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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดอุทัยธานี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดิน น้้า และปุาไม๎ จึงเป็นที่มาของการก้าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่วํา “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
ที่ตั้งและอาณาเขต
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ตั้ ง อยูํ ภ า คเหนื อ
ตอนลําง บริเวณลุํมน้้าสะแกกรัง ซึ่งไหลสูํแมํน้า
เจ๎าพระยาที่ อ้าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
หํ างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตาม
ถนนสายเอเชีย ประมาณ 222 กิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตํอกับ อ้าเภอชุมตาบง อ้าเภอลาดยาว อ้าเภอโกรกพระ อ้าเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอ้าเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท
ทิศใต๎
ติดตํอกับ อ้าเภอวัดสิงห์ อ้าเภอหนองมะโมง อ้าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
อ้าเภอดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี และ อ้าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี
ทิศตะวันตก
ติดตํอกับ อ้าเภอศรีสวัสดิ์ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอ้าเภอ
อุ๎มผาง จังหวัดตาก
จังหวัดอุทัยธานี แบํงการปกครองออกเป็น 8 อ้าเภอ แตํละอ้าเภอมีระยะทางหํางจากศาลากลาง
จังหวัด ดังนี้
1) อ้าเภอเมืองอุทัยธานี
2 กิโลเมตร
2) อ้าเภอหนองขาหยําง
10 กิโลเมตร
3) อ้าเภอทัพทัน
19 กิโลเมตร
4) อ้าเภอหนองฉาง
22 กิโลเมตร
5) อ้าเภอสวํางอารมณ์
33 กิโลเมตร
6) อ้าเภอห๎วยคต
45 กิโลเมตร
7) อ้าเภอลานสัก
54 กิโลเมตร
8) อ้าเภอบ๎านไรํ
80 กิโลเมตร
ข้อมูลประชากร
ประชากรของจังหวัดอุทัยธานี มีจ้านวนทั้งสิ้น 213,882 คน แยกเป็นชาย 103,200 คน
เป็นหญิง 110,682 คน จ้านวนครัวเรือน 81,738 ครัวเรือน ( ข๎อมูล จปฐ. ปี 2562 )
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-2ข้อมูลทั่วไปของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่รับผิดชอบในการด้าเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน
จ้านวน ๘ อ้าเภอ 70 ต้าบล ๖๔๒ หมูํบ๎าน และ 15 ชุมชน (เทศบาลเมืองอุทัยธานี) ดังนี้
๑) อ้าเภอเมืองอุทัยธานี
มีพื้นที่ ๑4 ต้าบล ๘๖ หมูํบ๎าน และ 15 ชุมชน
๒) อ้าเภอหนองขาหยําง
มีพื้นที่ ๙ ต้าบล ๕๓ หมูํบ๎าน
๓) อ้าเภอทัพทัน
มีพื้นที่ ๑๐ ต้าบล ๙๐ หมูํบ๎าน
๔) อ้าเภอหนองฉาง
มีพื้นที่ ๑๐ ต้าบล ๙๗ หมูํบ๎าน
๕) อ้าเภอสวํางอารมณ์
มีพื้นที่ ๕ ต้าบล ๖๕ หมูบํ ๎าน
๖) อ้าเภอลานสัก
มีพื้นที่ ๖ ต้าบล ๘๔ หมูํบ๎าน
๗) อ้าเภอบ๎านไรํ
มีพื้นที่ ๑๓ ต้าบล ๑๓๖ หมูํบ๎าน
๘) อ้าเภอห๎วยคต
มีพื้นที่ ๓ ต้าบล ๓๑ หมูํบ๎าน
โครงสร้างผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวศศิธร อินทกุล
ผู๎ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เขตตรวจราชการที่ 18 กลุมํ จังหวัดภาคเหนือตอนลําง 2

นายอุทัย สิงห์ทอง
พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี

นายสมเกียรติ กังธีระวัฒน์

นายศุภโชค สระทองข้า

นายกฤช จันทราศรี

หน.กลุํมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หน.กลุํมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หน.กลุํมงานสํงเสริมการพัฒนาชุมชน

นางปราณี ศิริมังคะลา
หน.ฝุายอ้านวยการ
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-3โครงสร้างผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนระดับอาเภอ

นางวัชรี สินธุศิริ
พัฒนาการอ้าเภอเมืองอุทัยธานี

นางนิตยา พลเยี่ยม
พัฒนาการอาเภอบ้านไร่

นางธนหทัย ชัยศึก
พัฒนาการอาเภอหนองฉาง

นางเขมากร วุฑฒิรักษ์
พัฒนาการอ้าเภอหนองขาหยําง

ว่าง

นายนิรัญ นามโชติ
พัฒนาการอ้าเภอลานสัก

นางศรินทิพย์ แถมพยัคฆ์
พัฒนาการอ้าเภอทัพทัน

นางเทียมใจ ทรัพยะประภา
พัฒนาการอ้าเภอสวํางอารมณ์

พัฒนาการอ้าเภอห๎วยคต

อัตรากาลังและพื้นที่รับผิดชอบ
อัตราก้าลังเจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี จ้านวน 18 คน
ประเภทตาแหน่ง (คน)
ที่
จังหวัด/กลุ่ม/ฝ่าย
จานวนเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ
ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติ
๑ พัฒนาการจังหวัด
๑
๑
ชํวยราชการ สนจ.อน. 1 ราย
๒ ฝุายอ้านวยการ
๕
๑
4
๓ กลุํมงานยุทธศาสตร์ฯ
4
๑
3
๔ กลุํมงานสํงเสริมฯ
5
๑
4
๕ กลุํมงานสารสนเทศฯ
๓
1
2
รวม
18
5
13
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-4ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอพื้นที่รับผิดชอบ ๘ อ้าเภอ 70 ต้าบล ๖๔๒ หมูํบ๎าน และ 15 ชุมชน ดังนี้
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน ประเภทต้าแหนํง (คน)
ที่
อ้าเภอ
หมายเหตุ
ต้าบล
หมูํบ๎าน/ชุมชน เจ๎าหน๎าที่ ผู๎บริหาร ผู๎ปฎิบัติ
๑ เมืองอุทัยธานี
๑4
101
๖
๑
๕
๒ หนองขาหยําง
๙
๕๓
4
๑
3
อสพ. ๑ คน
๓ ทัพทัน
๑๐
๙๐
๔
๑
๓
๔ หนองฉาง
๑๐
๙๗
5
๑
4
๕ สวํางอารมณ์
๕
๖๕
๔
๑
๓
๖ ลานสัก
๖
๘๔
5
1
4
๗ บ๎านไรํ
๑๓
๑๓๖
8
๑
7
๘ ห๎วยคต
๓
๓๑
2
๒
รวม
70
๖57
๓8
7
31
รวมบุคลากรทั้งหมด 62 คน แยกเป็น ข๎าราชการ จ้านวน ๕6 คน อสพ. จ้านวน ๑ คน
พนักงานจ๎างเหมา จ้านวน 3 คน และเจ๎าหน๎าที่ส้านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ้านวน 2 คน
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ส่วนที่ ๒
ผลการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
ภายใต้วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565”

ด้านเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
 โครงการชุมชนท่องเที่ยว

OTOP นวัตวิถี

จังหวัดอุทัยธานีได๎ด้าเนินโครงการชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน 8 อ้าเภอ จ้านวน 35 หมูํบ๎าน
เรียบร๎อยแล๎ว และได๎จัดท้าสรุปการจัดประเภทชุมชนทํองเที่ยว ดังนี้
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กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดอุทัยธานีมีสตรีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ้านวน 132,361 คน จ้านวนสตรีที่สมัครสมาชิกแล๎ว
จ้านวน 63,040 คน (ณ วัน ที่ 2 กั นยายน 2559) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการพัฒนาชุมชน
ได๎ก้าหนดให๎มีการรับสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 11% ของยอดคงเหลือ ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีได๎ด้าเนินการครบ
เรียบร๎อยแล๎ว และในปี พ.ศ. 2562 จึงได๎ก้าหนดเปูาหมายให๎มีการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จ้านวน 220 คน
จานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประเภทสมาชิก
บุคคลธรรมดา
องค์กร
รวม

สมาชิกที่สมัครแล้ว (ราย)
71,413
613
72,026
ข๎อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2562

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
งบประมาณ
ได้รับจัดสรร (บาท) เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
บริหาร
2,602,740.00
2,574,931.64
ทุนหมุนเวียน
12,000,000.00
12,000,000.00
อุดหนุน
3,000,000.00
3,000,000.00
รวม
17,602,740.00
17,574,931.64

คงเหลือ (บาท)
27,808.36
27,808.36

คิดเป็นร้อยละ
98.93
100
100
98.93

ข๎อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2562
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-7การบริหารจัดการหนี้

ปี 2556 – 2559
- จังหวัดอุทัยธานี ได๎ด้าเนินการท้าหนังสือแจ๎งเตือนลูกหนี้ที่มีหนี้ค๎างช้าระทั้งหมด (ตั้งแตํ
1 งวด ขึ้นไป) จ้านวน 202 โครงการ โดยน้ามาตรการลดมูลคําหนี้ค๎างช้าระของส้านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแจ๎งให๎ลูกหนี้ทราบ เพื่อสามารถปลดหนี้หรือขยายระยะเวลาผํอนช้าระหนี้ ซึ่งแบํงสถานะการเป็นหนี้ ดังนี้
1) ช้าระปกติ จ้านวน 13 โครงการ
2) ช้าระไมํปกติ จ้านวน 106 โครงการ
3) ไมํช้าระเลย จ้านวน 83 โครงการ
- ลูกหนี้ในสํวนของคดีฟูองแพํง อยูํในระหวํางด้าเนินคดี 14 โครงการ มีผลการด้าเนินงาน ดังนี้
1) ท้าสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลแล๎ว จ้านวน 7 โครงการ
2) อยูํในกระบวนการของอัยการฯ จ้านวน 7 โครงการ
- คดีอาญาอยูํระหวํางผํอนช้าระ จ้านวน 1 โครงการ
ปี 2560 – 2561
- จังหวัด/อ้าเภอ ได๎ด้าเนินการแจ๎งเตือน ทวงถาม โครงการที่ครบสัญญาแล๎ว
การบริหารหนี้ที่จะครบสัญญา ในปี 2562
- จั งหวัดอุทัย ธานี และส้ า นักงานคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองและติดตามการด้าเนินงาน
กองทุนฯ อ้าเภอท้าหนังสือแจ๎งเตือนให๎สมาชิกกองทุนฯ ช้าระหนี้ภายในก้าหนด
- คณะท้างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฯ / คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และติดตามการด้าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ้าเภอ/คณะท้างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต้าบล/เทศบาล ติดตามการด้าเนิ นงานของสมาชิกที่กู๎ยืมเงินไปประกอบอาชีพในปี 2560 และแจ๎งเตือน
ให๎สมาชิกช้าระหนี้ภายในก้าหนด

