กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย


กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 2

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 3

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 4

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 5

❑

❑ ส่งเสร ิมการบร ิหารการเง ิน

❑

❑

ทั้งในระดับภาคครัวเร ือน
และ ระดับว ิสาหกิจชุมชน
❑

❑ ส่งเสร ิมสถาบันการเง ินให้สินเชือ
่
อย่างมีความรับผิดชอบ

❑

❑

❑

❑

(Responsible Lending)
❑ ส่งเสร ิมให้มก
ี ระบวนการ
บร ิหารจัดการความเสี่ยง

❑

ทั้งในระดับครัวเร ือน
และ ว ิสาหกิจชุมชน

❑
❑

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 6

• ประเทศไทยกำลังเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร
โดยก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ • ต้องยกระดับศักยภำพแรงงำน
(Upgrade/Upskill) ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในกำรพัฒนำประเทศ
• ส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และกำรต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่น

• นำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ำมำสนับสนุนกำรทำงำน
• พิจำรณำ Demand/Supply
บนพื้นฐำนเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

• “ล้มแล้วลุกให้ไว ก้าวเดินให้เร็ว”
• เตรียมควำมพร้อมบุคคลสู่สังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Bio-Circular-Green Economy : BCG)
• พร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสิง่ แวดล้อม
เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่้า (Decarbonization)
= พลังงำนสะอำด พลังงำนหมุนเวียน พลังงำนทดแทน

การกระตุ้น
การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

นโยบายรัฐบาล กับ การขับเคลื่อน
งานพัฒนาชุมชน

การส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
และศักยภาพ
ของทุนมนุษย์

การขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

การแก้ปัญหา
ความยากจน
ลดความเหลื่อมล้า

• จัดสรรงบประมำณให้สัมพันธ์กับ
ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนปฏิบัติกำร 5 ปี
/ 3 ปี / รำยปี • ยกระดับกำรทำงำน
ภำครัฐแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ใช้หลัก
ธรรมำภิบำล (Good Governance)
นำไปสู่กำรบริกำรสำธำรณะที่ดี
• ตอบโจทย์ “3 พัฒนา” ได้แก่
พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ
และความมั่นคง และ พัฒนาพลังทาง
สังคม

• บริหำรกำรทำงำนด้วยข้อมูล Big Data/จปฐ./TPMAP
• มุ่งสร้ำง “โอกาส” และ “ความเท่าเทียม”
ให้ประชำชน ผ่ำนกลไกศูนย์อำนวยกำร
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยฯ
(ระดับชำติและระดับพื้นที่)

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้หน้า า715

การมอบนโยบายขับเคลื่อนงานพั ฒนาชุมชน
โดย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพั ฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ผลงานสาคัญ พช.
ในรอบ 7 ปี
(พ.ศ. 2557 - 2564)
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 2

แผนงาน/โครงการสาคัญ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมั่นคง

กรมการพัฒนาชุมชน

ประโยชน์
ที่เกิดขึ้น
ต่อประชาชน

การพัฒนาระดับตาบล
STEP 03

✓ ตาบล 3,246 ตาบล ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
✓ ตาบล 1,000 ตาบล มีศักยภาพในการบริหาร ✓ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community
จัดการตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
Lab Model for Quality of Life: CLM) ระดับตาบล 337 แห่ง
✓ ตาบล 7,036 ตาบล มีการบูรณาการแผนชุมชน
สามารถเป็นพื้นที่เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน
ระดับตาบล เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนระดับพื้นที่

การพัฒนาระดับหมู่บ้าน
STEP 02

✓ หมู่บ้าน 23,765 หมู่บ้าน มีกลไกการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
✓ หมู่บ้าน 27,275 หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนา
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

✓ ปี 2564 หมู่บ้าน 11,414 หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยประยุกต์
การพัฒนาเชิงภูมิสังคม รูปแบบ “โคก หนอง นา”
✓ มีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันผลผลิตจากโครงการพัฒนาผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ภายใต้คติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ
คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน”

การพัฒนาระดับครัวเรือน

STEP 01

✓ สตรี 6,213,900 คน ได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
✓ ประชาชนจาก 25,179 ครัวเรือน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น
การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ
✓ ประชาชน 2,357,361 ครัวเรือน เป็นกาลังสาคัญ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจ้างงานในระดับพื้นที่ เป็นต้น
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และมีเงินกองทุน
✓ ครัวเรือน 12,120,665 ครัวเรือน มีการปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม 637,506,647.25 บาท
เพิ่มรายได้ และขยายผลสู่หน่วยงาน กลุ่ม องค์การ ระดับต่าง ๆ ต่อไป
✓ ผู้นาชุมชน 15,000 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น
✓
ครัวเรือน 1,537,976 ครัวเรือน นาองค์ความรู้ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ไปประกอบอาชีพตามความถนัด สร้างรายได้ 13,027.0612 ล้านบาท

โครงการ พช. ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง : (1) โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน (3) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (4) โครงการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล (5) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง (6) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (7) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (8) โครงการน้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
หน้า 3

แผนงาน/โครงการสาคัญ ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
กรมการพัฒนาชุมชน

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชน
มีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน มากกว่า

12,036,570 คน
(ตั้งแต่ มิถุนายน 2561 – กันยายน 2564)
- ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(ผลิตภัณฑ์ Quadrant D) ได้รับการพัฒนา
จานวน 52,666 ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว ได้รับการ
พัฒนา จานวน 1,587

ผลิตภัณฑ์

ชุมชนท่องเที่ยว 3,680

แห่ง
เกิดการกระจายรายได้ 6,490 ล้านบาท
มีผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ผู้ประกอบการ
98,970 คน ที่พัก 18,004 แห่ง ร้านอาหาร
39,806 แห่ง (ตั้งแต่ มิถุนายน 2561 – กันยายน 2564)
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 4

แผนงาน/โครงการสาคัญ
ด้านการสร้างโอกาส
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และความเสมอภาคทางสังคม
กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จานวน

93,988 กลุ่ม/ราย
ลงทะเบียน OTOP และได้รับการพัฒนา

โครงการที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชน
มีกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก กระจายใน 76 จังหวัด

ครัวเรือนออมเงิน 2.975 ล้านคน
เงินสัจจะรวม 30,532 ล้านบาท
ด้วยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เกิดการส่งเสริมช่องทางการตลาด
19,646 กลุม่
มากกว่า 406,368 ครั้ง ทั้งรูปแบบ
ครัวเรือนยากจน 1.237 ล้าน
Offline/Online และผู้ประกอบการ
ครัวเรือน ได้รับเงินยืมเพื่อประกอบ
อาชีพ เป็นเงิน 7,605 ล้านบาท
มีรายได้ 1,352,954.0988 ล้านบาท
ด้วยโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 29,231 หมู่บา้ น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 29,567 ผลิตภัณฑ์ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 1,138 แห่ง แก้ไขปัญหา
พัฒนายกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน หนี้สิน 45,873 ครัวเรือน เป็นเงิน 912.34 ล้านบาท
และ รายได้จากผ้าไทย เป็นเงิน
สนับสนุนกองทุนชุมชน 18,000 แห่ง บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแหล่งทุนให้ประชาชนพัฒนา
13,617.2938 ล้านบาท
คุณภาพชีวิต 330,000 คน เป็นเงิน 25,182.1141
ล้านบาท
มี ฐานข้อมูล Big Data สนับสนุนการดาเนินงานของกรมฯ

24,936 ราย

(1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
(2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
(3) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชน
ตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน
(4) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของ
ประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(5) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคี
เครือข่าย
(6) โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้าง
ดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจของการกระจาย
รายได้กลับสู่ท้องถิ่น
(7) โครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP ออนไลน์
(8) โครงการระบบ Big Data พช.
(9) โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย
(10) การดาเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 5

แผนงาน/โครงการสาคัญ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กรมการพัฒนาชุมชน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกรมการพัฒนาชุมชน ผลคะแนน 97.05 อยู่ในระดับ AA

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 6

แผนงาน/โครงการสาคัญ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กรมการพัฒนาชุมชน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2564

สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 7

แผนงาน/โครงการสาคัญ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กรมการพัฒนาชุมชน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2564

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 8

- การปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ของครัวเรือน
- ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ
- ความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากการใช้สารพิษ
- การจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

การบริหารจัดการชุมชน

ด้านอาหารของชุมชน

- หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดอบายมุข/ชุมชนสีขาว
(ปลอดยาเสพติด)
- มีระบบการป้องกันภัยธรรมชาติ โรคระบาด มลภาวะ

ด้านความปลอดภัยของชุมชน

มิติความมั่นคง

- ผู้นา กลุ่ม องค์กร เครือข่าย สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุผล
- ข้อมูล มีและใช้ข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- แผนชุมชน : ที่แก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง
- ความร่วมมือ : หางบประมาณ แสวงหาภาคี และจัดทาโครงการ
ที่เป็นประโยชน์กับหมู่บ้าน/ชุมชน แท้จริง
- ประชาธิปไตย : ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข/หมู่บ้านประชาธิปไตย
- เทคโนโลยี : รู้เท่าทัน และใช้เทคโนโลยีในการบริหารการพัฒนาหมู่บ้าน

