
OP.1 1  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ช่ือบ�าน/ชุมชนท่ีลงพ้ืนท่ี หมู	ท่ี 11 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี   ช่ือผู�รับผิดชอบ อาจารย!วิณากร ท่ีรัก หน%วยงาน สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ วันเสาร!ท่ี 25 พฤษภาคม 2562 รายช่ือคณาจารย!และบุคลากรท่ีร%วมลงพ้ืนท่ี อาจารย(วิณากร  ท่ีรัก  อาจารย( สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ  ผลการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีครั้งท่ี 5 ลําดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม ข�อมูลสําคัญท่ีได�รับ 1. วันเสาร(ท่ี 25 พฤษภาคม 2562 ทําการอบรมโครงการประชุมกลุ	มอาชีพเพ่ือกําหนดกติกาในการบริหารจัดการกลุ	ม โดยมีประชาชนเช�าร	วมโครงการจํานวน 17 คน การจัดกิจกรรมเป4นไปด�วยความเรียบร�อย ซ่ึงมีกําหนดการ ข�อกําหนดกติกากลุ	ม สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม และภาพกิจกรรมดังเอกสารแนบ  รายช่ือบุคคลท่ีประสานเพ่ือขอข�อมูลพ้ืนฐานหมู%บ�านหมู% 11 1.นางสารภี ป:;นแดง (เชี่ยวชาญการทําพริกแกง น้ําพริก และนวดแผนไทย)  2. ในการจัดกิจกรรมกลุ	มสมาชิกกลุ	มเลือกนางสารภี ป:;นแดง เป4นประธานกลุ	ม และต้ังชื่อกลุ	มว	า “กลุ	มอาชีพบ�านคลองบางหลวงไหว�พระ” ขณะนี้กําลังประสานสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอลาดหลุมแก�วเพ่ือจัดต้ังเป4นกลุ	มโดยถูกกฎหมาย 1.นางสารภี ป:;นแดง (ประธานกลุ	ม) -เบอร(ติดต	อ : 081-713-4469 2.นางณัฐกานต( สยามรัฐ (คุณปลา) -ตําแหน	ง นักพัฒนาการชุมชนชํานาญการ      อ.ลาดหลุมแก�ว ผู�ประสานการจัดต้ังกลุ	ม   ...............................................  ลงชื่อผู�รายงาน (อาจารย( วิณากร ที่รัก) ตําแหน	ง อาจารย(                                             สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวชิาการ      วันเดือนป6ที่รายงาน 26 พฤษภาคม 2562   



OP.1 2  กําหนดการ โครงการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือแก�ไขป:ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  หมู%ท่ี 11 บ�านคลองบางหลวงไหว�พระ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี เรื่อง ประชุมกลุ%มอาชีพเพ่ือกําหนดกติกาในการบริหารจัดการกลุ%ม วันเสาร!ท่ี 25 พฤษภาคม 2562 ณ  หมู%ท่ี 11 บ�านคลองบางหลวงไหว�พระ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี              วันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 เวลา รายละเอียดกําหนดการ 07.30 – 08.30 น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ(ฯ ไปยัง หมู	 11 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 10.30 น. บรรยายให�ความรู�เรื่องการจัดต้ังกลุ	ม โดยวิทยากร : อาจารย(วิณากร ท่ีรัก 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว	าง 10.45– 12.00 น. กิจกรรมระดมความคิดแบบมีส	วนร	วมในการกําหนดกติกากลุ	ม โดยวิทยากร : อาจารย(วิณากร ท่ีรัก 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น. สรุปกติกาและการดําเนินงานกลุ	ม 14.30-14.45 น. เดินทางกลับจากหมู	 11 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุม มายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ(ฯ          



OP.1 3  ภาพกิจกรรมในการลงชุมชน  หมู%ท่ี 11 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี                                                