การบริหารสัญญา
จังหวัดอุทัยธานี มีการบริหารสัญญา ดังนี้
- จังหวัดอุทัยธานี ได๎มอบหมายให๎พัฒนาการอ้าเภอเป็นคูํสัญญา ท้าให๎ส้านักงานพัฒนาชุมชน
อ้าเภอ สามารถด้าเนินการแจ๎งเตือนการช้าระหนี้ได๎โดยตรง รวดเร็ว และสมาชิกสามารถเข๎ามาสอบถามได๎งําย
และมีความสะดวกมากขึ้น
- มีการติดตามสมาชิกที่กู๎ยืมเงินไปประกอบอาชีพ ในระดับจังหวัด/อ้าเภอ/ต้าบล
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-8ปัญหา

อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
1) การช้าระหนี้ของสมาชิกที่กู๎ยืม ในปี 2560 สมาชิกมีความต๎องการช้าระหนี้เป็นรายบุคคล
ซึ่งมาตรการลดมูลคําหนี้ค๎างช้าระให๎เฉพาะสัญญา ปี 2556 – 2559 ท้าให๎สมาชิกไมํสามารถช้าระหนี้
เป็นรายบุคคลได๎
2) ตามที่ส้านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได๎มีมาตรการลดมูลคําหนี้ค๎างช้าระ ท้าให๎
มีส มาชิกมี ความต๎อ งการช้าระหนี้ แตํ ยั งขาดตัว อยํางเอกสารหรือ หลั กฐานที่จะออกหนังสื อเป็ นหลั กฐาน
การปลดหนี้รายบุคคลให๎กับลูกหนี้ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันวําลูกหนี้รายนี้ได๎ช้าระหนี้ครบ และได๎ รับการปลดหนี้
ตามมติของ อกส.จ. หากมีการฟูองร๎องคดีเกิดขึ้น
3) การรวมกลุํมสมาชิกฯ จ้านวน 5 คนขึ้นไป มีปัญหาในการด้าเนินกิจกรรมในรูปของกลุํม
อาชีพ เห็นควรให๎มีทางเลือกอื่นในการกู๎เงิน เชํน รวมกลุํม 3 คน หรือ กู๎เป็นรายบุคคล จะเกิดความคลํองตัว
มากขึ้น
4) ดอกเบี้ยเงินกู๎ (เงินทุนหมุนเวียน) ควรลดเหลือร๎อยละ 2 ตํอปี
5) การสํงช้าระเงินคืน ควรพิจารณาตามความเหมาะสมของแตํละอาชีพ ไมํควรก้าหนดวํา
อยํางน๎อยปีละ 2 งวด ให๎มีทางเลือกอื่น
6) การผํ อ นช้ า ระหนี้ ต ามสั ญ ญาประนี ป ระนอมในชั้ น ศาล เปู น การช้ า ระหนี้ ร ายบุ ค คล
ซึ่งระบบ SARA ไมํสามารถระบุการช้าระหนี้เป็นรายบุคคลได๎ ท้าให๎ไมํสามารถทราบวําลูกหนี้รายใดช้าระหนี้
แล๎ว หรือรายใดไมช้าระหนี้
7) ระบบ SARA ควรออกใบเสร็จรับเงินเป็นรายบุคคลได๎


Best Practice กลุ่มอาชีพที่กู้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสาเร็จ

กลุํมอาชีพที่กู๎เงินทุน หมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความส้ าเร็จ และเป็น
กลุํมอาชีพสมาชิกกองทุนฯ ดีเดํน ระดับจังหวัด ได๎แกํ กลุํมสํงเสริมสตรีเลี้ยงแพะ บ๎านเขาผาลาด ต้าบลพลวง
สองนาง อ้าเภอสวํางอารมณ์
ได๎รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี ๒๕๖๐ จ้านวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
รายได๎ตํอปี
จ้านวน 251,550 บาท
ระยะเวลาการสํงเงิน ๒ ปี แบํงเป็น ๔ งวด
งวดละ ๔๑,๘๐๐ บาท
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ประวัติความเป็นมา
เดิมสมาชิกกลุํมเลี้ยงแพะบ๎านเขาผาลาด ประกอบอาชีพหลักคือการท้านา แตํประสบปัญหาข๎าวราคา
ตกต่้า ท้าให๎ขาดทุน ดังนั้นจึงคิดหาอาชีพเสริมนอกเหนือการการท้านา เนื่องจากในชุมชนมีแปลงหญ๎าเหมาะกับ
การเลี้ยงสัตว์ จึงคิดที่จะเลี้ยงแพะในชุมชนขึ้นเพื่อเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎แกํครัวเรือน และใช๎ทรัพยากร
ในหมูํบ๎านให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ตํอมาได๎มีการเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น แตํเดิมนั้นสมาชิกแตํละรายมีการเลี้ยงแพะ
เป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว ท้าให๎มีความรู๎และทักษะพื้นฐานในการเลี้ยงแพะเป็นอยํางดี
ตํอมาประธานกลุํมได๎ไปท้าธุระที่อ้าเภอและได๎ทราบขําวจากพัฒนาชุมชนวํามีกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี มี เ งิ น กู๎ ห มุ น เวี ย นให๎ ก ลุํ ม สตรี กู๎ ในอั ต ราดอกเบี้ ย ร๎ อ ยละ ๓ บาท จึ ง มาประชุ ม กั บ สมาชิ ก
วําสนใจที่จะกู๎เงินกันหรือไมํ และในที่ประชุมได๎ลงมติเห็นชอบตกลงวําจะกู๎เงิน จึงได๎ท้าโครงการยื่นกู๎
และได๎กู๎เงินมา จ้านวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
1 ) การบริหารจัดการ เงินทุนหมุนเวียน ภายในกลุ่ม
ซื้อแมํพันธุ์ ๓๐ ตัว ตัวละ ๔,๕๙๐ บาท
เป็นเงิน
ซื้อพํอพันธุ์ ๑ ตัว ตัวละ ๘,๕๐๐ บาท
เป็นเงิน
ซื้อยาเวชภัณฑ์และเกลือแรํ
เป็นเงิน
ซื้อเมล็ดพันธุ์หญ๎า ๓๐ กิโลกรัมๆ ละ ๑๔๐ บาท เป็นเงิน
คําขนสํง
เป็นเงิน
รวมเงินทุน

๑๓๗,๗๐๐ บาท
๘,๕๐๐ บาท
๗,๓๐๐ บาท
๔,๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑๖๐,๐๐๐ บาท

2) ผลสาเร็จที่ได้รับ
ขายแพะรุํน ๕๐ ตัว ตัวละ ๒๕ กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ ๑๑๐ บาท เป็นเงิน
ขายแมํพันธุ์ ๒๐ ตัว ตัวละ ๕,๕๐๐ บาท
เป็นเงิน
ขายขี้แพะ ๑๓๕ กระสอบ กระสอบละ ๓๐ บาท
เป็นเงิน
รวมมีรายได๎ตํอปี
เป็นเงิน
กลุํมได๎น้าเงินที่ได๎จากการขายแพะไปใช๎หนี้ให๎กลับกองทุนปีละ ๘3,6๐๐ บาท
ซื้อยาเวชภัณฑ์
จํายเป็นคําตอบแทนให๎กับสมาชิก
ปันผลให๎ตามจ้านวนหุ๎น 70%

๑๓๗,๕๐๐ บาท
๑๑๐,๐๐๐ บาท
๔,๐๕๐ บาท
๒๕๑,๕๕๐ บาท
13,000 บาท
90,000 บาท
45,465 บาท
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-10สมทบเข๎ากลุํม 15%
จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการ 10%
คําสาธารรประโยชน์ 5%

9,742
6,495
3,247

บาท
บาท
บาท

ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของกลุ่ม
๑. แพะปุวย แนวทางแก๎ไข คือ ปรึกษาปศุสัตว์อ้าเภอและท้าตามค้าแนะน้าของเจ๎าหน๎าที่ปศุสัตว์
๒. ในฤดูฝน จะออกไปเลี้ยงแพะไมํได๎ เพราะแพะไมํชอบพื้นที่อับชื้น และน้้าขัง แนวทางแก๎ไข คือ
เตรียมหญ๎าและข๎าวโพดบดและหมักเพื่อผสมกับล้าข๎าวให๎แพะกิน นอกจากนี้พวกเรายังหาตัด กระถินมาให๎แพะ
กินและปลูกหญ๎าเชํน หญ๎าเนเปีย หญ๎าหวาน หญ๎าแพงโกลํา หญ๎าลูซี่ ไว๎ตัดให๎แพะกิน
การต่อยอดของกลุ่ม
การพัฒนาสายพันธุ์
เดิมกลุํ มเริ่ มเลี้ ย งสายพัน ธุ์พื้น เมืองและแองโก ซึ่งมีราคาของพํอพันธุ์แมํพันธุ์ที่ถูกกวํา และการ
เจริญเติบโตของลูกแพะช๎ากวํา ท้าให๎ใช๎เวลาในการเลี้ยงนาน ๔-๕ เดือน
ปัจจุบันกลุํมได๎ศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุ์แพะที่ดีและมีคุณภาพ กลุํมจึงน้าพํอพันธุ์มีพันธุ์สายพันธุ์บอร์
เลือดสูงเข๎ามาขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นที่ต๎องการของตลาดและมีราคาสูง และการเจริญ เติบโตของลูก แพะเร็วกวํา
ท้าให๎ลดระยะเวลาในการเลี้ยงเหลือเพียง ๓ เดือน