ชุมชน
เข้มแข็ง

การจัดการความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน
- แหล่งเรียนรู้ของชุมชน : มีศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต มีความเคลื่อนไหว
- ปราชญ์/องค์ความรู้ในชุมชน : มีปราชญ์ชุมชน และมีการอนุรักษ์
และนาองค์ความรู้ของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
- ภูมิปัญญาของชุมชน : อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนอย่างเป็นระบบ
- วัฒนธรรม ประเพณี : เข้าร่วมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน
- วิถีชีวิต : การยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
และมีการแบ่งปันเอื้ออาทร

มิติความยั่งยืน

การสร้างเครือข่ายและสวัสดิการในชุมชน
- เครือข่าย : จานวนเครือข่ายต่าง ๆ ในการประสานความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมร่วมกัน
- ประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน : จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก/
ชุมชน การแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต

ด้านความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน
- การแก้ไขปัญหา : ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน (ชุมชนเกื้อกูล)
- จิตอาสา : การดาเนินงานด้านจิตอาสาในชุมชน
(จิตสาธารณะ รักษาสมบัติของชุมชน)
- กลุ่ม/ผู้ประกอบการที่ใช้ปัจจัยการผลิตในชุมชน
- ความร่วมมือ : การบูรณาการความร่วมมือให้เกิดกิจกรรมภายใต้หลัก บวร
- สวัสดิการของชุมชน : มีระบบสวัสดิการที่ช่วยเหลือให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในทุกช่วงวัย
- ปัจจัยการผลิต/บริการ : ใช้ปัจจัยการผลิต/บริการในชุมชน

มิติความมั่งคั่ง

การแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้า

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน

- กองทุนชุมชนที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล
- ออม : สัดส่วนการออมของคนในชุมชน
- หนี้สิน : การลดลงของจานวนหนี้สิน
- ลดรายจ่าย : กิจกรรมที่ลดรายจ่ายในครัวเรือน
- ผู้ว่างงาน/ย้ายถิ่น : จานวนผู้ว่างงาน/
ย้ายถิ่นลดลง มีอาชีพ และมีงานทา

- มีกลุ่มเศรษฐกิจทางเลือกที่หลากหลาย คนในชุมชนเป็นสมาชิกในวงกว้าง
- การผลิต/บริการของชุมชน : ความหลากหลายของการผลิตในหมู่บ้าน
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน/บริการมีคุณภาพ
เชื่อถือได้ สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
- กลุ่มอาชีพ : มีการเติบโตต่อเนื่อง - เงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มที่เพียงพอ
- การตลาด : ช่องทางการตลาดของกลุ่ม/ผู้ประกอบการมีหลากหลาย ร้านค้าชุมชนรวบรวมและกระจายสินค้า/บริการของชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 8

ประมวลสรุปข้อสังเกต
ของสมาชิกรัฐสภา
กรรมาธิการฯ
และอนุกรรมาธิการฯ
ต่อ กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 11

04

01

การส่งเสร ิมการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล จปฐ. และ กชช. ค

05

02

การประสานความร่วมมือหน่วยงาน
ทั้งในและนอกกระทรวง เพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
อย่างยั่งยืนและคุ้มค่ากับงบประมาณ
การประชาสัมพันธ์สื่อสาร
การดาเนินงานกับกลุ่ม/
บุคคล/ประชาชน
อย่างเข้าถึงได้งา่ ย รวดเร็ว

03
02

การบร ิหารจัดการหนี้เสีย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

01

04
06

06

03

การรักษาจุดแข็งและการเป็นแม่ข่าย
ในผลงานที่โดดเด่นของ พช.
เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
องค์กรสตร ี และสินค้า OTOP เป็นต้น

05

การส่งเสร ิม OTOP ให้สามารถ
เข้าถึงการตลาดในรูปแบบใหม่
(E-market) ได้มากขึ้น
และส่งเสร ิมให้ผู้ประกอบการ
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดให้เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะภายหลัง

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 12

กองแผนงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ชุมชน

พึ่งตนเองได้

งบประมาณรายจ่าย

ของกรมการพัฒนาชุมชน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

Change for Good

พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วม
และการเร ียนรูก
้ ารพึ่งตนเอง

พัฒนาการบร ิหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสร ิมและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
ส่งเสร ิมและพัฒนาการบร ิหารจัดการ
กองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
บุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน
และเชีย
่ วชาญการทางานเชิงบูรณาการ

ภารกิ จหลักตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.

ส่งเสร ิมกระบวนการเร ียนรูแ
้ ละการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่งเสร ิมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ
มั่นคง

ปี
ยั่งยืน

มั่งคั่ง

นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล

แผนแม่บทย่อย
➢การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกทีส
่ ่งเสร ิมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
➢การเสร ิมสร้างพลังทางสังคม

แผนแม่บท
ด้านส่งเสร ิมเศรษฐกิจฐานราก/ด้านเสร ิมสร้างพลังทางสังคม
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

1

2

3

4

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

จาแนกงบประมาณตามแผนงาน

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

สำนักเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งชุมชน

กรมกำรพัฒนำชุมชน
กระทรวงมหำดไทย

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณ 510,211,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (14,756,000 บาท)
1. ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย (7,812,000 บาท)
2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (6,944,000 บาท)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (481,090,800 บาท)

โครงการไม่ใช้งบประมาณทางราชการ จานวน 6 โครงการ
1. การสรุปบทเรียนผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
ในการบริหารจัดการชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. จัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล (39,401,600 บาท)

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาองค์กรสตรีขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

2. สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ (73,800,000 บาท)

4. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (367,889,200 บาท)

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (14,364,200 บาท)
1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย (14,364,200 บาท)

5. กิจกรรมขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน
6. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณ 510,211,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
(14,756,000 บาท)
1. ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่าย
เกษตรปลอดภัย (7,812,000 บาท)
2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ (6,944,000 บาท)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม (481,090,800 บาท)
1. จัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล
(39,401,600 บาท)
2. สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
(73,800,000 บาท)
3. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(367,889,200 บาท)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก (14,364,200 บาท)
1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคี
เครือข่าย (14,364,200 บาท)

Change for Good

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย
1

ปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลัก พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วัตถุประสงค์

รูปแบบการขับเคลื่อน 1 3 5 76 + 1
สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

ประชาชน
ลงมือทา

3 กลุ่มงาน

เอกชน
ร่วม
ขับเคลื่อน

รัฐบาล
สนับสนุน

5 กระบวนการ

กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้แทนบริษัทประชารัฐฯ และ เจ้าหน้าที่ 76 จังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 320 คน
2.คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) หรือคณะทางานที่ คสป.แต่งตั้งขึ้น 76 จังหวัด
และคณะทางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐส่วนกลาง
3.กลุ่มเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน 76 จังหวัด 760 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวม 1,520 คน

การสร้าง การตลาด การสื่อสาร การบริหารจัดการ
การเข้าถึง
เพื่อการรับรู้ เพื่อความยั่งยืน
ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้

2

1. เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจชุมชน
ให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม
3. เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง เพิ่มรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

ผลการดาเนินงาน
รายการ

เกษตร

แปรรูป

ท่องเที่ยว
โดยชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่ม)
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนา (กลุ่ม)
รายได้ (บาท)
ผู้ได้รับผลประโยชน์
(คน)

1,085

2,287

1,240

4,612

964

1,287

733

2,984

165,659,948

71,369,356

38,980,034

276,009,338

50,128

66,924

40,125

157,177

รวม

สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อน การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก (4,020,600 บาท)

กระบวนการ

1 เป้าหมาย

งบประมาณ
14,364,200 บาท

ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการ
อาหารปลอดภัย (10,343,600 บาท)

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (1,631,600 บาท)
(ส่วนกลาง) ไตรมาส 3
2.ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ระดับจังหวัด (2,310,400 บาท) (สพจ.) ไตรมาส 2-4
3.ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ส่วนกลาง (78,600 บาท) (ส่วนกลาง) ไตรมาส 1-4)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการสร้างรายได้จาก
กิจการอาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัด (สพจ.)
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างรายได้กิจการอาหาร
ปลอดภัย (ไตรมาส 3)

ตัวชี้วัด
1. จานวนกลไกประชารัฐ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
76 จังหวัด
2. รายได้จากการ
จาหน่ายสินค้าชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

Change for Good

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย

ปีงบประมาณ 2565

ประเด็นเน้นย้าการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
1. จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจาจังหวัด (คสป.) หรือคณะทางานที่ คสป.จัดตั้ง
ขึ้นอย่างน้อย 4 ครั้ง โดยจังหวัดสามารถแต่งตั้งคณะทางานอื่น ๆ ตามบริบทของจังหวัด เช่นด้านการเกษตร การแปรรูป การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
2. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้และกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด”

2.1 จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน)
โดยต้องไม่ซ้ากับ กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากอาหารปลอดภัย (โรงเรียน โรงแรม
โรงพยาบาล ร้านอาหาร) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564)
2.2 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายจะต้องไม่ซ้า กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
เกษตรปลอดภัย(ภาคเหนือตอนล่าง) และ โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเกษตรอินทรีย์(ภาคเหนือตอนบน) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2.3 คัดเลือกเป้าหมายจากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2562 – 2564 หรือกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หรือกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มอาชีพที่ที่หน่วยงานภาคีสนับสนุน หรือที่ คสป.จัดตั้งขึ้น และรับทราบและต้องบรรจุ
อยู่ในทะเบียนเป้าหมายฐานข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

