
สรุปสาระส าคัญในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน   ผ่าน  TV พช. 
ครั้งที่ 4/2563 

วันอังคารที่  28  เมษายน  2563 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวังเหนือ 

 

ที ่ ประเด็น ข้อสั่งการ หมายเหตุ 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ(สร้างความม่ันคง
ทางด้านอาหาร) 

1. ใช้Modelลดความเหลื่อมล้า 2563 น าข้อมูลครัวเรือนที่ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 มาใช้เป็นฐานข้อมูล บูรณาการ 
การท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
2.จดัท าแผนการพัฒนากลุ่ม พัฒนาคน สนับสนุนความรู้และ 
ทักษะแก่กลุ่มเป้าหมายด้านเกษตรและอาชีพ 
3.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ิมขีดความสามารถ ในการ 
แข่งขันให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตร 
- ประเมินผลกระทบการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้ 
เป็นข้อมูลส าหรับปรับแผน สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน เช่น 
การตลาดออนไลน์ เพ่ิม Platformช่องทางการจ้าหน่าย ขอความ
ร่วมมือจากเพจต่าง ๆ ของจังหวัด และอ าเภอ การเพ่ิมโปรโมชั่น 
บริการเดลี่เวอร์รี่ 

 

2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. สร้างความเข้าใจการด าเนินโครงการแก่หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน ในการประชุมต่าง ๆ 
2. ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ เช่น มหกรรมรวมพล 
คนสร้าง โคก หนอง นา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง สร้างตน สร้างชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
เดินตามรอยพ่อ ปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ ส่งเสริมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล จัดกิจกรรม 
“หวิปิ่นโต เอามอืสามัคคี” ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
3. สร้างแกนน า/ ผู้สนใจร่วมโครงการฯ เข้าฝึกอบรม และ 
ขยายผลพัฒนาตนเองสร้างเครือข่าย มีกิจกรรมเอามือสามัคคี 
ศึกษาดูงานครอบคลุมทุกอ าเภอ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
ออนไลน์ ออฟไลน์ 
4. จัดท าฐานข้อมูลเป้าหมายปี 2563 เตรียมขยายผลการ 
ด าเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืน (บ้านน้อง) และเตรียมข้อมูล 
ขับเคลื่อนโครงการฯ โดยใช้ข้อมูล จปฐ./ กชช 2 ค./ 
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือใช้สนับสนุนการด าเนินการ 
5. รณรงค์การขับเคลื่อนกิจกรรม QUICK WIN 90 “ปลูกผัก 
สวนครัวสร้างความม่ันคง ทางอาหาร” โดยเน้นบ้านผู้น า เช่น 
ผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการ ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ 
ปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นา อช. เป็นหลัก 
6. รายงานความก้าวหน้าโครงการ และให้ตรวจสอบข้อมูลให้ 
ถูกต้องเป็นจริง น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 
7. จัดท าแผนการสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย ทัง้ที่ใช้ 
งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนงาน 
8. การจัดกิจกรรมรวมคน ให้เฝ้าระวัง และปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 

 



 โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

9. สพอ.ร่วมกับภาคีการพัฒนาสนับสนุนการสร้างความ 
มั่นคงทางอาหาร เช่น ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก,การแปรรูป 
ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ 
10.น าวิถีชีวิตตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
รูปแบบอื่นมาเผยแพร่ เช่น การท าบัญชีครัวเรือน การคัดแยก 
ขยะ การน าทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาใช้ประโยชน์ 

 

3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1. ให้ สพอ. ด าเนินการเชิงรุก โดยส ารวจรายชื่อลูกหนี ตาม
ประกาศที่มีในระบบ และเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจใน
มาตรการ 
2.ให้ สพอ. ส ารวจสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) และภัยแล้ง เพ่ือเป็นข้อมูล ในการ
รองรับมาตรการช่วยเหลือจาก สกส.และหน่วยงานอื่น 
3. ใช้สื่อออนไลน์เช่น line, Facebook ฯลฯ พิมพ์โปสเตอร์ ท า
คลิปวิดีโอ(Video clip clip) เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 

4. แผนปฏิบัติการ 90วัน 
“ปลูกผักสวนครัว เพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหาร” 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพ่ือ 
สร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร” ด าเนินการตามRoad Map 
ดังนี้ 
1. จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อน เจ้าหน้าที่ทุกคน 
ได้ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
2. ผู้น าต้องท าก่อน ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด/ รองผู้ว่า 
ราชการ/ พัฒนาการจังหวัด เข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรม และ 
บูรณาการความร่วมมือกับเกษตร 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเข้าร่วมผ่านเว็บเพจ ปลูกพืช 
ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. 

 

5. การพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที9่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นา โมเดล” 

1. ให้ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพ่ึงตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕ 
Change for Good 
2. การใช้พืน้ที่ต้นแบบของชุมชน ให้จัดทาประชาคมรับรอง 
การขอใช้พ้ืนที่เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 
3. บูรณาการเชิงพ้ืนที่และประสานภาคีการพัฒนาทุกภาค 
ส่วน 
4. ยึดหลักการทางานแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

          
  
                                                     

         (ลงชื่อ)  สุพจน์  จันตะมะ  ผู้รายงาน 
            (นายสุพจน์  จันตะมะ)                                                                                          

                                                                             ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 

 
 
 
 
 
 



 
ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน  ผ่านระบบ TV พช. 

ครั้งที่ 4 /2563 
วันอังคารที่ 28 เมษายน  2563 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวังเหนือ 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