การน้ามูลแพะมาท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อชํวยลดต๎นทุนในการท้านา
๒.เพื่อสร๎างรายได๎จากการขายปุ๋ยให๎กับสมาชิก
๓.เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับคนในชุมชน
๔.เพื่อใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
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-11หนํวยงานที่สนับสนุน
ปศุสัตว์อ้าเภอสวํางอารมณ์ สนับสนุนเรื่องการดูแลสุขภาพแพะเวลาแพะปุวย การผสมเทียม การท้า
คลอดเวลาที่แพะคลอดเองไมํได๎ และการท้าวัคซีนปาก เท๎า เปื่อย ยาฆําเชื้อภายในคอกและยังเจาะเลือดตรวจ
ประจ้าปี

ส้านักงานพัฒนาที่ดินอุทัยธานี สนับสนุนหัวเชื้อจุรินทรีย์ในการท้าปุ๋ยหมักและน้้าหมักก้าจัดกลิ่น
ภายในคอก และวัสดุอุปกรณ์ในการหมัก เชํนถังหมัก กากน้้าตาล

การมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็ง
กลุํมสตรีสํงเสริมการเลี้ยงแพะบ๎านเขาผาลาด รํวมกับ กลุํมกองทุนเพื่อการศึกษาบ๎านเขาผาลาดและกลุํม
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร บ๎ า น เ ข า ผ า ล า ด เ ลี้ ย ง อ า ห า ร โ ร ง ท า น ใ น ง า น บุ ญ ข อ ง วั ด
ในชุมชน ในงานบุญกฐินประจ้าปี และจัดกิจกรรมสมทบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารเด็กๆในชุมชน
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-12การดาเนินงาน OTOP
ข้อมูลหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดอุทัยธานี
มีผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP จ้านวน 492 ราย แบํงเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) กลุํมผู๎ผลิตชุมชน จ้านวน 308 ราย
2) ผู๎ผลิตเจ๎าของรายเดียว จ้านวน 181 ราย
3) SMEs จ้านวน 3 ราย
มีผลิตภัณฑ์ จ้านวน 1,474 ผลิตภัณฑ์ แบํงเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) อาหาร จ้านวน 579 ผลิตภัณฑ์
2) เครื่องดื่ม จ้านวน 15 ผลิตภัณฑ์
3) ผ๎า เครื่องแตํงกาย จ้านวน 284 ผลิตภัณฑ์
4) ของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก จ้านวน 520 ผลิตภัณฑ์
5) สมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร จ้านวน 76 ผลิตภัณฑ์
แบํงตามประเภทกลุํมผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1) กลุํมดาวเดํนสูํสากล (Quadrant A) จ้านวน 11 ผลิตภัณฑ์
2) กลุํมอนุรักษ์สร๎างคุณคํา (Quadrant B) จ้านวน 115 ผลิตภัณฑ์
3) กลุํมปรับตัวสูํการแขํงขัน (Quadrant C) จ้านวน 190 ผลิตภัณฑ์
4) กลุํมปรับตัวสูํการพัฒนา (Quadrant D) จ้านวน 1,158 ผลิตภัณฑ์
ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 ดังนี้
1) ระดับ 5 ดาว จ้านวน 42 ผลิตภัณฑ์
2) ระดับ 4 ดาว จ้านวน 69 ผลิตภัณฑ์
3) ระดับ 3 ดาว จ้านวน 45 ผลิตภัณฑ์
4) ระดับ 2 ดาว จ้านวน 2 ผลิตภัณฑ์
5) ระดับ 1 ดาว จ้านวน 7 ผลิตภัณฑ์
ยังไมํออกผลดาว 4 ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์โดดเดํนประจ้าจังหวัดอุทัยธานี
1) ผ๎าทอมือพื้นเมืองลายโบราณ (ผ๎าซิ่นตีนจกไหม/ฝูาย)
2) ผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล๎า (มีด มีดพับ หัวเข็มขัด และเครื่องมือทางการเกษตร)
3) ข๎าวปลอดภัยจากสารพิษ (ข๎าวไรซ์เบอร์รี่, ข๎าวสินเหล็ก, ข๎าวกล๎อง ฯลฯ)
4) ผลิตภัณฑ์ปลาแรดแปรรูป (น้้าพริกปลาร๎าทรงเครื่อง, ปลาแรดแดดเดียว ฯลฯ)
ตัวชี้วัดรายได๎จากการจ้าหนํายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2561 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 20 ของรายได๎
รายได๎จากการจ้าหนํายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2562 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 23 ของรายได๎จากการจ้าหนําย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจ้าปี พ.ศ. 2561 (971,354,315 บาท) ซึ่งเทํากับ 1,1๙๔,๗๖๕,๘๐๘ บาท
โดยจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มี ผ ลการจ้ า หนํ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ห นึ่ ง ต้ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) ปี 2562 จ้ า นวน
1,200,205,424 บาท คิดเป็นร๎อยละ 100.45 บรรลุคําเปูาหมายที่ตั้งไว๎
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-131. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
เพื่อพัฒ นายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ OTOP กลุํ มปรับตัว สูํการพัฒ นา ให๎ มีมูล คําเพิ่มและมี
ความสามารถในการแขํงขันทางการตลาด เพิ่มรายได๎ให๎กับชุมชน จ้านวน 60 ผลิตภัณฑ์
2. โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)
การด้ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพกลุํ ม ผู๎ ผ ลิ ต ชุ ม ชน OTOP โดยเครื อ ขํ า ยองค์ ค วามรู๎
(Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดอุทัยธานี ปี 2๕๖๒ ได๎ด้าเนินการพัฒนากลุํมผู๎ผลิตชุมชนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให๎กลุํมผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุํมตนเองและมีรายได๎
เพิ่มขึ้น โดยมีกระบวนการพัฒนา ได๎แกํ การประชุมคณะกรรมการ KBO จังหวัดเพื่อรํวมวางแผน/แนวทางการ
พัฒนา ประชุมให๎ความรู๎ในการสํงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์การออกแบบ การตลาด การสร๎าง
แบรนด์และ Story การจัดท้าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะ KBO ให๎การชํวยเหลือสนับสนุนกลุํมเปูาหมาย
และด้าเนินการออกแบบและจัดท้าบรรจุภัณฑ์ตามความต๎องการของผู๎ประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่

ผลิตภัณฑ์

กลุ่ม/ที่อยู่

ประเภท

1

ขนมกงงาด้า วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนขนม อาหาร
กงแมํอรุณ /31 ม.6
ต.หนองแก อ.เมืองฯ

2

แหนม

3

กระเป๋าสาน กลุํมจักสานพัด / 69 ของใช๎ฯ
ผักตบชวา ม.6 ต.เขากวางทอง
อ.หนองฉาง

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุํ ม อาหาร
แปรรูปอาหารและท้า
ขนม /39/3 ม.5 ต.
หนองหญ๎ า ปล๎ อ ง อ.
ทัพทัน

รูปแบบผลิตภัณฑ์
ก่อน
หลัง
บรรจุกลํอง
บรรจุถุงกระดาษ
กระดาษ จ้าหนําย ใสํได๎ 1 – 3 ชิ้น
ครั้งละ 7 ชิ้น
เพื่อให๎ลูกค๎าที่ยังไมํเคย
กิน สามารถซื้อชิม
เพียงเล็กน๎อยกํอนได๎
ผลิตภัณฑ์ยังไมํมี ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่
ที่เหมาะสม
เหมาะสม ยังไมํมี มีฉลาก มีแบรนด์ โลโก๎
ฉลาก
อยูํระหวํางการขอรับ
การปรึกษา เพื่อขอ
อย.
เพิ่มการปัก ประดับ
เป็นผลิตภัณฑ์
ตะกร๎าสานจากผัก ดอกไม๎ ให๎มีความ
สวยงามมากขึ้น และมี
ตบ รูปทรงปกติ
ทั่วไป ยังไมํมีบรรจุ ถุงบรรจุภัณฑ์
ได๎มาตรฐาน มผช.
ภัณฑ์
มีแบรนด์ โลโก๎ เรื่องราว
ผลิตภัณฑ์

4

ผ๎ า ท อ มื อ ก ลุํ ม แ มํ บ๎ า น ผ๎ า เครื่ อ ง
ลายขัด
เ ก ษ ต ร ก ร บ๎ า น แตํงกาย
ทุํงน้้าเค็ม / 39 ม.3
ต.หนองไผํ อ.หนอง
ขาหยําง

เป็นผลิตภัณฑ์ผ๎า
ทอมือ ที่จ้าหนําย
เป็นเมตร ยังไมํมี
บรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม

มีกลํองบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม มีแบรนด์
โลโก๎ เรื่องราว
ผลิตภัณฑ์

จุดเด่น
ขนมกงมีความ
กรอบ อรํ อ ย
มากขึ้น
เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ใช๎วัตถุดิบใน
พื้ น ที่ ชุ ม ช น
ทั้งหมด
มี ก า ร ปั ก
ประดับดอกไม๎
ใ ห๎ มี ค ว า ม
สวยงามมาก
ขึ้น
ลวดลายแบบไทยๆ
สี สั น สดใส สะดุ ด
ต า แ ล ะ สี ไ มํ ต ก
คุ ณ ภ า พ เ นื้ อ ผ๎ า
หนาแนํ น คงทน
ริมผ๎าเรียบสวยงาม
ราคาถูก