OP.1 4  สรุปความพึงพอใจของผู�เข�าร%วมโครงการ โครงการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือแก�ไขป:ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  หมู%ท่ี 11 บ�านคลองบางหลวงไหว�พระ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี เรื่อง ประชุมกลุ%มอาชีพเพ่ือกําหนดกติกาในการบริหารจัดการกลุ%ม วันเสาร!ท่ี 25 พฤษภาคม 2562 ณ  หมู%ท่ี 11 บ�านคลองบางหลวงไหว�พระ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี 1.  ข�อมูลพ้ืนฐาน เพศ      หญิง 100 เปอร(เซ็นต( อายุ 46-51 ปQข้ึนไป 2. ความพึงพอใจในการเข�ารับการอบรม  ลําดับ รายการ ระดับความพึงพอใจ (ร�อยละ) มากที่สุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยที่สุด ด�านกระบวนการ / ขั้นตอนการให�บริการ      1. ความเหมาะสมของกระบวนการฝSกอบรม /     2. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในการฝSกอบรมโดยรวม /     3. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝSกอบรมโดยรวม /     4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝSกอบรม /     ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก/สถานที่      5.  สถานที่ที่ใช�ในการอบรม /     6. เคร่ืองมือ /อุปกรณ( /โสตทัศนูปกรณ( /     7. อาหาร/อาหารว	าง /     ด�านวิทยากร/เจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ      9. การถ	ายทอดของวิทยากร /     10. วิทยากรใช�ภาษาที่เหมาะสมและเข�าใจง	าย /     11. เจ�าหน�าที่สามารถปฏิบัติงาน ตั้งใจ มุ	งม่ันในการให�บริการ /     ด�านการประชาสัมพันธ!      12. ข�อมูล ข	าวสารถูกต�อง/เที่ยงตรง /     13. ข�อมูลที่ได�ตรงตามความต�องการ /     14. ข�อมูลที่ได�รับสามารถนําไปใช�ได�อย	างมีประสิทธิภาพ /     ด�านคุณภาพการบริการ 15. การอบรมตอบสนองความต�องการของผู�เข�ารับการอบรม /     16. ความพึงพอใจต	อการเข�าร	วมกิจกรรมคร้ังนี้ /     17 ได�รับการบริการอย	างประทับใจ /       



OP.1 5  กติกาและข�อบังคับกลุ%มอาชีพบ�านคลองบางหลวงไหว�พระ หมู	ท่ี 11 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562  ภูมิปVญญาท�องถ่ินของชุมชน เป4นสิ่งท่ีมีมูลค	าทางเศรษฐกิจและควรค	าแก	การอนุรักษ(และส	งเสริมให�มีการนําไปใช�ให�เกิดประโยชน(สูงสุดในเชิงพาณิชย( ตลอดจนส	งเสริมและสนับสนุนให�มีการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให�สามารถนําไปใช�ประโยชน(ได�อย	างจริงจังและยั่งยืน รัฐบาลมีนโยบายให�ชุมชน สร�างอาชีพท่ียั่งยืนและสร�างรายได�ท่ีม่ันคง โดยให�มีการผลิตและดําเนินกิจการจากสินทรัพย(ของชุมชน มีรูปแบบการจัดการสมัยใหม	เป4นกิจการและคนในชุมชน โดยมีจุดมุ	งหมายเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพาซ่ึงกันและกันของชุมชน  ดังนั้นเพ่ือให�การดําเนินงานเป4นไป ตามนโยบายท่ีวางไว�  จึงได�จัดต้ัง         “กลุ	มอาชีพบ�านคลองบางหลวงไหว�พระ หมู	ท่ี 11 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี” วัตถุประสงค! 1.บริหารจัดการขายและจําหน	ายสินค�าหรือผลิตภัณฑ(ของชุมชน   2. ศูนย(กลางจัดฝSกอบรมวิชาชีพและวิชาการสาขาต	างๆของชุมชน  3.  ศูนย(กลางเผยแพร	ข�อมูลข	าวสารของชุมชนและทางราชการ  4.  ศูนย(กลางจัดการและประสานงานการท	องเท่ียวของอําเภอลาดหลุมแก�ว 5.  ศูนย(กลางให�ความช	วยเหลือทางด�านวิชาการ เทคนิคและกฎหมายของอําเภอลาดหลุมแก�ว  6.ศูนย(กลางติดต	อแลกเปลี่ยนข�อมูลข	าวสารระหว	างชุมชนและทางราชการ ท้ังนี้  เพ่ือให�ชุมชนมีความเข็มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได�                       7.ให�ทุนสําหรับการประกอบอาชีพ หรือฝSกอาชีพ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการได�กําหนดในภายหลัง  สมาชิกภาพ  เป4นบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาและทะเบียนบ�านอยู	ในเขตตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี มีอายุไม	ต่ํากว	า 15 ปQ เป4นผู�ผลิตชุมชน หรือผู�ประกอบการ ไม	เป4นบุคคลต�องห�ามตามกฎหมาย ให�กรรมการท่ีได�รับแต	งต้ังของศูนย(เครือข	ายเป4นสมาชิกสามัญโดยตําแหน	ง การขาดจากการเป4นสมาชิกกลุ	ม ประกอบด�วย ตาย  ลาออก คณะกรรมการกลุ	ม มีมติสองในสามของท่ีประชุมให�ออก สมาชิกกลุ	ม มี