การส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
1

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รูปแบบการขับเคลื่อน 1 3 5 76 + 1
สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

ประชาชน
ลงมือทา

3 กลุ่มงาน

รัฐบาล
สนับสนุน

5 กระบวนการ
การสร้าง การตลาด การสื่อสาร การบริหารจัดการ
การเข้าถึง
เพื่อการรับรู้ เพื่อความยั่งยืน
ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้

2

เอกชน
ร่วม
ขับเคลื่อน

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. เกิดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐ
จังหวัดภาคเหนือตอนบนจานวน 8 จังหวัด ๆ ละ 1 เครือข่าย
2. เกิดสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
จานวน 80 กลุ่ม มีสมาชิกรวม 2,282 คน
3. สร้างรายได้รวม จานวน 23,569,635 บาท

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

1. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
2. เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
6,944,000 บาท

จานวน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดละ ๆ ละ 36 คน รวม 288 คน
(เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)

1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการภาคการเกษตร
2. เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
3. ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
4. ผู้แทนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐจังหวัด

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ (3,408,000 บาท)

กระบวนการ

1 เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 2565

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย
ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด (1,840,000
บาท (จังหวัดละ 230,000 บาท)) (สพจ.)
2.พัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์ สู่ผู้ประกอบการชุมชน
(Community Entrepreneur: CE)
(1,568,000 บาท) (สพจ.)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหาร
ปลอดภัย (3,536,000 บาท)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทาง
การตลาดอาหารปลอดภัย
(สพจ.)

ตัวชี้วัด
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
จานวน 8 เครือข่ายได้รับ
การพัฒนา และส่งเสริม
ช่องทางการตลาด

Change for Good

การส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย
ประเด็นเน้นย้าการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่มีศักยภาพในการผลิต

เกษตรอินทรีย์หรือกลุ่มที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย จานวน 10 กลุ่ม
เช่น กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร กลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นต้น
หมายเหตุ กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ซากับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมช่องทาง
การตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง ด้วยกลไกประชารัฐ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม
ร้านอาหาร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. จังหวัดเสนอกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจาจังหวัด (คสป.) หรือ คณะทางานที่ คสป. จัดตั้งขึ้น เพื่อรับทราบและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

การส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย
กิจกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รูปแบบการขับเคลื่อน 1 3 5 76 + 1
1 เป้าหมาย

สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

ประชาชน
ลงมือทา

3 กลุ่มงาน

เอกชน
ร่วม
ขับเคลื่อน

รัฐบาล
สนับสนุน

5 กระบวนการ
การสร้าง การตลาด การสื่อสาร การบริหารจัดการ
การเข้าถึง
เพื่อการรับรู้ เพื่อความยั่งยืน
ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้

กลไกการขั
เคลื่อ่ผน่านมา
2 ผลการด
าเนินบงานที
1. เกิดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จานวน 9 จังหวัด ๆ ละ 1 เครือข่าย
2. เกิดสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
จานวน 92 กลุ่ม มีสมาชิกรวม 6,349 คน
3. สร้างรายได้รวม จานวน 40,635,745 บาท
(รายได้เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 13,329,162 บาท)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดภัย
2.เพื่อส่งเสริมช่องการตลาดแก่เครือข่ายเกษตรปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
7,812,000 บาท

จานวน 9 จังหวัด ๆ ละ 36 คน รวม 324 คน (พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และ อุทัยธานี)

1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการภาคการเกษตร
2. เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
3. ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
4. ผู้แทนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐจังหวัด

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต
เกษตรปลอดภัย (3,834,000 บาท)

กระบวนการ

1

ส่งเสริมช่องทางการตลาดปลอดภัย
(3,978,000 บาท)

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต
เกษตรปลอดภัยระดับจังหวัด (2,070,000 บาท) (สพจ.)
2.ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
เกษตรปลอดภัย สู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community
Entrepreneur: CE) (1,764,000 บาท) (สพจ.)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ช่องทางการตลาด
อาหารปลอดภัย (สพจ.)

ตัวชี้วัด
เครือข่ายเกษตรปลอดภัย
จานวน 9 เครือข่ายได้รับ
การพัฒนา และส่งเสริม
ช่องทางการตลาด

Change for Good

การส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ประเด็นเน้นย้าการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
1. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่มีศักยภาพในการผลิต

เกษตรอินทรีย์หรือกลุ่มที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ จานวน 10 กลุ่ม
เช่น กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร กลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นต้น
หมายเหตุ กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ซ้ากับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมช่องทาง
การตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน ด้วยกลไกประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม
ร้านอาหาร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. จังหวัดเสนอกลุ่มเป้าหมายตาม ข้อ 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจาจังหวัด (คสป.) หรือ คณะทางานที่ คสป. จัดตั้งขึ้น เพื่อรับทราบและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้

ปีงบประมาณ 2565

แนวคิด “ชาวบ้าน สอนชาวบ้าน”

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้

ผลการดาเนินงาน สร้างสัมมาชีพชุมชนไปแล้ว 63,217 หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

• 23,589
หมู่บ้าน
• 471,78คน

• 20,140
หมู่บ้าน
• 523,64คน

• 14,000
หมู่บ้าน
• 280,00คน

• 16,000
หมู่บ้าน
• 320,00คน

• 6,000
หมู่บ้าน
• 120,00คน

การดาเนินงาน
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติอาชีพ ณ สถานที่
ที่ คร. จัดเตรียม (เคาะประตูบ้าน)
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

กระบวนการ

1
2
3
4

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สามารถนาความรู้ ไป
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับ ครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนและลดความ
เหลื่อมล้าของสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

3,000 หมู่บ้าน ๆ ละ 25 คน รวมจานวน 75,000 คน ประกอบด้วย

1. ปราชญ์ชุมชนที่เชี่ยวชาญด้านอาชีพ มบ.ละ 5 คน
2. ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย มบ.ละ 20 คน (ครัวเรือน)

จัดตั้งและพัฒนากลุม่ อาชีพ
(1,800,000 บาท)

สร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ
(72,000,000 บาท)

จัดเวทีประชาคม คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
73,800,000 บาท

1.สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน (32,000,000 บาท)
(สพอ.)

1. จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
จานวน 300 กลุ่ม (ร้อยละ 10
ของจานวนหมู่บ้าน) (สพอ.)

เชื่อมโยงสู่กลุ่ม OTOP

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

ตัวชี้วัด
1. จานวนประชาชนเป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
60,000 คน/ครัวเรือน
2. จานวนกลุ่มอาชีพ
ได้รับการพัฒนา 300 กลุม่

Change for Good

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นเน้นย้าการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
1. คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นไปตามจานวนหมู่บ้านที่กรมฯ กาหนด โดยหมู่บ้านเป้าหมายต้องไม่เป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณ
โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 และโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 และต้องไม่ซ้ากับหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี พ.ศ. 2565 แต่สามารถซ้ากับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณอื่นได้ โดยหมู่บ้านเป้าหมายต้องมีความพร้อม
ด้านปราชญ์ชุมชนและผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย
2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน
2.1 ค้นหาปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพจากหมู่บ้าน ตามข้อ 1 หมู่บ้านละ 5 คน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
2.2 คัดเลือกผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 20 คน/ครัวเรือน โดยให้พิจารณาครัวเรือน ดังนี้
1) ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP ที่พัฒนาได้
2) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (ตามข้อมูล จปฐ.) สามารถพัฒนาได้
3) ครัวเรือนที่พ้นโทษจากกรมราชทัณฑ์
4) ครัวเรือนที่มีความสนใจในการฝึกปฏิบัติอาชีพ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

โครงการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล (One Plan)
ผลการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2565
โครงการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล (One Plan)

ผลการดาเนินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

ปี 2560 – 2564

6,095
ตาบล

5,540
ตาบล

6,766
ตาบล

6,766
ตาบล

7,036
ตาบล

การดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาตาบลที่สะท้อนปัญหาประชาชนในพื้นที่และเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

2. จัดเวทีบูรณาการ
1.วิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา จัดทาแผนพัฒนา
ตาบล
แผนพัฒนาตาบล

3.ประเมิน
แผนพัฒนา
ตาบล

เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาอาเภอ
และแผนพัฒนาจังหวัด

งบประมาณ
39,401,600 บาท

7,036 ตาบลละ 20 คน รวมจานวน 140,720 คน ประกอบด้วย

1.คณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)
2.คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต)

กระบวนการ

จัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับจังหวัด (ศอช.จ.) (1,343,000 บาท) (ส่วนกลาง
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล (36,587,200 บาท) (สพอ.)
3. อบรมอาสาพัฒนา (อสพ.) สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาตาบล (1,471,400 บาท) (ส่วนกลาง/สพจ.)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

ตัวชี้วัด
1. มีการบูรณาแผนพัฒนาตาบล 7,036 ตาบล
2. ร้ อ ยละ 85 ของต าบลมี ก ารบู ร ณาการ
แผนพัฒนาต าบลสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์
ในการบริหารจัดการชุมชน

Change for Good

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการ
ชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง

ตัวชี้วัด

จานวน 3,308 หมู่บ้าน

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน
(332,314,200 บาท)

กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไก
ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ (14,710,600 บาท)

กระบวนการ
ขั้นตอน/กระบวนการ

งบประมาณ
367,889,200 บาท

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2549
และในปี 2552 ได้ยกระดับพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จนถึง ปี 2564 มีหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 38,689 หมู่บ้าน

รับสมัครผู้ที่มีพื้นที่ทากินหรือพื้นที่อยู่อาศัย ที่ต้องการหรือที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการนา
ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตและยินยอมให้ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้

หลักเกณฑ์

1.1

ปีงบประมาณ 2565

อบรมแกนนาขับเคลื่อนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

❑ เป้าหมาย : ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่
เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”
3,308 แห่ง ๆ ละ 1 คน
❑ ดาเนินการ 33 รุ่น ๆ ละ 5 วัน ไตรมาส 1
❑ ฝึกอบรมการพัฒนาวิถีชีวิตสู่ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
หน่วยดาเนินการ ได้แก่ สสช./สพช.