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุทยั ธำนี

-14ที่

ผลิตภัณฑ์

กลุ่ม/ที่อยู่

ประเภท

รูปแบบผลิตภัณฑ์
ก่อน
หลัง
ของใช๎ฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีแบรนด์ โลโก๎
พัฒนาตํอยอดมา เรื่องราวผลิตภัณฑ์
จากเสื่อกก น้าเศษ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เสื่อกกที่เหลือมา
แปรรูปเป็นชุดที่
รองแก๎วรองจาน
ผ๎ า เครื่ อ ง เป็นผลิตภัณฑ์ผ๎า ผลิตภัณฑ์ย๎อมสี
แตํงกาย ทอย๎อมสีเคมี
ธรรมชาติ มีแบรนด์ โล
โก๎ เรื่องราวผลิตภัณฑ์
มีแท็กสินค๎าเพื่อชํวย
สร๎างการรับรู๎ จดจ้า
ของใช๎ฯ เป็นผลิตภัณฑ์โคม มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ไฟไม๎ไผํอยํางงําย ความสวยงามมากขึ้น
ทั่วไป ยังไมํมีความ รูปทรงทันสมัย และมี
สวยงาม
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
มีแบรนด์ โลโก๎
เรื่องราวผลิตภัณฑ์

5

ชุดที่รองแก๎ว กลุํมอาชีพบ๎านคลอง
รองจาน
ขํอย / 120 ม.11
ต.ไผํ เ ขี ย ว อ.สวํ า ง
อารมณ์

6

ผ๎ามัดหมี่

กลุํ ม สตรี ท อเสื่ อ กก
บ๎านสุขเสถียร/ 101
ม. 10 ต.ลานสั ก อ.
ลานสัก

7

โคมไฟไม๎ไผํ

กลุํมจักสานและแปร
รู ป ไม๎ ไ ผํ / 102/2
ม.11 ต.ปุ า อ๎ อ อ.
ลานสัก

8

กะหรี่ปั๊บ
งาด้า

หั ต ถศิ ล ป์ ถิ่ น บ๎ า นไรํ อาหาร
/ 54/1 ม.1 ต.บ๎าน
บึง อ.บ๎านไรํ

9

ผ๎าซิ่นตีนจก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุํ ม
พวงเพชรผ๎ า ทอมื อ
บ๎ านหนองจอก /
362 ม.1 ต.หนอง
จอก อ.บ๎านไรํ

เป็นผลิตภัณฑ์
กะหรี่ปั๊บรูปแบบ
ทั่วไป

มีการท้าไส๎ปลาแรด
สมุนไพร และไส๎อื่นๆ
อีก มีบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม เรื่องราว
ผลิตภัณฑ์
ผ๎ า เครื่ อ ง เป็นผลิตภัณฑ์
มีการน้าเศษผ๎าทอที่
แตํงกาย ผ๎าซิ่นตีนจก ทอมือ เหลือจากการแปรรูป
ลายโบราณ
มาท้าเครื่องประดับ
ตํางๆ เชํน ตํางหู
สร๎อยคอ และกระเป๋า
หนังผสมผ๎าทอ และมี
บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษ
ที่เหมาะสม

จุดเด่น
มีการทอเสื่อที่
แนํน คงทน

ก า ร ย๎ อ ม สี
ธรรมชาติ สีไมํ
ตก ราคา
เหมาะสม
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
ความความ
ป ร ะ ณี ต
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
คุ ณ ภ า พ มี
การออกแบบ
ที่ เ รี ย บ งํ า ย
รู ป ท ร ง
ทันสมัย มีการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช๎
วั ส ดุ
หลากหลาย
แปูงบางกรอบ
รสชาดอรํ อ ย
มี คุ ณ คํ า ทา ง
อาหารสูง
สวยงาม
เหมาะสมเป็น
เครื่องประดับ
คูํ กั บ การแตํ ง
กายนุํงซิ่น
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-15ที่
10

ผลิตภัณฑ์

กลุ่ม/ที่อยู่

ประเภท

ก ร ะ เ ป๋ า ผ๎ า ก ลุํ ม แ ป ร รู ป ของใช๎ฯ
เอนกประสงค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง

ก า ร เ ก ษ ต ร บ๎ า น
หนองลัน / 47 ม.4
ต.สุขฤทัย อ.ห๎วยคต

รูปแบบผลิตภัณฑ์
ก่อน
หลัง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ มีแบรนด์ โลโก๎
เศษผ๎า น้ามาเย็บ เรื่องราวผลิตภัณฑ์ปูาย
มือ
แท็กสินค๎า ที่เหมาะสม
ในการสร๎างการรับรู๎

จุดเด่น
ราคาไมํ แ พง
เย็บด๎วยมือ มี
ความละเอียด
เรียบร๎อย

ผลการประกวดผลงานของเครือขํายองค์ความรู๎ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเดํน
ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์โคมไฟไม้ไผ่ ของกลุํมจักสานและแปรรูปไม๎ไผํ ต้าบลปุาอ๎อ อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เป็นกลุํมปรับตัวสูํการพัฒนา (Quadrant D) ที่มีการกํอตั้งกลุํมขึ้น เพื่อสร๎างอาชีพจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากไม๎ไผํ ไว๎เป็นของฝาก ของที่ร ะลึก และจ้านําย เมื่อเข๎าสูํกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุํ มผู๎ผลิตชุมชน
OTOP โดยเครือขํายองค์ความรู๎ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัด ได๎การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํ คือ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีความประณีตมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และการสร๎างแบรนด์เพื่อ
เพิ่มชํองทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ มากมายหลายแบบหลายชนิด ให๎ตรงกับความต๎องการของตลาด ได๎รับ
ความนิยมจากผู๎บริโภคเป็นอยํางมาก

3. การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เดํน จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ. 2562
ผลการคัดสรรฯ ดังนี้
1) ประเภทอาหาร ได๎แกํ ผลิ ตภัณฑ์ น้าพริกปลาร๎ าทรงเครื่อง กลุํ มบ๎านสวนลู กแชมป์ อ้าเภอเมือ ง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
2) ประเภทเครื่องดื่ม ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ไวน์ข๎าวอินทรีย์ บริษัท ปัญจพัฒน์ อินเตอร์กรุ๏ป จ้ากัด อ้าเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
๓) ประเภทผ๎า เครื่องแตํงกาย ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ผ๎าจกไหม แต๎มตะกอ (กลุํมสตรีทอผ๎าไหมลายโบราณบ๎าน
โคกหม๎อ) อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
4) ประเภทของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์มีดพับ กลุํมผู๎ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล๎า
(ชํางทิน) อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
5) ประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ไพลโทนิค พรหมมาสมุนไพร อ้าเภอบ๎านไรํ จังหวัด
อุทัยธานี
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-164. โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
จังหวัดอุทัยธานี ได๎ด้าเนินการโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) การจัดแสดงและจ้าหนําย
สินค๎า OTOP 1 – 3 ดาว, OTOP กลุํม D และ OTOP ในชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามสถานที่แหลํง
ทํองเที่ยวตํางๆ จ้านวน 3 ครั้ง แล๎ว รวมยอดจ้าหนําย 223,775 บาท ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ตลาดประชารัฐต๎องชม ถนนคนเดินตรอกโรงยา
เทศบาลเมืองอุทัยธานี มีผู๎ประกอบการเข๎ารํวมฯ จ้านวน 10 บูท ยอดจ้าหนําย 19,795 บาท
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได๎ ตลาดซาวไฮํ
อ้าเภอบ๎านไรํ มีผู๎ประกอบการเข๎ารํวมฯ จ้านวน 15 บูท ยอดจ้าหนําย 145,200 บาท
ครั้ ง ที่ 3 เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2562 ณ บริ เ วณที่ วํ า การอ้ า เภอทั พ ทั น อ้ า เภอทั พ ทั น
มีผู๎ประกอบการเข๎ารํวมฯ จ้านวน 12 บูท ยอดจ้าหนําย 24,500 บาท
ครั้ ง ที่ 4 เมื่ อ วั น ที่ 10 – 12 สิ ง หาคม 2562 ณ บริ เ วณหุ บ ปุ า ตาด อ้ า เภอลานสั ก
มีผู๎ประกอบการเข๎ารํวมฯ จ้านวน 15 บูท ยอดจ้าหนําย 58,780 บาท

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุทยั ธำนี

-175. OTOP E – Commerce
จังหวัดอุทัย ธานี ด้าเนิน การน้ าข๎อมูล ผลิตภัณฑ์ OTOP ลงในเว็บไซต์ www.otoptoday.com
จ้านวน 105 ผลิตภัณฑ์ บรรลุตามเปูาหมายเรียบร๎อยแล๎ ว มียอดจ้าหนําย ณ วั นที่ 10 สิงหาคม 2562
จ้านวน 18,550 บาท
การด้าเนินงานตามโครงการฯ อยูํระหวํางการเบิกจําย งบประมาณ

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุทยั ธำนี

-18การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
จังหวัดอุทัย ธานี ได๎จั ดท้ารํางยุทธศาสตร์ฯ แผนปฏิบัติการฯ และคัดเลื อกกลุํ มเปูาหมาย
เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารั ฐ ปี พ.ศ. 2562 โดยได๎ รั บ การเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พร๎อมแจ๎งแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ปี พ.ศ. 2562 ให๎คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี
และคณะท้างานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดอุทัยธานี ในวันประชุมดังกลําว
ได๎รับทราบแล๎ว
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดอุทัยธานี
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2562
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานีได๎น้ากรอบ
แนวทางการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2561-2564) มาเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
งานของคณะท้างานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดอุทัยธานี ประจ้าปี พ.ศ. 2562
จ้านวน 4 ด๎าน ได๎แกํ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร๎างคุณคําด๎านการทํองเที่ยว ควบคูํวิถีชีวิตเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของจังหวัดสูํสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับสินค๎าเกษตรและแปรรูปให๎มีคุณภาพและปลอดภัยมีมูลเพิ่มสูงขึ้น
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร๎างความมั่นคง
ประเด็ นการพั ฒนาที่ 4 การบริ หารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล๎ อมอยํ างสมดุ ล และเป็ นระบบ
บนพื้นฐานการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
ภายใต๎วิสัยทัศน์จังหวัดอุทัยธานี “ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
ข๎อมูลกลุํมเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งหมด