OP.1 6  มติโดยเสียงข�างมากของท่ีประชุมให�ออก เป4นบุคคลต�องห�ามตามกฎหมาย ย�ายภูมิลําเนาออกจากอําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี ผู�สมัครเป4นสมาชิกของกลุ	มต�องชําระค	าสมาชิก และค	าใช�จ	ายอ่ืนๆ ดังนี้ ค	าแลกเข�าสมาชิก  100 -บาท ตลอดชีพ  และค	าใช�จ	ายอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการจะได�กําหนดในภายหลัง สิทธิและหน�าท่ีของสมาชิก สมาชิก กลุ	ม มีสิทธิและหน�าท่ี ดังนี้ สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในมติต	างๆของท่ีประชุมใหญ	สามัญประจําปQ  โดยสมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียง สมาชิกไม	สามารถมอบฉันทะให�สมาชิกท	านอ่ืนลงคะแนนเสียงแทนตนเองได�  คุณสมบัติคณะกรรมการกลุ%ม  คุณสมบัติผู�ท่ีเป4นคณะกรรมการกลุ	มมี ดังนี้  เป4นบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาและทะเบียนบ�านอยู	ในเขตตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี มีอายุไม	ต่ํากว	า 20  ปQ ต�องเป4นสมาชิกสามัญมาไม	น�อยกว	า 3 ปQ เว�นแต	สมาชิกของท่ีประชุมใหญ	สามัญประจําปQ  จะเห็นชอบให�เป4นกรรมการด�วยคะแนนเสียงข�างมากของท่ีประชุมใหญ	 เป4นผู�ผลิตชุมชน หรือผู�ประกอบการ ไม	เป4นบุคคลต�องห�ามตามกฎหมาย   คณะกรรมการกลุ%ม   ให�สมาชิกกลุ	มเป4นผู�แต	งต้ังคณะกรรมการ โดยใช�เสียงข�างมากของท่ีประชุมใหญ	สามัญประจําปQ  คณะกรรมการ มีจํานวน 17 คน มีนางสารภี ป:;นแดง เป4นประธานกลุ	ม        คณะกรรมการมีอํานาจและหน�าท่ี ดังนี้ บริหารจัดการขายและจําหน	ายสินค�าหรือผลิตภัณฑ(ของกลุ	ม บริหารจัดการท่ีดินและสิทธิการเช	าต	างๆของกลุ	ม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ(และรูปแบบผลิตภัณฑ(ให�ได�มาตรฐาน ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ( จัดซ้ือ จัดจ�างวัสดุและครุภัณฑ(ต	างๆของกลุ	ม ตรวจสอบบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินและบัญชีของกลุ	ม พิจารณาคุณสมบัติของสมาชิก แต	งต้ังท่ีปรึกษา กรรมการใหม	 ก	อนการประชุมใหญ	สามัญประจําปQ งานอ่ืนๆ ตามท่ีสมาชิกได�มอบหมาย คณะกรรมการมีวาระดํารงตําแหน	ง 3  ปQ หรือข้ึนอยู	ท่ีสมาชิกให�ดํารงตําแหน	งต	อเนื่อง    