งบประมาณ 14,710,600 บ.

2.1

สัมมนาการเรียนรู้
และจัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวิตศพพ.

GVH
ครั้งที่ 1

❑ เป้าหมาย : ผู้แทนครอบครัวพัฒนาอย่างน้อย 20 ครัวเรือน
3.308 หมู่บ้าน รวม 66,160 คน ดาเนินการมบ.ละ 1 วัน
ไตรมาส 1 - 2

งบประมาณ 14,555,200 บ.

2.2

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน
❑ เป้าหมาย : ผู้แทนครอบครัวพัฒนาอย่างน้อย 20
ครัวเรือน รวมท 66,160 คน
❑ ดาเนินการ 3,308 หมู่บ้านๆ ละ 1 วัน ไตรมาส 2-3

งบประมาณ 45,815,800 บ.

2.3

หน่วยดาเนินการ
อาเภอ

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ
“โคก หนอง นา” โมเดล

❑ ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่
รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (ตามภูมิสังคม)
❑ ดาเนินการในไตรมาส 2 – 3 (เท่านั้น)
❑ เป้าหมายจานวน 3,308 แห่ง ประกอบด้วย

❖ 1 ไร่ 1,226 แห่ง = 55,415,200 บ.
❖ 3 ไร่ 2,082 แห่ง = 216,528,000 บ.
❑ พัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติจริงหรือฐานเรียนรู้ตามด้านสังคม
❑ เรียนรู้ สู่การฝึกปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมสาธิต เอามื้อสามัคคี(ลงแขก)

งบประมาณ 271,943,200 บ.

❖ หมู่บ้านได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3,308 หมู่บ้าน
❖ ร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนามีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
❖ มีจานวนศูนย์เรียนรู้ 3,308 แห่ง
❖ ร้อยละ 80 ของจานวนศูนย์เรียนรู้สามารถให้บริการประชาชนได้

กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(20,864,400 บาท)
3.1

ถอดบทเรียนและประเมินผล

GVH
ครั้งที่ 2

❑ เป้าหมาย : ผู้แทนครอบครัวพัฒนา อย่างน้อย 20 ครัวเรือน
66,160 คน (จานวน 3,308 มบ. ๆ ละ 20 คน)

❑ ดาเนินการ 3,308 แห่ง แห่งละ 1 วัน ไตรมาส 3,4
❑ จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการถอดบทเรี ยนและประเมินผลการพัฒนา
หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
❑ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในหมู่บา้ น เพื่อประเมินผลการพัฒนาสรุ ปบทเรี ยน
และค้นหาแนวทาง วิธีพฒั นาต่อยอดการส่ งเสริ มการพัฒนาหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีประสิ ทธิภาพ
หน่วยดาเนินการ
อาเภอ

งบประมาณ 14,555,200 บ.

เชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
3.2 (6,309,200 บาท) (ส่วนกลาง/สพจ.) ไตรมาส 3

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่เป้าหมาย
1. พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1 หมู่บ้าน (เศรษฐกิจพอเพียง) ต่อ 1 แปลง (โคก หนอง นา)
ตามจานวนที่ได้รับการพิจารณาในแต่ละจังหวัด
2. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็นศูนย์เรียนรู้ให้บริการประชาชน เป็นระยะเวลา 5 ปี
และสามารถเข้าร่วมการอบรมแกนนาขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 5 วัน ได้
3. พื้นที่ดาเนินการไม่ซ้ากับพื้นที่ดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบปกติ) และไม่ซ้ากับ
พื้นที่ที่ดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบเงินกู้)
4. พื้นที่ดาเนินการไม่ซ้ากับพื้นที่ดาเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ งบประมาณ พ.ศ. 2565

5. ประเภทกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นของตัวเอง เช่น โฉนด, น.ส. 4 และ น.ส. 3 เป็นต้น หรือประเภท
กรรมสิทธิ์ที่ดินอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ แล้ว อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมในการดาเนินโครงการฯ
ได้ทันที
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่เป้าหมาย
6. พื้นที่ดาเนินการพร้อมต่อการขุดปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพีองรูปแบบ “โคก หนอง นา” ได้แก่
6.1 ขนาดพื้นที่มีเพียงพอต่อการดาเนินงาน (1 ไร่ หรือ 3 ไร่)
6.2 เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางต่อการปรับขุด เช่น ต้นไม้ พืชสวน ผลผลิตทางการเกษตร สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น และสามารถ
นารถขุดเข้าไปยังพื้นที่ได้
6.3 ไม่เป็นพื้นที่ที่มีบ่อน้าเดิม หนองน้าเดิม พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ดินดาล มีชั้นหิน หน้าดินตื้น พื้นที่ดินอ่อน ดินเลน ดินทราย
ดินลูกรัง ที่เสี่ยงต่อการพังทลาย พื้นที่ดินตื้นมีน้าเค็ม เป็นต้น
7. หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว ขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการฯ ในภายหลัง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จะต้องชดใช้ค่าอบรมดังกล่าวแก่กรมการพัฒนาชุมชน
8. หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดาเนินการขุดปรับพื้นที่แล้ว ไม่ยินยอมดาเนินการทาเป็นศูนย์เรียนรูฯ้ ต่อ หรือขอยกเลิกการเข้าร่วม
โครงการฯ ในภายหลัง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชดใช้ค่าขุดปรับพื้นที่ตามวงเงินที่ได้ใช้จ่ายงบประมาณไปแก่กรมการพัฒนาชุมชน
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0409.5/ว 2957 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เรื่องการเตรียมความพร้อม
พื้นที่ในการดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ไม่ใช้งบประมาณทางราชการ)
1. การสรุปบทเรียนผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ในการบริหารจัดการชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาองค์ก1.รสตรี
ขับเคลื่อนงานพั
ฒาบล
นาชุมชน
จัดทาและประสานแผนพั
ฒนาต
(39,401,600
บาท) กช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
4. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพั
ฒนาคนทุ
2. สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(73,800,000 บาท)
5. กิจกรรมขับเคลื่อนการดาเนินงานศู3.นพัย์ฒผนาหมู
ู้นาจิ่บ้าตนเศรษฐกิ
อาสาพัจฒ
นาชุมชน
พอเพียง
6. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื
่อนปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียง
(367,889,200
บาท)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

การสรุปบทเรียนผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปบทเรียนผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
กลุ่มเป้าหมาย

76 จังหวัด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน

กระบวนการ

สรุปบทเรียนผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
1. จังหวัดจัดดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2. จังหวัดจัดทาเอกสารสรุปบทเรียนผลการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
3. จังหวัดสรุปบทเรียน ผลการดาเนินงานการ/สพจ.)
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

ตัวชี้วัด

จังหวัดมีการสรุปบทเรียนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

Change for Good

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)ในการบริหารจัดการชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้เกิดผลได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
กลุ่มเป้าหมาย

76 จังหวัด
ผู้นา อช. ในพื้นที่ (13,500 คน)

กระบวนการ

ขั้นเตรียมการ

ขั้นดาเนินการ

1. ตรวจสอบฐานข้อมูล อช./ผู้นา อช.
2. ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้าง ชมรม
ผู้นา อช. ระดับอาเภอให้เป็นปัจจุบัน
3. วิเคราะห์ศักยภาพผู้นา อช. และ
จัดทาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นา อช.

1. พัฒนาศักยภาพของ ผู้นา อช
2. ส่งเสริมให้ ผู้นา อช. ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ และภาคีการพัฒนา
จัดทาโครงการริเริ่มสร้างสรรค์
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ขั้นติดตามประเมินผล
1. ติดตามให้คาแนะนา
ปรึกษา แก่ อช./ผู้นา อช.
ในพื้นที่
2. สรุปและประเมินผลการ
ดาเนินงาน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของจานวนผู้นาอาสา
พัฒนาชุมชนสามารถนาความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. มีโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของ
ผู้นา อช. ในการบริหารจัดการชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อาเภอละ 1 โครงการ

Change for Good

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาองค์กรสตรีขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นาองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย

76 จังหวัด

(1) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)

(3) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ (กพสอ.)

