สรุปการดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เดือนกรกฎาคม 2562
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1 ผลการดาเนินงาน
จังหวัดสุพรรณบุรี รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จานวน ๑๐ อาเภอ ๆ ละ
๑ หมู่บ้าน รวม ๑๐ หมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
ที่ดาเนินการ

วันที่
จานวน
ปริมาณ
ดาเนินการ ผู้เข้าร่วม
งาน
กิจกรรม
(คน)
1) ประชุมทบทวนสร้า งความรู้ มิถุนายน ๕๐0 คน ๑๐ หมู่บ้าน
ความเข้าใจ 13 ตัวชี้วัด หมู่บ้าน 2562
เศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
2) การประเมินความสุขมวลรวม มิ.ย.- ก.ค. ๓๐๐ คน ๑๐ หมู่บ้าน
(GVH) ครั้งที่ ๒
2562

มูลค่า
กิจกรรม
(บาท)
๙๕,๐00

-

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม/เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน
-กาหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
-แนวทางการขับเคลื่อน
กิจกรรม

กิจกรรมที่วางแผน
ดาเนินการต่อไป
-ติดตามผลตามตัวชี้วัด
ในเดือนถัดไป

-ทราบผลการประเมิน
-ขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
ความสุขมวลรวม ครั้งที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์
และสรุปผลการวัดความสุข
มวลรวม ครั้งที่ ๑ - ๒

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามตัวชี้วัด
๑) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดทา
บัญชีครัวเรือน
๒) แผนพัฒนาหมูบ่ ้าน/
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

มิถุนายน
2562
มิถุนายน
2562

๕๐0 คน ๑๐ หมู่บ้าน

-

-ทุกครัวเรือนจัดทาบัญชี
ครัวเรือน
-หมู่บ้านมีการบูรณาการ
และมีแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต
-ครัวเรือน/หมู่บ้าน
รู้และเข้าใจการคัดแยก
ขยะ
-หมู่บ้านสะอาด
เป็นระเบียบ สวยงาม

๕๐๐ คน ๑๐ หมู่บ้าน

-

๓) บริหารจัดการขยะ

มิถุนายน
2562

๗๐๐ คน ๑๐ หมู่บ้าน

-

๔) กิจกรรมจิตอาสา
(ปรับภูมิทัศน์บริเวณหมู่บา้ น/
อาคารเอนกประสงค์)
๕) สัมมาชีพ (สนับสนุนประกอบ
สัมมาชีพชุมชน)

มิถุนายน
2562

5๐0 คน 1๐ หมู่บ้าน

๖,๐๐๐

มิถุนายน
2562

๕๐0 คน ๑๐ หมู่บ้าน

-

-ขับเคลื่อนกิจกรรมของ
กลุ่มอาชีพ

๖) การบริหารจัดการหนี้
(ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการหนี้)

มิถุนายน
2562

๑๒๐ คน ๑๐ หมู่บ้าน

-

-กลุ่ม/กองทุนในหมู่บา้ น
ร่วมเป็นเจ้าภาพการบริหาร
จัดการหนี้
-เน้นการออม เพื่อลดหนี้

- ติดตามผลการจัดทา
บัญชีครัวเรือน
-ขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามแผน
-ติดตามการบริหาร
จัดการขยะ
-กาหนดพื้นที่พัฒนา
หมู่บ้านในเดือน
ต่อไป
-ติดตามผลการ
ดาเนินงานในเดือน
ต่อไป
-วางแผนการลดหนี้

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
ที่ดาเนินการ

วันที่
จานวน ปริมาณงาน
ดาเนินการ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
(คน)
มิถุนายน ๕๐๐ คน ๑๐ หมู่บ้าน
๒๕๖๒

มูลค่า
กิจกรรม

๘) หมู่บ้านท่องเที่ยว
(ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้/
ขับเคลื่อนกิจกรรม)
๙) กองทุนสวัสดิการ

มิถุนายน
๒๕๖๒

๓๐๐ คน

๑๐ หมู่บ้าน

๕,๐๐๐

มิถุนายน
๒๕๖๒

๕๐๐ คน

๑๐ หมู่บ้าน

-

๑๐) ปลอดอบายมุข

มิถุนายน
๒๕๖๒

๓๖๐ คน

๖ หมู่บ้าน

-

๑๑) วิสาหกิจชุมชน

มิถุนายน
๒๕๖๒

๒๔๐

๕ หมู่บ้าน

๘,๕๐๐

๑๒) สุขภาวะ

มิถุนายน
๒๕๖๒

๕๐๐ คน

๑๐ หมู่บ้าน

-

-มีการดูแลสุขภาพ

-ขับเคลื่อนกิจกรรม
-ตารวจสายตรวจ
ประจาตาบลเป็นพี่เลี้ยง
-พัฒนากลุ่ม
-เกษตรประจาตาบล
เป็นพี่เลี้ยง
-อสม./รพ.สต. เป็นพี่เลี้ยง

๑๓) ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

มิถุนายน
๒๕๖๒

๑๗๐

๕ หมู่บ้าน

-

-มีแผนการดูแลผู้สูงอายุ
เดือนละ ๑ ครั้ง
-ดูแลผู้สูงอายุในหมู่บา้ น

-ดาเนินการตามแผน
-อสม./รพ.สต. เป็นพี่
เลี้ยง

๗) การออม
(ขับเคลื่อนการออม)

2 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี

(บาท)
-

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม/เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน

กิจกรรมที่วางแผน
ดาเนินการต่อไป

-ออมเพื่อลดหนี้สิน
-ออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ครัวเรือน
-ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้/
ปรับปรุงศูนย์เดิม

-ติดตามผลการ
ดาเนินงานในเดือน
ต่อไป
-ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ต่อไป

-มีสวัสดิการในหมู่บา้ น
-มีกติกา/ข้อบังคับของ
หมู่บ้าน
-มีกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ
เลิก อบายมุข
-แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
-กลุ่มได้รับการพัฒนา
-ลงทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจ

-ดาเนินการตามกติกา/
ข้อบังคับของหมู่บา้ น

