน

1. ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน 20 จังหวัด ๆ ละ
1 คน รวม 20 คน
2. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย 20 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 20 คน
3. จนท.พช. จังหวัด 20 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 20 คน

ต้นเดือน พ.ค. 63

388,800 บาท

ครัวเรือนเป้าหมาย
มีอาชีพ มีรายได้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลุ่มเป้าหมาย
ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
จานวน 7,500 ครัวเรือน
พื้นที่เป้าหมาย
20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
274 อาเภอ 500 หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด
ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
ได้รับการพัฒนาอาชีพ
จานวน 7,500 ครัวเรือน
ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
ผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

ภารกิจของเจ้าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
1
2

สพจ. ศึกษาแนวทางฯ และดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามห้วงเวลาที่กาหนด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามข้อมูล TPMAP ปี 2562
ซึ่งสามารถดูจากไฟล์ข้อมูลที่กรมฯ ส่งให้ใน Google Drive “กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้
ของคนยากจน 2563” http://tiny.cc/j7wejz

ภารกิจของเจ้าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
3

สพจ. ประสานคณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
บูรณาการระดับจังหวัด เพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ ข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และ
มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และคณะกรรมการบริหาร
ศจพ.จ. แจ้งคณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ. จัดทาคาสั่งทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอาเภอ
อาเภอละ 1 ทีม ๆ ละ 5 คน (ภาครัฐ จานวน 3 คน และภาคประชาชน จานวน 2 คน) ดังนี้

ภาครัฐ
ภาคประชาชน

พัฒนากร จานวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่น ๆ / ท้องถิ่น
จานวน 2 คน
ปราชญ์ชุมชน/ผู้นาท้องถิ่นด้านอาชีพและทุนชุมชน จานวน 2 คน

ภารกิจของเจ้าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
4

สพอ. คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายตามจานวนที่กรมฯ กาหนดโดยไม่ให้ครัวเรือนซ้ากับครัวเรือนที่ได้รับ
งบประมาณอื่น ๆ ที่สนับสนุนแล้ว เช่น หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 – 2563 โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5

สพจ. แจ้งทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอาเภอ อาเภอละ 2 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก
ภาครัฐ จานวน 1 คน และปราชญ์ชุมชน/ผู้นาท้องถิ่นด้านอาชีพและทุนชุมชน จานวน 1 คน และ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาความยากจนระดับอาเภอ จานวน 2 วัน ณ 4 จุด ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และ
จังหวัดบุรีรัมย์

ภารกิจของเจ้าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
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เงื่อนไขการคัดเลือกครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย จานวน 500 หมู่บ้าน ๆ ละ
15 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 7,500 ครัวเรือน ตามลาดับดังนี้
1. คนจน จปฐ. (พัฒนาได้) ที่ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (TPMAP 2562)

2. ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาท/ปี
ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ที่สามารถพัฒนาได้
3. ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ตามข้อมูล
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4. ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาท/ปี ตามข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ที่สามารถพัฒนาได้ในหมู่บ้านใกล้เคียงกันที่อยู่ในอาเภอนั้น
5. ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีผู้ผ่านการบาบัดรักษายาเสพติด

ภารกิจของเจ้าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
7

8

9

สพอ. ร่วมกับทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอาเภอจัดทาฐานข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
เป้าหมาย หมู่บ้านละ 15 ครัวเรือน ส่งให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดส่งให้กรมฯ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 สามารถบันทึกข้อมูลใน
Google Drive “กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 2563” ข้อ 14 http://tiny.cc/j7wejz
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอร่วมกับทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอาเภอประชุม
วางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
หมู่บ้านละ 15 ครัวเรือน
สพอ. ร่วมกับทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอาเภอ แจ้งครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย
หมู่บ้านละ 15 ครัวเรือน เข้าร่วมเวทีเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะอาชีพ จานวน 2 วัน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมทักษะอาชีพ และจัดทาแผนความต้องการประกอบอาชีพ

ภารกิจของเจ้าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
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สพจ./สพอ. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายดังนี้
1. สพอ. รวบรวมแผนความต้องการประกอบอาชีพของครัวเรือน
ผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย และเสนอโครงการตามประเภทอาชีพเป็นรายหมู่บ้าน (หมู่บ้านละ 60,000 บาท
เฉลี่ยครัวเรือนละ 4,000 บาท) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ.
2. สพอ. เสนอขออนุมัติโครงการจากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและรายงานผลให้
คณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ. ทราบ
3. สพจ. รายงานผลการอนุมัติโครงการให้คณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. ทราบ
4. สพอ. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาอาชีพในโครงการฯ ที่ผ่านการอนุมัติจากจังหวัด
5. สพอ. ส่งมอบวัสดุสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย

ภารกิจของเจ้าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
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สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอติดตามและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
ของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563

12

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน 1 คน ทีมปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาความยากจนระดับอาเภอ จานวน 1 คน และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย 1 คน รวม 3 คน เข้าร่วมประชุม
สรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน จานวน 2 วัน ณ โรงแรมเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

่
ภารกิจ/หน้าทีของที
มปฏิบต
ั ก
ิ ารแก้ไขปั ญหาความยากจนระดับอาเภอ
ตรวจสอบข้อมูล
ครัวเรือน
เป้าหมาย
และจัดทาฐาน
ข้อมูลครัวเรือน
ผู้มีรายได้น้อย
เป้าหมาย
ให้ครบถ้วน
และถูกต้อง

สร้างความรู้
ความเข้าใจ
กับครัวเรือนใน
การดาเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
ให้คาแนะนา
การวางแผนทาง
การเงินและ
การออม

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
ครัวเรือนและ
ร่วมกันวิเคราะห์
อาชีพที่เหมาะสม
โดยบันทึกผลใน
ระบบ TPMAP
Logbook

ติดตามและ
สนับสนุน
ครัวเรือน
อย่างต่อเนื่อง

สรุปผลและ
รายงานผล
ให้อาเภอทราบ
6
5

4
3

2
1

รวบรวมแผน
ความต้องการ
ประกอบอาชีพ
ของครัวเรือน
และเสนอโครงการ
ให้อาเภอตาม
ประเภทอาชีพ
เป็นรายหมู่บ้าน

Thank you

ไฟล์เอกสารในการดาเนินงานโครงการฯ
http://tiny.cc/j7wejz

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ /ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรม
กลุ่ม LINE งบภาคอีสาน 2563
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