(2) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล (กพสต.)
(4) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)

กระบวนการ

ตัวชี้วัด

- วิเคราะห์บทบาท
องค์กรสตรี ทบทวน
ภารกิจองค์กรสตรี
- จัดทาทะเบียนข้อมูล
สมาชิกลุ่มสตรี

จัดทาแผนปฏิบัติการ
องค์กรสตรีขับเคลื่อน
งานพัฒนาชุมชน

รวมพลังผู้นาสตรี
ขับเคลื่อนงานพัฒนา
ชุมชนตามแผน

สรุปรายงานผล
การดาเนินการ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

1. ร้อยละ 85 ของผู้นาองค์กรสตรี
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
2. ร้อยละ 85 ของผู้นาองค์กรสตรี
มีส่วนร่วมสื่อสารสร้างภาพลักษณ์งาน
พัฒนาชุมชน

Change for Good

การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติตา่ ง ๆ
3. เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลง
กลุ่มเป้าหมาย
76 จังหวัด

กระบวนการ

1. คณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.)
2. คณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการปฏิบัตกิ ารขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ (คจพ.อ.)
3. ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทีมพี่เลี้ยง
5. ครัวเรือนเป้าหมาย จากระบบ TPMAP จานวน 983,316 คน 568,047 ครัวเรือน

- จัดทาฐานข้อมูล
ครัวเรือนยากจน
จาแนก 5 มิติ
- ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ข้อมูล

- สร้างการรับรู้
- บูรณาการ
ความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ

- ดาเนินการ
ขับเคลื่อน
ตามแนวทาง
การปฏิบัติการ
ในระดับพื้นที่

ตัวชี้วัด

- ติดตาม และสรุป
รายงานผล
- ประชาสัมพันธ์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
(ในระบบ TPMAP)
ได้รับความช่วยเหลือ 100%

Change for Good

กิจกรรมขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
2. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ผู้นาจิตอาสาให้สามารถปฏิบัตภิ ารกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น ครอบคลุมทุกพื้นที่
• ่มเป้าหมาย
กลุ
76 จังหวัด

กระบวนการ

1. กลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับต่าง ๆ
3. ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน
5. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัดและอาเภอ

- สนับสนุน
ให้มีการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน

- เสริมสร้าง
และพัฒนา
ขีดความสามารถ
ศูนย์ผู้นาจิตอาสา
พัฒนาชุมชน
ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้

- ขยายผล
และพัฒนาศูนย์ฯ
และประสาน
ความร่วมมือภาคี
การพัฒนาต่าง ๆ

2. คณะกรรมการบริหารศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน
4. ภาคีการพัฒนา ๗ ภาคส่วน

ตัวชี้วัด

- ถอดบทเรียน
ความสาเร็จ
เพื่อเป็นแบบอย่าง
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

-มีศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ครบทุกตาบล ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1- 2 ครบ 878 ศูนย์/อาเภอ
ไตรมาส 3-4 ครบ 7,036 ศูนย์/ตาบล

Change for Good

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นทีร่ วบรวมความรู้ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย

878 อาเภอ

ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอละ 1 แห่ง

กระบวนการ

ตัวชี้วัด

- พัฒนาสถานที่
ภายในศูนย์เรียนรู้
ให้มีความพร้อมใน
การรองรับ
การศึกษาดูงาน

- จัดตั้ง
ทบทวน/ปรับปรุง
คณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้

- จัดทาแผน
การดาเนินงาน
ของ
ศูนย์เรียนรู้

- เพิ่มพูนทักษะ
คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ จัดการ
ความรู้ และ
รายงานผล

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

จานวนศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
878 แห่ง

Change for Good

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น
และวิสำหกิจชุมชน

กรมกำรพัฒนำชุมชน
กระทรวงมหำดไทย

ประเด็นกำรนำเสนอ

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น
และวิสำหกิจชุมชน
กรมกำรพัฒนำชุมชน

ส่วนที่ 1 แนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมในภำรกิจ/หน้ำที่
ของหน่วยงำนที่ต้องกำรมอบหมำยให้จังหวัด/อำเภอ
ดำเนินกำรขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรบูรณำกำร ควำมเชื่อมโยงเนื้องำน
กำรรับ – ต่อ เป้ำหมำยผลผลิต ปริมำณ/มูลค่ำเพิ่มขึ้น
และควำมประหยัดคุ้มค่ำ

Change for Good

ใช้งบประมำณ

ส่วนที่ 1

แนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

Change for Good

โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนกำรปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
1

แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐำนรำก
513,750,200 บำท

โครงกำรยกระดับศักยภำพเกษตรรุ่นใหม่และผู้ประกอบกำร/
วิสำหกิจชุมชนในกำรผลิตสินค้ำชุมชน(22,343,800 บำท 3,800 ก/ร)

2

โครงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน
(226,406,400 บำท
3,820 ผลิตภัณฑ์)

3

แผนงำนบูรณำกำร
สร้ำงรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว
45,000,000 บำท

4

2.1 พัฒนำผลิตภัณฑ์
OTOP กลุ่มปรับตัวสู่
กำรพัฒนำ
(Quadrant D) ให้มี
คุณภำพมำตรฐำน
(49,900,000 บำท
1,900 ผลิตภัณฑ์:กรม)

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกลไกและ
โครงสร้ำงดูดซับมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ของกำรกระจำยรำยได้กลับสู่ท้องถิ่น
(265,000,000 บำท 80,0013 ครั้ง)

โครงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
(45,000,000 บำท 100 ชุมชน)

3.1 ตลำดอะเม
ซิ่ง ของกินของ
ใช้ (2,000,000
บำท 4 ครั้ง :
กรม)

1.1 พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรสู่ยุค 4.0
(17,046,800 บำท 3,800 กลุม่ /รำย : จังหวัด)

2.2 ส่งเสริมกระบวนกำร
เครือข่ำยองค์ควำมรู้
(Knowledge-based
OTOP:KBO)
(73,792,800 บำท 76
เครือข่ำย 1,520
ผลิตภัณฑ์ : กรม/จ.)
3.2 กำรจัดงำน
OTOP ภูมิภำค
(35,000,000
บำท 5 ครั้ง :
กรม)

2.3 พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
Premium
สู่สำกล
(43,713,600
บำท 300
ผลิตภัณฑ์:กรม)
3.3 OTOP
Midyear 2022
(86,670,000 บำท
1 ครั้ง : กรม)

4.1 ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
ชุมชนท่องเที่ยว
(26,344,000 บำท 100 ชุมชน champ 1,000 คน
200 ผลิตภัณฑ์ : อำเภอ/กรม)กรรมหลัก3 กิจกรอย

1.2 พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย OTOP
(5,297,000 บำท 76 เครือข่ำย : จังหวัด)

2.4 พัฒนำต่อยอด
ภูมิปัญญำ
ผลิตภัณฑ์ young
OTOP สู่สำกล
(10,000,000 บำท
100 ผลิตภัณฑ์ :
กรม)
3.4 OTOP ศิลปำชีพ
ประทีปไทย OTOP
ก้ำวไกลด้วยพระบำรมี
(90,000,000 บำท
1 ครั้ง : กรม)

2.5 พัฒนำรูปแบบ
ชุมชนภูมิปัญญำ
เพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
(4,000,000 บำท
4 ชุมชน : กรม)

3.5 ตลำดนัดคน
ไทยยิ้มได้
(30,000,000 บำท
63,000 ครั้ง :
จังหวัด)

4.2 ผลิตสื่อเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งชุมชน
ท่องเที่ยว (6,500,000 บำท
100 ชุมชน :จังหวัด/อำเภอ)

2.6 คัดสรรสุด
ยอดหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทย
(45,000,000
บำท 15,000
ผลิตภัณฑ์ :กรม/
จังหวัด)
3.6 นักกำร
ตลำดรุ่นใหม่
(21,330,000
บำท 237 คน
17,002 ครั้ง)

4.3 จัดแสดงและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว
(12,156,000 บำท
100 ชุมชน : กรม)

โครงกำรยกระดับศักยภำพเกษตรรุ่นใหม่และผู้ประกอบกำร/วิสำหกิจชุมชนในกำรผลิตสินค้ำชุมชน

กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรสูย่ ุค 4.0
1. เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ให้มีควำมสำมำรถและมีทักษะ
ในกำรนำสินค้ำจำหน่ำยในตลำดออนไลน์
2. เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำ OTOP ผ่ำนระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP
3. ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP มีธรรมำภิบำล
งบประมำณ 17,046,800 บำท (จังหวัดละ 224,300 บำท) ไตรมำส 1 (เดือนตุลำคม - ธันวำคม 2564)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP
จำนวน 2 วัน/จุด โดยมีเนื้อหำ/หลักสูตร ดังนี้

กรมวำงแผนกำรดำเนินงำน

1.
วำงแผน
ดำเนินงำน

พร้อมจัดทำแนวทำงกำร
ดำเนินงำน
โอนจัดสรรงบประมำณให้
จังหวัดดำเนินกำร
จังหวัดเลือกกลุม่ เป้ำหมำย
จังหวัดละ 50 รำย/กลุ่ม
ลงทะเบียน OTOP ยังไม่รับการพัฒนา/ผ่าน มชช.
หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาตามกระบวนการ มชช.