ดังนี้

กลุํมเปูาหมายทั้งหมด

จ้านวน 62 กลุํม
แยกเป็น
กลุํมงานเกษตร
จ้านวน 16 กลุํม
กลุํมงานแปรรูป
จ้านวน 34 กลุํม
กลุํมงานทํองเที่ยวโดยชุมชน
จ้านวน 12 กลุํม
ข๎อมูลกลุํมเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเน๎นหนัก ปี 2562 ดังนี้
กลุํมเปูาหมายเน๎นหนัก ปี 2562
จ้านวน 11 กลุํม
แยกเป็น
กลุํมงานเกษตร
จ้านวน 1 กลุํม
กลุํมงานแปรรูป
จ้านวน 5 กลุํม
กลุํมงานทํองเที่ยวโดยชุมชน
จ้านวน 5 กลุํม
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ไ ด๎ ด้ า เนิ น การประชุ ม ของคณะกรรมการประสานและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สานพลังประชารัฐ (คสป.) หรือคณะท้างานที่ คสป. จัดตั้งขึ้น จ้านวน 12 ครั้ง โดยมีผู๎วําราชการจังหวัด,
รองผู๎วําราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม
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-19ผลการประชุม
1. มีการรายงานผลการด้าเนินงานของคณะท้างานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ทั้ง 12 คณะ
2. มีการแตํงตั้งคณะท้างานติดตามสนับสนุนกลุํมเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
จ้านวน 13 กลุํม
3. มีแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจ้าปี 2562
กลุํมเปูาหมายเดิม (ปี 2561) จ้านวน 60 ราย/กลุํม มีรายได๎เพิ่มขึ้น
รายได้รวม ปี 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)

รายได้รวม ปี 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)

รายได้ (เพิ่ม/ลด)

6,788,593 บาท

17,120,535 บาท

10,331,942 บาท

การด้าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ้ากัด
จังหวัดอุทัยธานี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ทุนจดทะเบียน จ้านวน
1,349 หุ๎น เป็นเงิน 1,349,000 บาท
บริษัท ประชารั ฐรั กสามัคคีอุทัยธานี (วิส าหกิจเพื่อสั งคม) จ้ากัด ได๎ยื่นเอกสารขอรับรองการเป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคมจากกรมสรรพากร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561
ปัจจุบันมีผู๎ถือหุ๎น จ้านวน 26 ราย
ผลการด้าเนินงานที่ผํานมาของบริษัทฯ
ให๎ค้าปรึกษาด๎านการตลาดและจัดหากลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว์น้าต้าบลทําซุง ให๎มีรายได๎จากการขาย
ปลาแรดเพิ่มขึ้น จากราคากิโลกรัมละ 80 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 100 บาท โดยตกลงแบํงรายได๎ที่เพิ่มขึ้น
เข๎าบริษัท ประชารั ฐรักสามัคคีอุทัย ธานี ฯ จ้านวน 5 บาท ตํอกิโลกรัม และกลุํมแปรรูปปลาแรด มีรายได๎
เพิ่มขึ้นจากการขายแหนมปลาแรด จากราคาแพ็คละ 45 บาท เป็น ราคาแพ็คละ 60 บาท โดยตกลงแบํง
รายได๎ที่เพิ่มขึ้นเข๎าบริษัทฯ จ้านวน 1 บาท ตํอแพ็ค โดยบริษัทฯ มีหน๎าที่ให๎ค้าปรึกษาด๎านการตลาดและจัดหา
ตลาดให๎กับชุมชน
 ด๎านเกษตร
การขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการ คสป. คณะท้างานฯ ทั้ง 12 คณะ และบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิ สาหกิจเพื่อสังคม) มีการวางแผนรํวมกันขับเคลื่อนงานด๎านการเกษตร โดย
ได๎รับการสนับสนุนฐานข๎อมูลจากหนํวยงานทุกภาคสํวน รํวมวางแผนเพื่อน้าไปสูํวิสัยทัศน์ของจังหวัดเรื่อง
เกษตรปลอดภัย
 ด๎านแปรรูป
คณะท้างานฯ ให๎การสนับสนุนตํอยอดกลุํมเปูาหมายในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให๎ มี ค วามหลากหลาย มี คุ ณ ภาพได๎ รั บ มาตรฐาน พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห๎ นํ า สนใจ จนสามารถเพิ่ ม มู ล คํ า
ของผลิตภัณฑ์ และมีรายได๎เพิ่มขึ้น
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-20 ด๎านการทํองเที่ยวโดยชุมชน

การสร๎างเครือขํายเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวซึ่งเป็นการบูรณาการรํวมกันของภาคี
ทุกภาคสํวน มีเส๎นทางการทํองเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัด จนท้าให๎หมูํบ๎าน/ชุมชน มีรายได๎ และมีความสุข
 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก๎ไข
ด้าน

คสป.
E3/คณะท้างานที่ คสป.
แตํงตั้ง

ปัญหา อุปสรรค
การสนับสนุนงบประมาณประจ้าปี ระยะเวลาไมํ
สอดคล๎องกับการพัฒนากลุํมเปูาหมาย
แนวทางการขับเคลื่อนของหนํวยงานต๎นสังกัด
สํวนกลางบางหนํวยงานไมํมีความชัดเจน ท้าให๎
การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เกิดความสับสน

พช./ภาคีเครือขําย
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จ้ากัด
ขาดบุคลากรในการท้างาน
กลุํมเปูาหมาย

บางกลุํมยังไมํเข๎มแข็ง

แนวทางแก้ไข
ควรมีการบูรณาการงบประมาณ
ประจ้าปีลํวงหน๎า/กํอนการ
ขับเคลื่อนกลุํมเปูาหมาย
ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดสํวน
กลางแจ๎งแนวทางให๎หนํวยงานใน
ระดับพื้นที่อยํางชัดเจน
ให๎หนํวยงานสนับสนุนบุคลากร
ท้างานรํวมกับบริษัทฯ
ควรใช๎กระบวนการสร๎างกลุํม ให๎
เกิดความเข๎มแข็งโดยใช๎วิธีเพื่อน
ชํวยเพื่อน/พี่สอนน๎อง