2.
ดำเนินงำน
กลไก : นักการตลาดรุ่น
ใหม่/Trader/เครือข่าย
OTOP/บ.ประชารัฐฯ

3.
ติดตำม

1) การเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0
2) ความสาคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
3) การเป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมีธรรมาภิบาล”
4) การจัดทา Template/Content ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ
จาหน่ายในตลาดออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ
5) การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจาหน่ายใน
ตลาดออนไลน์และฝึกปฏิบัติ
6) การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์
7) ฝึกปฏิบัติการนาข้อมูลเข้าระบบขายออนไลน์ และ Upload ภาพ
/Content ในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์
ติดตามและประเมินผล
สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานให้กรมทราบ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ที่มีศักยภำพที่ลงทะเบียน
ปี 2557 – 2564 จำนวน 3,800 รำย/กลุ่ม
ในพื้นที่ 76 จังหวัด

ตัวชี้วัด

1. จำนวนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ได้รับกำรพัฒนำ
3,800 รำย/กลุม่
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP มีรำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเข้ำถึงตลำด
ในประเทศ ต่ำงประเทศ และตลำดออนไลน์
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ได้ควำมรู้ ด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม
เทคโนโลยี มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรบริหำรจัดกำร กำรตลำด
และมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จำหน่ำยผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ (ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์)
3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP มีธรรมำภิบำลในกำรประกอบอำชีพ

ระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด (สถำนที่รำชกำร/สถำนที่เอกชน)

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

Change for Good

โครงกำรยกระดับศักยภำพเกษตรรุน่ ใหม่และผู้ประกอบกำร/วิสำหกิจชุมชนในกำรผลิตสินค้ำชุมชน

กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรสู่ยุค 4.0
พัฒนำศักยภำพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ให้มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรนำสินค้ำ
จำหน่ำยในตลำดออนไลน์ และเพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำ OTOP ผ่ำนระบบออนไลน์
จำนวน 3,800 กลุ่ม/รำย (76 จังหวัดๆ ละ 50 กลุ่ม/รำย)
แนวทำงแก้ไข

ปัญหำ/อุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทำให้กำรเดินทำง
ไม่สะดวก และไม่สำมำรถรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมำกได้

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ให้จังหวัดดำเนินกำรจัดอบรมในพื้นที่ ไม่ต้องเดินทำง
มำยังจุดนัดหมำยส่วนกลำงเช่นปีที่ผ่ำนมำ

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

Change for Good

กิจกรรมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย OTOP
1. เพื่อให้กำรดำเนินงำนเครือข่ำย OTOP ทุกระดับ มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ได้รับกำรสนับสนุนช่วยเหลือในกำรดำเนินงำน
จำกองค์กรของตนเองอย่ำงทั่วถึง
3. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนระดับกรม/จังหวัดและกรรมกำรเครือข่ำย OTOP มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรดำเนินงำนเครือข่ำย OTOP
งบประมำณ 5,297,800 บำท
ไตรมำส 2 (เดือนมกรำคม - มีนำคม 2564)

1.
วำงแผน
ดำเนินงำน

กรมกำหนดหลักสูตร
จังหวัดคัดเลือกกลุม่ เป้ำหมำย
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนจังหวัดๆ
ละ 2 คน ประธำนเครือข่ำย
OTOP และเลขำนุกำร/กรรมกำร
ระดับอำเภอๆ ละ 2 คน

2.
ดำเนินงำน

3.
สรุป/รำยงำน

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย OTOP
จำนวน 2 วัน โดยมีเนื้อหำ/หลักสูตร ดังนี้
วันที่ 1 - ทบทวนกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
- กรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนของเครือข่ำย OTOP จังหวัด
- บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเครือข่ำย OTOP อำเภอ/จังหวัด
- กำรเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP อย่ำงมืออำชีพ
วันที่ 2 - ทิศทำง/แนวโน้มในอนำคตด้ำนกำรตลำดผลิตภัณฑ์ OTOP
- วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนของเครือข่ำย OTOP จังหวัดที่ผ่ำนมำ
- จัดทำแนวทำงกำรให้กำรสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรOTOP ดังนี้
1) กำรพัฒนำศักยภำพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP
2) กำรพัฒนำยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพมำตรฐำน
3) กำรสนับสนุนช่องทำงกำรตลำด

สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้กรมทรำบ

ระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด (สถำนที่รำชกำร/สถำนที่เอกชน)

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนจังหวัด จำนวน 152 คน และ
คณะกรรมกำรเครือข่ำย OTOP
จำนวน 1,756 คน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรดำเนินงำนเครือข่ำย OTOP
2. มีแผนกำรดำเนินงำนเครือข่ำย OTOP
ระดับจังหวัด จำนวน 76 แผน

ประโยชน์ที่ได้รับ
กำรดำเนินงำนเครือข่ำย OTOP มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

Change for Good

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนกำรเครือข่ำยองค์ควำมรู้ (Knowledge - Based OTOP: KBO)
1. เพื่อส่งเสริมคณะกรรมกำรเครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
และสนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มี
มูลค่ำเพิ่มมำกขึ้น
2. พัฒนำยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสม และสำมำรถเพิ่ม
มูลค่ำ สร้ำงนวัตกรรม
3. เพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO จังหวัด
4. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำจำกคณะกรรมกำรเครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO จังหวัด มีโอกำส
และเพิ่มช่องทำงกำรตลำดเพิ่มมำกขึ้น

งบประมำณ 73,792,800 บำท ไตรมำส 1 - 4 (เดือนตุลำคม - กันยำยน 2564)
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO
จังหวัด (76 จังหวัดๆ ละ 40 คน)

กิจกรรมที่ 2 พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP
โดยเครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO จังหวัด
(76 จังหวัดๆ ละ 20 ผลิตภัณฑ์)

กิจกรรมที่ 3 ประกวด
และเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำน
เครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO
จังหวัด

ลงทะเบียน OTOP ยังไม่รับการพัฒนา/ผปก.ผ่าน มชช.
หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาตามกระบวนการ มชช.

ระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด (สถำนที่รำชกำร/สถำนที่เอกชน) และระดับกรมฯ
(ร่วมกับงำนศิลปำชีพ ประทีปไทย OTOP ก้ำวไกล ด้วยพระบำรมี พ.ศ. 2565)

ปีงบประมำณ
บประมำณพ.ศ.พ.ศ.
25652565

1. กลุ่มผู้ผลิตชุมชน/เครือข่ำย KBO จังหวัด จำนวน 3,040 คน
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่กำรพัฒนำ (QD)
หรือ 1-3 ดำว จังหวัดละ 20 ผลิตภัณฑ์ รวม 1,520 ผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัด

1. ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,520 ผลิตภัณฑ์ ได้รับกำรพัฒนำและมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
และผ่ำนเกณฑ์ชี้วัด 4 ใน 6 โดยต้องผ่ำนเกณฑ์ข้อ 1 และ 2
2. ผลิตภัณฑ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรมียอดจำหน่ำยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลาง
ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีมูลค่าเพิ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม
3. ผลการดาเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ได้รับการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีโอกาสนาเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิด
ช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มมากขึ้น

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

Change for Good

โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge – Base OTOP : KBO)
พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO จังหวัด (จังหวัดดำเนินกำร)
76 จังหวัด 3,040 คน
พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO จังหวัด (จังหวัดดำเนินกำร) เป้ำหมำย 1,520 ผลิตภัณฑ์ (จังหวัดละ 20 ผลิตภัณฑ์)
พัฒนำผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว 67 จังหวัด จำนวน 1,340 ผลิตภัณฑ์
อยู่ระหว่ำงพัฒนำ
8 จังหวัด จำนวน 160 ผลิตภัณฑ์
ติดอุทธรณ์
1 จังหวัด (นครปฐม) จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์
ประกวดเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนเครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO จังหวัด (กรมดำเนินกำร) เป้ำหมำย 76 ผลิตภัณฑ์ (จังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์)
ดำเนินกำรประกวดผ่ำนระบบออนไลน์ มีจังหวัดเข้ำร่วม 64 จังหวัด 64 ผลิตภัณฑ์

ปัญหำ/อุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) ทำให้กำรลงพื้นที่สำรวจข้อมูล กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ดำเนินกำรไม่ได้ เกิดควำมล่ำช้ำ/กำรประกวด KBO
ดำเนินกำรร่วมกับงำนศิลปำชีพ ประทีปไทย ดำเนินกำรไม่ได้

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ให้จังหวัดดำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และทดสอบตลำดแบบ
ออนไลน์ และปรับกำรประกวด KBO เป็นแบบออนไลน์

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

Change for Good

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกลไกและโครงสร้ำงดูดซับมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและกำรกระจำยรำยได้กลับสู่ท้องถิ่น

กิจกรรมตลำดนัดคนไทยยิ้มได้

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน

1. เพื่อพัฒนำศักยภำพตลำดนัดคนไทยยิ้มได้ ให้มีเอกลักษณ์และตัวตนที่โดดเด่น เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวเพิ่มช่องทำง
กำรตลำดให้กับสินค้ำของสัมมำชีพ ผลผลิตทำงกำรเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภำพ แต่ขำดช่องทำง
และโอกำสในกำรจำหน่ำย
2. เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ในกำรจำหน่ำยสินค้ำให้กับสัมมำชีพชุมชน เกษตรกร
และผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP
3. เพื่อให้สัมมำชีพชุมชน เกษตรกร และผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ได้พัฒนำสินค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของตลำด แต่ยังคงเอกลักษณ์และตัวตนของชุมชน

งบประมำณ 30,000,000 บำท

1. เกษตรกร และผู้ผลิตผู้ประกอบกำร OTOP
ในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้ำน
2. กลุ่มอำชีพในชุมชน เช่น สัมมำชีพชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต กลุ่มสตรี ฯลฯ

ไตรมำส 2 - 4 (เดือนมกรำคม - กันยำยน 2564)

ห้ามแบ่งเงินงบประมาณไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แจกจ่ายให้กับอาเภอ หรือแบ่งเงินงบประมาณไปจัดกิจกรรมในลักษณะ Event

จังหวัดและอำเภอวำง
แผนกำรดำเนินงำนส่งเสริม
กำรจัดตลำด

กรมจัดสรรงประมำณให้
จังหวัดและอำเภอ*

จังหวัดและอำเภอ
ดำเนินกำรจัดตลำด
ตำมแผนที่วำงไว้

ติดตำมประเมินผล
สรุปผลและรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน
ให้กรมทรำบ

กิจกรรม
1. การแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตการเกษตร ฯลฯ
2. กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตอาชีพ การบริการประชาชน การรณรงค์ NO Foam No Plastics
3. การพัฒนาตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อาทิ การสร้างเอกลักษณ์ของตลาด เช่น การแต่งกายของผู้ประกอบการ การใช้บรรจุภัณฑ์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
4. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางสื่อต่าง ๆ
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้ขาย เป็นประจาทุกครั้งที่มีการจัดตลาด

*หมายเหตุ งบประมาณที่จัดสรร พิจารณาตามจานวน
ตลาด และลักษณะของการจัดตลาด (รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน) รวมถึงศักยภาพและบริบท
ด้านอื่น ๆ ของตลาด

ตลำดนัดคนไทยยิ้มได้ 76 จังหวัด ตำมฐำนข้อมูลของจังหวัด ปี 2564 จำนวน 2,703 แห่ง

ปีงบประมำณ
บประมำณพ.ศ.พ.ศ.
25652565

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

ตัวชี้วัด
จัดตลำดนัดคนไทยยิ้มได้ จำนวน 63,000 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP)
2. ผู้ประกอบกำรตลำดนัดคนไทยยิ้มได้มีรำยได้จำกกำรจำหน่ำย
สินค้ำเพิ่มขึ้น
3. ตลำดนัดคนไทยยิ้มได้ เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

Change for Good

โครงกำรตลำดนัดคนไทยยิ้มได้
ดำเนินกำรจัดตลำดนัดคนไทยยิ้มได้ จำนวน 73,250 ครั้ง
(จำนวนตลำดนัดฯ 3,344 แห่ง)
แนวทำงแก้ไข

ปัญหำ/อุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) ทำให้บำงจังหวัด/อำเภอ ไม่สำมำรถดำเนินกำร
จัดตลำดนัดคนไทยยิ้มได้

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ปรับแนวทำงกำรดำเนินงำนโดยให้จังหวัด/อำเภอ ที่ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรจัดตลำดได้ ให้ปรับมำดำเนินกำรในกิจกรรม
ตำมควำมเหมำะสมของบริบทพื้นที่ เช่น ประชุมคณะทำงำน
เพื่อวำงแผนกำรขับเคลื่อนงำน, กำรเตรียมควำมพร้อมศักยภำพ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP,กำรจัดตลำดออนไลน์ ฯลฯ

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

Change for Good

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกลไกและโครงสร้ำงดูดซับมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของกำรกระจำยรำยได้กลับสู่ท้องถิ่น

กิจกรรม : นักกำรตลำดรุ่นใหม่

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน

1. เพื่อสร้ำงและพัฒนำนักกำรตลำดรุ่นใหม่ ในกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชน
ท่องเที่ยวให้มีช่องทำงกำรตลำดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและพัฒนำ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว

งบประมำณ 20,880,000 บำท ระยะเวลำกำรจ้ำง 6 เดือน (เดือนตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565)
กรมโอนจัดสรรงบให้จังหวัด เพื่อ
ใช้จ้ำงนักกำรตลำด
รุ่น
ใหม่ เดือนละ 15,000/คน
จังหวัดละ 2-5 คน ตำมขนำด
ของจังหวัด

จังหวัดดำเนินกำรสรรหำคน
เพื่อจ้ำงเป็นนักกำรตลำด
รุ่นใหม่ ตำมคุณสมบัติที่
กำหนด

จังหวัดกำกับติดตำมกำร
ดำเนินงำนของนักกำรตลำดให้
เป็นไปตำมแนวทำง ขอบเขต
ลักษณะงำน ตำมที่กำหนด

จังหวัดสรุปผลกำรดำเนินงำน
ประจำเดือน
ให้กรมทรำบ

สถำนที่ประกอบกำรของผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ภำยในจังหวัด

ปีงบประมำณ
บประมำณพ.ศ.พ.ศ.
25652565

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

ประชำชนได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
จำนวน 76 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 232 คน
(ส่วนกลำง 5 คน รวม 237 คน)

ตัวชี้วัด
ผลิตภัณฑ์ OTOP/ท่องเที่ยวชุมชนได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ช่องทำงกำรตลำดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จำนวน
16,700 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP และชุมชนท่องเที่ยว
มีช่องทำงกำรตลำด และรำยได้เพิ่มขึ้น
2.ประชำชนที่ได้รับผลจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID - 19) มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม
และพัฒนำ OTOP/ชุมชนท่องเที่ยว และเกิดสำนึกรักชุมชน
และภูมิปัญญำท้องถิ่น

Change for Good

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกลไกและโครงสร้ำงดูดซับมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและกำรกระจำยรำยได้กลับสู่ท้องถิ่น

กิจกรรมนักกำรตลำดรุ่นใหม่
ปี 2564 ระยะ 12 เดือน
(16 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64)

ยอดจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์
98,697,752 บำท

ถ่ำยทอด/แนะนำด้ำนกำรตลำดให้ผู้ประกอบกำร OTOP และชุมชนท่องเที่ยว 48,602 รำย
แนะนำ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว ด้วยกำร Live สด 6,026 ครั้ง 31,709 ผลิตภัณฑ์ ผู้เข้ำชม 949,780 ครั้ง
จัดทำ Content ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว ผ่ำน Social network 25,820 ผลิตภัณฑ์

จัดทำคลิปวีดิโอ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว ผ่ำน Social network 8,624 คลิป

ปัญหำ/อุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

1. ปัญหำเรื่องอุปกรณ์ในกำร Live สด หำกอุปกรณ์ไม่พร้อมอำจทำให้เกิด
ควำมไม่สมบูรณ์ของกำรดำเนินงำน เช่น ควำมคมชัดของภำพเสียง
อำจไม่ชัดเจน
2. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ไม่สำมำรถ
ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP เพื่อดำเนินกำร
ตำมกรอบงำนได้
3.ไม่มีงบประมำณสำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงลงพื้นที่

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1. จัดหำงบประมำณในกำรจัดซื้ออุปกรณ์ในกำร Live สด เพื่อให้เกิด
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2. ปรับแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
3. จัดสรรงบประมำณสำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงลงพื้นที่
ตำมระยะทำงจริง โดยกำรเปิกจ่ำยตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

Change for Good

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน

1. เพื่อค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นกั ท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
3. เพื่อสนับสนุนการจัดทาโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ
(Decentralized Hand - On Program Exhibition : D - HOPE) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้าของชุมชนที่สามารถจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
5. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สร้างการรับรู้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดและ
เชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน

เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน ภำคีพัฒนำ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบกำร
กลุ่มองค์กรต่ำง ๆ และผู้ประกอบกำรชุมชน ที่ได้รับกำรเสนอชื่อจำก
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติค้นหำผู้ประกอบกำร (Champ)
จำนวน 100 ชุมชน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 10 คน รวมจำนวน
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งสิ้น 1,000 คน

ไตรมำส 1 - 3

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกชุมชนท่องเที่ยว
ค้นหำผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Champ)
ผลิตภัณฑ์เด่น และกำรทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ในพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1.
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 1 ครั้ง/3 วัน และ 2.ทดสอบโปรแกรม
1 ครั้ง/3 วัน ตำมแนวทำง D – HOPE
(100 ชุมชนๆ ละ 33,000 บำท)

จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือ
ปฏิบัติ (D-HOPE)
-จัดทำเอกสำรแนะนำกำรท่องเที่ยว
-จัดงำนนิทรรศกำรโปรแกรมของผู้ประกอบกำร
ชุมชน (champ) ตำมแนวทำง D-HOPE /
ประชำสัมพันธ์
(100 ชุมชนๆ ละ 180,000 บำท)

ยกระดับและพัฒนำผลิตภัณฑ์
เพื่อจำหน่ำยให้นักท่องเที่ยว

(100 ชุมชนๆ ละ
2 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 20,000 บำท)