แผนการดาเนินงาน
1. ด้าเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของกรมการพัฒนาชุมชน
2. ขับเคลื่อนโครงการคัดเลือกกลุํมเปูาหมายต๎นแบบ กลุํมงานละ 1 กลุํม/ชุมชน
3. สร๎างเครือขํายเชื่อมโยงบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด
4. บูรณาการกับภาคีทุกภาคสํวนเพื่อสํงเสริมตลาดชุมชนในรูปแบบประชารัฐ อยํางน๎อย 1 ตลาด
 เทคนิค/วิธีการดาเนินงานผลความสาเร็จ
1. มีการแตํงตั้งคณะท้างานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดอุทัยธานี จ้านวน
12 คณะ (D1 –D6 , E1 – E6)
2. มีการจัดท้าแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดโดยผําน ที่ประชุม คสป.
3. มีการประชุมคณะกรรมการ คสป. เดือนละ 1 ครั้ง โดยให๎คณะท้างานทั้ง 12 คณะ ได๎น้าเสนอผล
การด้าเนินงานประจ้าเดือนตํอที่ประชุมได๎รับทราบ ให๎ข๎อเสนอแนะ รํวมกัน
4. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ้ากัด มีการขับเคลื่อนอยํางตํอเนื่องทั้ง 3
กลุํมงาน (เกษตร แปรรูป ทํองเที่ยวโดยชุมชน) ผําน 5 กระบวนงาน
5. มีการแตํงตั้งคณะท้างานติดตามสนับสนุนกลุํมเปูาหมายเพื่อพัฒนาตํอยอด สนับสนุน แก๎ไขปัญหา
ของกลุํมเปูาหมาย
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-216. ประสานภาคีการพัฒนาในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการตํอยอดกลุํมเปูาหมาย รวมทั้งการ
จัดท้าข๎อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาจังหวัด เชํน เรื่องการใช๎น้า
 ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นนโยบายส้าคัญของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้้า
สร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชน ที่ตอบสนองความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง
2. ผู๎บริหารระดับจังหวัดให๎ความส้าคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเป็น ประธานการประชุม
คณะกรรมการ คสป. พร๎อมให๎ค้าแนะน้าเพื่อการตํอยอดและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด
3. หนํวยงานภาคีให๎ความรํวมมือเข๎ารํวมประชุมและขับเคลื่อนงาน พร๎อมน้ากลุํมเปูาหมายไปวางแผน
ตํอยอดให๎มีการพัฒนามากขึ้น
4. กลุํมเปูาหมายให๎ความรํวมมือ ให๎ความสนใจ และมีการวางแผนพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
OoohhhสOOTO(OTOP)
ผลการตรวจสุขภาพกองทุนแมํของแผํนดิน ประจ้าปี 2562 ด้าเนินการในหมูํบ๎านเปูาหมายที่ ได๎รับ
การจัดตั้งเป็นหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดิน ตั้งแตํปี 2547 - 2561 จ้านวน 226 หมูํบ๎าน โดยมีผลการตรวจสุขภาพ
กองทุนแมํของแผํนดิน ดังนี้
ระดับ A จ้านวน
74 หมูํบ๎าน
ระดับ B จ้านวน
147 หมูํบ๎าน
ระดับ C จ้านวน
5
หมูํบ๎าน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได๎มีการขยายแนวคิดกองทุน แมํของแผํนดินให๎กับหมูํบ๎านต๎น กล๎ า
กองทุนแมํของแผํนดิน อ้าเภอละ 1 หมูํบ๎าน รวม 8 หมูํบ๎าน ซึ่งก้าหนดจัดพิธีรับมอบเงินขวัญถุง
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีรํวมกับเครือขํายกองทุนแมํของแผํ นดินจังหวัดอุทัยธานีได๎
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส้า นักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จ้านวน 2 โครงการ
ได๎แกํ
1. โครงการขับเคลื่อนหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินจังหวัดอุทัยธานี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ 117,920 บาท แบํงออกเป็น 3 ระดับ ได๎แกํ
• ระดับจังหวัด จ้านวน 2 กิจกรรม ได๎แกํ
- การจัดเวทีประชุมชี้แจงแนวทางการด้าเนินงาน จ้านวน 1 ครั้ง
- เวทีประชุมสรุปผลการด้าเนินงาน จ้านวน 1 ครั้ง
• ระดับอ้าเภอ ประกอบด๎วย 2 กิจกรรม ได๎แกํ
- จัดเวทีประชุมชี้แจงแนวทางการด้าเนินงาน จ้านวน 1 ครั้ง
- จัดเวทีสัญจรนิเทศติดตามฟื้นฟูหนุนเสริมหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดิน จ้านวน 1 ครั้ง
- เวทีประชุมสรุปผลการด้าเนินงาน จ้านวน 1 ครั้ง
• ระดับหมูํบ๎าน (จ้านวน 2 หมูํบ๎าน) ได๎แกํ
1) บ๎านหาดทนง หมูํ 5 ต้าบลหาดทนง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี
2) บ๎านเนินซาก หมูํ 2 ต้าบลหนองไผํแบน อ้าเภอเมืองอุทัยธานี
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-22กิจกรรมระดับหมูํบ๎าน ประกอบด๎วย 2 กิจกรรม
- จัดเวทีป ระชุมชี้แจงแนวทางการด้าเนินงานพร๎อมรํวมกันจัดท้าแผนกิจกรรมยกระดับ
ศักยภาพหมูํบ๎าน จ้านวน 1 ครั้ง
- จัดเวทีสรุปผลการพัฒนาศักยภาพ จ้านวน 1 ครั้ง
2. โครงการมหกรรมกองทุนแมํของแผํนดินจังหวัดอุทัยธานี ประจ้าปี 2562 งบประมาณ 90,000 บาท
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานกองทุนแมํของแผํนดิน และจัดแสดงผลการด้าเนินงาน
กองทุนแมํของแผํนดิน
2) จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให๎กับหมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน ประจ้าปี 2562
จ้านวน 8 หมูํบ๎าน
3) จัดพิธีทอดผ๎าปุากองทุนแมํของแผํนดินระดับจังหวัด
4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์กองทุนแมํของแผํนดิน
ตลาดประชารัฐ
จังหวัดอุทัยธานี มีผู๎ลงทะเบียน จ้านวน 632 ราย รวมทั้งสิ้น 25 ตลาด
1) ตลาดคนไทยยิ้มได๎ 512 ราย 15 ตลาด ปัจจุบันด้าเนินการตํอเนื่ อง แตํอยูํระหวํางรอปรับปรุง
1 ตลาด (ตลาดวัดโปสถาราม)
2) ตลาดท๎องถิ่นสุขใจ 22 ราย 4 ตลาด ปัจจุบันคงเหลือผู๎ประกอบการเข๎ารํวมจ้าหนํายสินค๎า
1 ตลาด (ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี)
3) ตลาดของดีจังหวัด 60 ราย 1 ตลาด รูปแบบตลาดจัดเป็นลักษณะ Event (เคยจัดที่ตลาด แบะ
แบะ ฟาร์ม)
4) ตลาด Modern Trade 3 ราย 1 ตลาด ปัจจุบันด้าเนินการตํอเนื่อง (ห๎างฯ โลตัส อ.หนองฉาง)
5) ของดีวิถีชุมชน ธกส. 18 ราย 2 ตลาด ปัจจุบันด้าเนินการตํอเนื่อง (หน๎า ธกส. อ.เมืองฯ และ
อ.ลานสัก)
6) ตลาดต๎องชม 4 ราย 1 ตลาด ปัจจุบันเป็นตลาดที่ได๎รับความนิยม ด้าเนินการอยูํตํอเนื่อง
(ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา)
7) ตลาดถนนสายวัฒนธรรม 13 ราย 1 ตลาด ปัจจุบันเป็นตลาดที่ได๎รับความนิยม ด้าเนินการอยูํ
ตํอเนื่อง (ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา)
***จานวน 25 ตลาด ยอดจาหน่าย สะสมรวม 12,489,268 บาท (ตั้งแตํ 5 ธ.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)
ปัญหา/อุปสรรค
- ผู๎ประกอบการที่ลงทะเบียน สํวนใหญํไมํมาจ้าหนําย เนื่องจาก เลือกตลาด และถ๎ามาจ้าหนํายแล๎ว ขาย
สินค๎าไมํดี ก็จะไมํมาอีก เพราะสํวนใหญํจะมีสถานที่จ้าหนํายที่ถาวรอยูํแล๎ว
- บางตลาดไมํมีน้า/ไฟฟูา/ห๎องน้้า ใช๎
- ตลาดไมํได๎เปิดตํอเนื่องทุกวัน สํวนใหญํจัดอาทิตย์ละ 1 - 2 ครั้ง
- สถานที่ตั้งตลาดไมํเหมาะสม เป็นที่โลํง ริมทาง มีฝุนละออง ชํวงฤดูฝน ก็จะท้าให๎คนซื้อ คนขาย น๎อย
- บางตลาดเป็นของเอกชน มีกฎระเบียบและการสํงเสริมฯอยูํแล๎ว
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-23ข๎อเสนอแนะ
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให๎มากขึ้น ทั้งระดับจังหวัด และประเทศ
- รณรงค์ สํงเสริมให๎ผู๎ค๎าน้าสินค๎ามาจ้าหนํายให๎มากขึ้น
- ผู๎ขาย ต๎องพัฒนาการขาย เชํน การแตํงกาย เทคนิคการขาย
- สินค๎าต๎องได๎รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และคุณภาพสินค๎า
- จัดกิจกรรมสํงเสริมการขาย เชํน กิจกรรมการแสดง ดนตรี โปรโมชั่นตํางๆ
- ตลาดควรตั้งที่สถานที่เหมาะสม
- ติดตาม ตรวจเยี่ยมให๎ก้าลังใจ
- ด้าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
- ชํวยกันรักษาความสะอาดของตลาด
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ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดาเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุทัยธานี
หมูํบ๎านด้าเนินการแล๎ว พ.ศ.2552 – 2562 จ้านวน 180 หมูํบ๎าน
ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ.2562
1) หมูํ บ๎ า นด้า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน จ้ า นวน 80 หมูํ บ๎ า น งบประมาณ
5,154,800 บาท
2) หมูํบ๎านด้าเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีของจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2562
จ้านวน 8 หมูํบ๎าน งบประมาณ 1,900,000 บาท
ล้าดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

อ้าเภอ

เมืองอุทัยธานี
หนองขาหยําง
หนองฉาง
ทัพทัน
สวํางอารมณ์
ลานสัก
ห๎วยคต
บ๎านไรํ
รวม

รวมจ้านวน
จ้านวนหมูํบ๎านเศรษฐกิจ คงเหลือหมูํบ๎าน
หมูํบ๎านและชุมชน
พอเพียง ที่มีอยูํเดิม ที่ต๎องด้าเนินการ
(หมูํบ๎าน)
(ปี 2552 - 2562)
(หมูบํ ๎าน)
86
53
97
90
65
84
31
136
642

25
19
23
23
21
23
17
29
180

61
34
74
67
44
61
14
107
462

ขั้นตอนการด้าเนินงาน
1).สนับสนุนและขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน จ้านวน 30 ครัวเรือน
2) พัฒนาปรับปรุงศูนย์เรียนรู๎ชุมชนและฐานการเรียนรู๎ให๎มีชีวิต เสริมสร๎างศักยภาพในการให๎บริการ
3).ประเมินความสุขมวลรวมของหมูํบ๎าน/ชุมชน ตามเกณฑ์ประเมินผลตามตัวชี้วัดหมูํบ๎าน
เศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ 4 ด๎าน 23 ตัวชี้วัด และสํงผลการประเมินให๎จังหวัดประกาศเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจ
พอเพียงต๎นแบบ
4).สรุปบทเรียนจัดการความรู๎และประเมินผลการด้าเนินงาน
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-25ผลการประเมินความสุขมวลรวม
ผลการประเมิ น ประเมิ นความสุ ขมวลรวมของหมูํ บ๎ าน/ชุ มชน ตั้ งแตํ ปี 2552 – 2562
ตามเกณฑ์ประเมินผลตามตัวชี้วัด จ้านวน 180 หมูํบ๎าน ดังนี้
ระดับ “พออยูํ พอกิน” จ้านวน 69 หมูํบ๎าน
ระดับ “อยูํดี กินดี” จ้านวน 92 หมูํบ๎าน
ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” จ้านวน 19 หมูํบ๎าน
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายของจังหวัดอุทัยธานี

จานวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
1) บ๎านทําชะอม หมูํที่ 6 ต้าบลเขากวางทอง อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
2) บ๎านบํอขุย หมูํที่ 2 ต้าบลหนองเตํา อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
3) บ๎านหนองเขื่อน หมูํที่ 1 ต้าบลทุํงพึ่ง อ้าเภอหนองขาหยําง จังหวัดอุทัยธานี
4) บ๎านทัพยายปอน หมูํที่ 1 ต้าบลประดูํยืน อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
5) บ๎านหนองไผํล๎อม หมูํที่ 8 ต้าบลหนองยายดา อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
6) บ๎านทุํงสาลี หมูํที่ 3 ต้าบลสุขฤทัย อ้าเภอห๎วยคต จังหวัดอุทัยธานี
7) บ๎านทุํงนาสวน หมูํที่ 2 ต้าบลหนองบํมกล๎วย อ้าเภอบ๎านไรํ จังหวัดอุทัยธานี
8) บ๎านคลองแบํง หมูํที่ 4 ต้าบลบํอยาง อ้าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
ผลการดาเนินโครงการ
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี โดยส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ได๎ ด้ า เนิ น โครงการพั ฒ นาหมูํ บ๎ า น
เศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยมีการคัดเลือกหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการพัฒนาตามกระบวนงานและ มีความพร๎อม จ้านวน 8
หมูํบ๎าน และได๎ด้าเนินการจัดกิจกรรมเปิดโครงการ (Kick off) ครบทั้ง 8 หมูํบ๎าน ดังนี้
จุดด้าเนินการ (Kick off) ระดับจังหวัด ณ บ๎านทําชะอม หมูํที่ 6 ต้าบลเขากวางทอง อ้าเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ๎านทําชะอม หมูํที่ 6 ต้าบลเขากวางทอง อ้าเภอ
หนองฉาง ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ้านวน 320 คน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด๎วย
-พิธีเปิดโครงการฯ โดยผู๎วําราชการจังหวัดอุทัยธานี
-กลําวค้าปฏิญาณ “เราท้าความ ดี ด๎วยหัวใจ”
-มอบต๎นรวงผึ้งแกํผู๎น้าหมูํบ๎าน จ้านวน 23 หมูํบ๎าน
-กิจกรรมปลูกต๎นรวงผึ้ง
-กิจกรรมจิตอาสาท้าความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณะ
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-27-

โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน
จังหวัดอุทัยธานี ได๎ด้าเนินโครงการสร๎างสัมมาชีพชุมชน ประจ้าปี 2562 จ้านวน 125 หมูํบ๎าน ดังนี้
อาเภอ
เมืองอุทัยธานี
หนองฉาง
บ๎านไรํ
ห๎วยคต
สวํางอารมณ์
ทัพทัน
หนองขาหยําง
ลานสัก
รวม

จานวน (หมู่บ้าน)

จานวนกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น (กลุ่ม)

16
23
23
8
15
15
10
15
125

2
2
2
1
2
2
1
2
14
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-28โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
จังหวัดอุทัยธานี โดยส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได๎ด้าเนินการส้ารวจข๎อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
เป็นประจ้าทุกปีซึ่งจากการส้ารวจข๎อมูล จปฐ. ปี 2561 ปรากฏวํามีครัวเรือนที่มีรายได๎ต่้ากวําเกณฑ์ จปฐ. ทั้งหมด
จ้านวน 835 ครัวเรือน ซึ่งสามารถจ้าแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได๎ต่้ากวําเกณฑ์ 4 ประเภท ดังนี้
1) ครัวเรือนที่พัฒนาได๎ จ้านวน 432 ครัวเรือน
2) ครัวเรือนที่ต๎องสงเคราะห์ จ้านวน 386 ครัวเรือน
3) ครัวเรือนที่เสียชีวิต/ย๎ายออก จ้านวน 7 ครัวเรือน
4) ครัวเรือนที่ไมํประสงค์เข๎ารํวมโครงการ จ้านวน 10 ครัวเรือน
ผลการดาเนินงาน การยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเปูาหมายซึ่งเป็นครัวเรือนที่สามารถ
พัฒนาได๎ จ้านวน 432 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ต๎องสงเคราะห์ จ้านวน 386 ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือนยากจนเปูาหมาย ประกอบด๎วย
1) โครงการสํงเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง งบประมาณ 638,000 บาท เป็นการสํงเสริมอาชีพให๎แกํครัวเรือนยากจนเปูาหมายประเภทที่พัฒนาได๎
เพื่อให๎มีอาชีพและมีรายได๎เพิ่มขึ้น จ้านวน 384 ครัวเรือน
2) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง งบประมาณ 352,000 บาท เป็นการตํอยอดฝึกทักษะด๎านอาชีพให๎แกํครัวเรือนเปูาหมายที่พัฒนาได๎
จ้านวน 83 ครัวเรือน
3) โครงการพัฒนาเมืองอุทัย เติมใจครัวเรือนยากจน ซึ่งเป็นโครงการที่รํวมบูรณาการกับส้านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสนับสนุนเงินสงเคราะห์ให๎แกํครัวเรือนยากจน
ประเภทสงเคราะห์ จ้านวน 150 ครัวเรือน ๆ ละ 2,000 บาท รวมงบประมาณ 300,000 บาท
4) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบท เป็นโครงการที่ได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ส้าหรับการฝึกอาชีพและสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพในพื้นที่
4 อ้าเภอ ประกอบด๎ว ย อ้าเภอบ๎ านไรํ อ้าเภอหนองฉาง อ้าเภอห๎ วยคต และอ้าเภอทัพทัน จ้านวน 100
ครัวเรือน ๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท
5) ครั วเรื อนยากจนเปู าหมายได๎ เข๎ ารํ วมอบรมเสริ มสร๎ างความรู๎ และรํ วมฝึ กสาธิ ตอาชี พ ตามโครงการ
พัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง จ้านวน 88 หมูํบ๎าน
6) สํงเสริมอาชีพครัวเรือนยากจนเปูาหมายตามโครงการสัมมาชีพชุมชนในหมูํบ๎าน จ้านวน 125
หมูํบ๎าน ๆ ละ 20 คน
7) กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนให๎แกํเด็กอายุระหวําง 0 – 6 ปี ในครอบครัวที่มีรายได๎น๎อย
จ้านวน 8 อ้าเภอ ๆ ละ 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
-จากการได๎ด้าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือน
ยากจนเปูาหมายซึ่งมีผลท้าให๎ครัวเรือนยากจนเปูาหมายที่พัฒนาได๎ผํานเกณฑ์รายได๎ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี
จ้านวน 429 ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 99.31 และมีครัวเรือนที่ไมํผํานเกณฑ์รายได๎ จปฐ.คงเหลือ จ้านวน 3
ครัวเรือน
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-29ภาพกิจกรรมครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนอาชีพ
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-30โครงการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน
จังหวัดอุทัยธานีด้าเนินการเรื่องการบริหารจัดการหนี้ไปสูํ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ด้าเนินการจ้านวน 12 ศูนย์ ในพื้นที่ 8 อ้าเภอ สามารถบริหารจัดการหนี้ไปสูํ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา จ้านวน
142 ครัวเรือน สามารถลดหนี้ได๎ จ้านวน 106 ครัวเรือน เป็นเงิน 4,149,790 บาท สามารถปลดหนี้ได๎ 9
ครัวเรือน เป็นเงิน 315,000 บาท
การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค
สรุปผลการจัดเก็บข๎อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 25๖2 จาก 8 อ้าเภอ ๖3 ต้าบล และ อปท.
10 แหํง จ้านวน ๕๙๐ หมูํบ๎าน ๑11 ชุมชน ดังนี้
๑. ประชากรที่อาศัยอยูํจริงจ้านวน 81,738 ครัวเรือน มีประชากรที่อาศัยอยูํจริง ไมํน๎อยกวํา 6
เดือน มีประชากร จ้านวน 213,882 คน แยกเป็น ชาย 103,200 คน หญิง 110,682 คน อ้าเภอบ๎านไรํ
มีประชากรสูงที่สุดจ้านวน 50,307 คน รองลงมาคืออ้าเภอลานสักจ้านวน 32,802 คน และอ้าเภอเมือง
อุทัยธานีจ้านวน 30,345 คน ตามล้าดับส้าหรับอ้าเภอหนองขาหยําง มีครัวเรือนและประชากรเบาบางที่สุด
จ้านวน 11,967 คน
2. ประชากรสํวนมากมีชํวงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ้านวน 53,589 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.06 รองลงมา
ผู๎ที่มีอายุ 35 ปี – 49 ปี จ้านวน 46,612 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.79 และผู๎ที่มีอายุ 50 ปี –59 ปี จ้านวน
37,017 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.31
3. ประชากรสํวนมากจบการศึกษา 3 ล้าดับแรก ได๎แกํชั้นประถมศึก ษาจ้านวน 110,995 คน คิด
เป็นร๎อยละ 51.90 รองลงมา จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น จ้านวน 33,451 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.26 และ
จบชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย จ้ านวน 24,597 คิดเป็นร๎อยละ 11.50 และในสํว นที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป จ้านวน 15,905 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.43
4. ประชากรประกอบอาชีพ 3 ล้าดับแรก ได๎แกํอาชีพรับจ๎างทั่วไป จ้านวน 60,988 คน ร๎อยละ
28.51 รองลงไป คือ ก้าลังศึกษา จ้านวน 40,370 คน ร๎อยละ 18.87 และ อาชีพเกษตรกรรมท้าไรํ จ้านวน
36,848 คน ร๎อยละ 17.23 และประชากรที่ยังไมํมีอาชีพจ้านวน 14,224 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.65
5. ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนา 3 ล้าดับแรก ได๎แกํศาสนาพุทธ จ้านวน 213,427 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 99.79 รองลงมาคือศาสนาคริสต์ จ้านวน 371 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.17 และศาสนาอิสลาม จ้านวน
64 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.03
6. รายได๎เฉลี่ ยของคนจั งหวัดอุทัยธานี ปี 2562 รายได๎เฉลี่ ยตํอคนตํอปี 78,950 บาท/คน/ปี
อ้าเภอเมืองอุทัยธานี มีรายได๎เฉลี่ยตํอคนตํอปีสูงที่สุด จ้านวน 99,012 บาท/คน/ปี และอ้าเภอทัพทัน มี
รายได๎ต่้าสุด จ้านวน 69,807 บาท/คน/ปี
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-317. รายจํายเฉลี่ยของคนอุทัยธานี ปี 2562 รายจํายเฉลี่ยตํอคนตํอปี 48,825 บาท/คน/ปี อ้าเภอที่
มีรายจํายเฉลี่ยตํอคนตํอปีสูงที่สุด 3 ล้าดับแรก ได๎แกํอ้าเภอเมืองอุทัยธานี จ้านวน 64,044 บาท รองลงมา
คืออ้าเภอสวํางอารมณ์ 50,581 บาท และอ้าเภอทัพทัน 48,405 บาท ตามล้ าดับ เมื่อวิเคราะห์ แหลํ ง
คําใช๎จํ ายทั้งหมด สํ วนใหญํจ ะใช๎จํ ายในการบริโ ภคที่จ้าเป็นสู งถึง 48,151 บาทตํอปี และเป็น คําใช๎จําย
เกี่ยวกับต๎นทุนการผลิต 39,997 บาทตํอปี
8. ระดับ ความสุ ขของคนในครั ว เรือน คําคะแนนสู งสุ ดที่ 10 คะแนน จังหวัดอุทัยธานี มีระดั บ
ความสุขเฉลี่ยในครัวเรือน 8.38 อ้าเภอที่มีระดับความสุขเฉลี่ยสูงสุดคืออ้าเภอลานสัก 8.69 และอ้าเภ อที่มี
ระดับความสุขเฉลี่ยน๎อยสุด คือ อ้าเภอสวํางอารมณ์ 7.94
9. จ้ า นวนครั ว เรื อ นที่ ต กเกณฑ์ ร ายได๎ เ ฉลี่ ย คนละ 38,000 บาทตํ อ คนตํ อ ปี จ้ า นวนที่ ส้ า รวจ
81,738 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 439 ครัวเรือน อ้าเภอที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์มากที่สุดคืออ้าเภอ
บ๎านไรํ จ้านวน 158 ครัวเรือน รองลงมา คืออ้าเภอลานสัก จ้านวน 110 ครัวเรือน และอ้าเภอที่มีครัวเรือน
ตกเกณฑ์รายได๎เฉลีย่ น๎อยที่สุดคือ อ้าเภอหนองขาหยําง จ้านวน 17 ครัวเรือน และอ้าเภอห๎วยคต จ้านวน 17
ครัวเรือน
10. ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงล้าดับมากไปหาน๎อย ๕ อันดับแรกคือ
1. ตัวชี้วัดที่ 23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
คิดเป็นร๎อยละ 4.96
2. ตัวชี้วัดที่ 25. คนในครัวเรือนไมํสูบบุหรี่
คิดเป็นร๎อยละ 4.89
3. ตัวชี้วัดที่ 24. คนในครัวเรือนไมํดื่มสุรา
คิดเป็นร๎อยละ 4.83
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การด้าเนินงานกลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่
1
2
3
4
5

6

ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์
จ้านวนกลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จ้านวนสมาชิกกลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จ้านวนเงินสัจจะสะสมกลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การกู๎ยืม
จ้านวนคน
จ้านวนเงิน
ระดับการพัฒนากลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
สวัสดิการสมาชิก
รักษาพยาบาล

จานวน
255 กลุํม
35,524 คน
302,735,145 บาท
14,194 คน
231,309,386 บาท
83 กลุํม
106 กลุํม
66 กลุํม
207,740 บาท
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-32ทุนการศึกษา
เด็กแรกเกิด
ผู๎พิการ/ผู๎ด๎อยโอกาส
เสียชีวิต
อื่นๆ สาธารณประโยชน์

177,680 บาท
67,780 บาท
32,400 บาท
507,042 บาท
971,849 บาท

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
จังหวัดอุทัยธานีมีการขับเคลื่อนกองทุน กข.คจ. จ้านวน 368 กองทุน โดยแยกตามอ้าเภอ ดังนี้
อาเภอ
เมืองอุทัยธานี
หนองฉาง
บ๎านไรํ
ห๎วยคต
สวํางอารมณ์
ทัพทัน
หนองขาหยําง
ลานสัก
รวม

จานวนกองทุน (กองทุน)

จานวนเงิน (บาท)

41
43
71
27
44
56
44
42
368

12,882,198.05
12,909,722.15
22,717,040.28
2,286,549.80
13,210,073.47
16,146,773.74
12,983,774.00
13,674,097.26
106,810,228.75

การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2562
งบประมาณ
งบบริหาร
งบยุทธศาสตร์
รวม

ได้รับการจัดสรร
เบิกจ่ายแล้ว
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ
6,216,996.25 6,216,996.25
0.00
100
19,996,442.00 19,996,442.00
0.00
100
26,213,438.25 26,213,438.25
0.00
100
(ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
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งบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
งบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ้าปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 2 โครงการ ได๎แกํ
1. โครงการเสริมสร้างชุมชน คนอุทัยธานี ด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณจ้านวน
1,900,000 บาท ด้าเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมทบทวนแนวทางการด้าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ้านวน 1 วัน
และศึกษาดูงาน จ้านวน 3 วัน โดยมีกลุํมเปูาหมาย จ้านวน 85 คน แยกเป็น หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 8
อ้าเภอ ๆ ละ 1 หมูํ บ๎ าน ๆ ละ 10 คน รวมจ้านวน 80 คน และเจ๎าหน๎าที่ พัฒ นาชุมชน จ้า นวน 5 คน
งบประมาณ 552,400 บาท ด้าเนินการระหวํางวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2561
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-34กิจกรรมที่ 2 เพิ่มพูนทักษะอาชีพแกํกลุํมอาชีพในหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนวัสดุ
ในการประกอบอาชีพ จ้านวน 8 อ้าเภอ ๆ ละ 1 หมูํบ๎าน ๆ ละ 30 คน ด้าเนินการในระดับอ้าเภอ ๆ ละ 3 วัน
งบประมาณหมูํบ๎านละ 105,950 บาท รวมงบประมาณ 847,600 บาท โดยได๎ด้าเนินการระหวํางวันที่ 18
ธันวาคม 2561 –15 มกราคม 2562 ซึ่งด้าเนินการในระดับอ้าเภอ มี กิจกรรมที่ขับเคลื่อน 2 กิจกรรม
ประกอบด๎วย
1) กิจกรรมการอบรมให๎ความรู๎แกํครัวเรือนในหมูํบ๎านเปูาหมาย จ้านวน 1 วัน

2) กิจกรรมการสาธิตอาชีพ จ้านวน 2 อาชีพ ๆ ละ 1 วัน
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-35กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติการประกวดหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงดีเดํน ประจ้าปี 2562
กิจกรรมแสดงผลงานหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงและพิธีมอบรางวัลหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงดีเดํน ประจ้าปี 2562
งบประมาณ 500,000 บาท เปูาหมายหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบอ้าเภอละ 1 หมูํบ๎าน รวม 8 หมูํบ๎าน
ด้าเนินการประกวดกิจกรรมระหวํางวันที่ 23 – 26 เมษายน 2562 และด้าเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบรางวัล
และแสดงผลงานหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ ระหวํางวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2562
-กิจกรรมประกวดหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง

-กิจกรรมพิธีมอบรางวัลและแสดงผลงานหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ
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-36สรุปผลที่ได๎รับจากการด้าเนินโครงการเสริมสร๎างชุมชน คนอุทัยธานี ด๎วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้
1. จังหวัดอุทัยธานี มีหมูํบ๎านต๎นแบบในการด้าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ้านวน
8 หมูํบ๎าน จาก 8 อ้าเภอ ๆ ละ 1 หมูํบ๎าน
2. หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบทั้ง 8 หมูํบ๎าน ประชาชนในหมูํบ๎านได๎รับการสํงเสริมความรู๎
การด้ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพและรายได๎เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีหมูํบ๎านละ 30 ครัวเรือน
3. ประชาชนในหมูํบ๎านได๎รับการพัฒนากิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและรับความสุข
มวลรวมในหมูํบ๎าน/ชุมชนเพิ่มขึ้น
4. หมูํบ๎าน/ชุมชน/ผู๎น้าชุมชน/กลุํมองค์กร และครัวเรือนเกิดการพัฒนาหมูํบ๎านอยํางตํอเนื่อง
ท้าให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน
2. โครงการเรียนรู้สัมมาชีพ อุทัยธานีผาสุก งบประมาณ 1,920,000 บาท ซึ่งด้าเนินการ
จ้านวน 2 กิจกรรม กลุํมเปูาหมายประกอบด๎วย กลุํมอาชีพ / สัมมาชีพ / OTOP
กิจกรรมที่ 1 อบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร๎างความรู๎แกํกลุํมอาชีพ / สัมมาชีพ / OTOP
งบประมาณ 432,500 บาท เปูาหมายผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ประกอบด๎วย คณะกรรมการกลุํมอาชีพ/สัมมาชีพ/
วิสาหกิจชุมชนเปูาหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) จ้านวน 8 อ้าเภอ ๆ ละ 35 กลุํม ๆ ละ 3 คน
รวมผู๎เข๎ารํวมอบรม จ้านวน 105 คน ด้าเนินการระหวํางวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 ซึ่งให๎ความรู๎แกํกลุํม
ประกอบด๎วย
-การรับรองมาตรฐาน อย.
-การขับเคลื่อนกิจกรรมกลุํมและแนวโน๎มการตลาดยุคปัจจุบัน
-การขอรับรองมาตรฐาน มผช.
-การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กลุํมเศรษฐกิจฐานราก SE กับทํองเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี
-การจัดท้าแผนธุรกิจ
-การวิเคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดท้าบรรจุภัณฑ์
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-37กิจกรรมที่ 2 จัดท้าบรรจุภัณฑ์สํงเสริมสนับสนุนกลุํมอาชีพเศรษฐกิจฐานราก จ้านวน 35 กลุํม
งบประมาณ 1,487,500 บาท
-กิจกรรมการวิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุํม

-กิจกรรมการจัดท้าบรรจุภัณฑ์กลุํมเปูาหมาย

สรุปผลที่ได๎รับจากการด้าเนินโครงการเรียนรู๎สัมมาชีพ อุทัยธานีผาสุก ดังนี้
1. กลุํมเปูาหมายเศรษฐกิจฐานราก (SE) ได๎รับความรู๎และการพัฒนาตามกระบวนงาน 5 กระบวน
และได๎รับการจัดท้าแผนธุรกิจในการด้าเนินงานของกลุํม
2. กลุํมสัมมาชีพ/กลุํมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชนได๎รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ของกลุํมเศรษฐกิจฐานราก
3. สมาชิกของกลุํมเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได๎และพึ่งตนเองได๎
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ส่วนที่ 3

กิจกรรมเด่น
แก้จนคนอุทยั ธานี # พัฒนากร 1 คนต่อ 1 ครัวเรือนยากจนมีความสุข
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-42ผลลัพธ์การดาเนินโครงการ 1 พัฒนากร 1 ครัวเรือนยากจน มีความสุข
กลุํมเปูาหมายจ้านวน 31 ราย มีรายได๎ผํานเกณฑ์ความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุข
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