2. ผลิตสื่อเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์แหล่ง
ชุมชนท่องเที่ยว
(100 ชุมชนๆ ละ
65,000 บำท)

*หมายเหตุ 100 ชุมชน พิจารณาตามเกณฑ์ การจัดประเภทการพัฒนา
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในประเภท B เป็นลาดับแรก และ
พิจารณาประเภท A เป็นลาดับถัดไป

ชุมชนท่องเที่ยวเป้ำหมำย จำนวน 100 ชุมชน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

1. จานวนผู้จัดโปรแกรมท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ 1,000 คน
2. จานวนโปรแกรมท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์เด่นของผู้จดั โปรแกรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1,000 โปรแกรม
3. จานวนโปรแกรมท่องเทีย่ ว 1,000 โปรแกรม
4. เอกสารแนะนาการท่องเที่ยว 100 ชุมชน
5. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา 200 ผลิตภัณฑ์
6. ชุมชนท่องเทีย่ วOTOP นวัตวิถี มีสื่อประชาสัมพันธ์ชมุ ชน
ผ่านทางออนไลน์ จานวน 100 ชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ในชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายสามารถจัดทาโปรแกรม
การจัดนิทรรศการ แบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการถ่ายทอดประสบการณ์และจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ และชุมชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว

Change for Good

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
1. กรม : พัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือ จานวน 376 คน (ผู้นาชุมชน/ผู้นา อปท./จนท.พช.)
2. กรม : จัดทาวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ผู้นาชุมชนที่ประสบความสาเร็จด้านการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวจากชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง จานวน 3 ชุมชน ได้แก่ 1) บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง 2) บ้านลมทวน ต.บ้านปรก
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม และ 3) บ้านนา ต.ห้วยน้าขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
3. อำเภอ : ค้นหาปราชญ์ชุมชนด้านการท่องเที่ยว (Champ) จานวน 1,000 คน ชุมชนเป้าหมายจานวน 100 หมู่บ้าน/ชุมชน จัดทาแผนการบริหารจัดการชุมชนด้านการท่องเที่ยว
จานวน 100 แผน และการวางแผนจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว จานวน 1,000 โปรแกรม และจัดงานนิทรรศการ
โปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน
4. กรม : ขับเคลื่อนผู้นาชุมชนท่องเที่ยวส่งต่อการรับรู้และการตลาด 4.0 เป้าหมายดาเนินการ 100 ชุมชน (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
5. กรม : จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ในรูปแบบ Virtual Event (www.100otopvillage.com) จานวน 100 ชุมชน ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 8 ต.ค. 64
มีผู้เข้าชมงาน ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event) ผ่านเว็ปไซต์ www.100otopvillage.com ตลอดการจัดงาน 9 วัน จานวน 620,010 คน กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ
(Business Matching) จานวน 317 คู่ และมียอดจาหน่ายและสั่งซือ้ รวมทั้งสิน้ จานวน 33,700 บาท ชุมชนเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป
จานวน 100 หมู่บ้าน/ชุมชน

ปัญหำ/อุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 ทำให้กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนที่กำหนด

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แนวทำงแก้ไข

ปรั บ แผนกำรด ำเนิ น กำรและรู ป แบบกิ จ กรรมให้ เ ป็ น ไป
ตำมสถำนกำรณ์ ปั จ จุ บั น เช่ น กำรประชุ ม แบบออนไลน์ กำรจั ด ท ำเอกสำรแนะน ำ
กำรท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบไฟล์ ดิ จิ ทั ล เผยแพร่ ใ นระบบออนไลน์ ประชำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำ นสื่ อ
ช่องทำงต่ำง ๆ กำรจัดงำนแสดงและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Virtual Event เป็นต้น
เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

Change for Good

ตัวชี้วัดผลผลิตงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
(ในควำมรับผิดชอบของสำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน)
ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ชุมชนท่องเทีย่ วที่ได้รบั การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 100 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

100 ชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP ได้รับการพัฒนา 3,800 คน/กลุ่ม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 6

กิจกรรม/โครงกำร
ที่ส่งผลต่อผลผลิตงบประมำณ
โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิด
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
1.1 พัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
1.2 ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบ
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
1.4 ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายให้นักท่องเที่ยว
1.5 ประเมินผลการดาเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation : EE)
กิจกรรมที่ 2 ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งชุมชนท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 3 จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว

3,800 คน/กลุ่ม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

ตัวชี้วัดผลผลิตงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
(ในควำมรับผิดชอบของสำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน)
ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ผลิตภัณฑ์ OTOP
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3,820 ผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่เข้าร่วมโครงการมียอดจาหน่าย
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 6

3,820 ผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จานวนช่องทาง
การตลาด 80,013 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ รายได้จากการ
จาหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 6

80,013 ครั้ง

กิจกรรม/โครงกำร
ที่ส่งผลต่อผลผลิตงบประมำณ
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 1,900 ผลิตภัณฑ์
2. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP :
KBO) 1,520 ผลิตภัณฑ์
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล 300 ผลิตภัณฑ์
4. พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล 100 ผลิตภัณฑ์
1. ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ 4 ครั้ง
2. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค 5 ครั้ง
3. การจัดงาน OTOP Midyear 2022 1 ครั้ง
4. การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 1 ครั้ง
5. ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 63,000 ครั้ง
6. นักการตลาดุร่นใหม่ 17,002 ครั้ง

ไม่ใช้งบประมำณ

ส่วนที่ 2
แนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมในภำรกิจ/หน้ำที่ของหน่วยงำนที่ต้องกำรมอบหมำยให้จังหวัด/อำเภอ
ดำเนินกำรขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

Change for Good

กิจกรรมในภำรกิจ/หน้ำที่ของหน่วยงำนที่ต้องกำรมอบหมำยให้จังหวัด/อำเภอดำเนินกำร
ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น
ขยำยฐำนกำรลงทะเบียน OTOP

๑

๒

ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP รำยใหม่

๓

พัฒนำผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด
พัฒนำ OTOP Trader
/เครือข่ำย OTOP
เชื่อมโยง OTOP
เพื่อกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

พัฒนำฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นของจังหวัด

๔
๕

บทเรียนควำมสำเร็จกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
ส่งเสริมโอทอปเทรดเดอร์ ระดับจังหวัด
ทบทวนผลกำรจัดประเภทและประเมินชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี

๖

กำรดำเนินงำนคณะอนุกรรมกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

กิจกรรม : พัฒนำฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นของจังหวัด
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน

1. เพื่อพัฒนำฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิน่ ให้มีควำมสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่
ไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำร

กรม ฯ จัดทำ
แนวทำงกำร
ดำเนินงำน
แจ้งจังหวัด

จังหวัด/อำเภอ สำรวจและ
รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์
OTOP ที่เป็นภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของ แต่ละจังหวัด
(76 จังหวัดๆ ละ
10 ภูมิปัญญำ)

ไตรมำส 1 – 4 (เดือนธันวำคม 2564 - กันยำยน 2565)

จังหวัดดำเนินกำรปรับปรุง
เพิ่มเติมข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ใน
ฐำนข้อมูลภูมิปัญญำ OTOP
ในระบบ OTOP BIG DATA
ให้เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
ภูมิปัญญำ OTOP จำนวน 760 ภูมิปัญญำ ที่มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และบันทึกในระบบ OTOP BIG DATA

สรุปรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน ให้กรม
ทรำบ

สถำนที่ประกอบกำรของผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP จังหวัด

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ในพื้นที่
76 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 760 ภูมิปัญญำ

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. กรมกำรพัฒนำชุมชนมีฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็น
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อกำรนำมำ
ใช้ประโยชน์
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ประชำชนทั่วไป และหน่วยงำน
ภำคี เครือข่ำยสำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น
ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรอนุรกั ษ์ พัฒนำต่อยอด

และเผยแพร่ต่อไป

Change for Good

กิจกรรม : กำรลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP รำยใหม่
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน

1. เพื่อจัดทำฐำนข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ให้เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรกำหนดแผนกำรส่งเสริมและพัฒนำได้อย่ำงเหมำะสม
ไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำร
กรมจัดทำคู่มือ
กำรลงทะเบียน
ผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร
OTOP

กรมจัดประชุมสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
โปรแกรมกำร
ลงทะเบียนผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร OTOP
กับเจ้ำหน้ำที่OTOP
สำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัด และอำเภอ

ผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร
ยื่นแบบกำร
ลงทะเบียนเป็น
ผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร
OTOP (ยื่นแบบ ณ
สพอ. หรือ แบบ
ออนไลน์)

ไตรมำส 1 – 4 (เดือนตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565)

อำเภอ รับคำร้อง
ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนถูกต้อง
ของข้อมูลและ
เอกสำร

จังหวัดจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำร เพื่อ
พิจำรณำรับรองให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร OTOP
และประกำศผล

กรมตรวจสอบข้อมูลผู้
ได้รับกำรรับรองให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร OTOP
ของจังหวัด /กทม
พร้อมจัดทำฐำนข้อมูล
เพื่อกำรใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด และกรมกำรพัฒนำชุมชน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1. กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
2. ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้ำของรำยเดียว
3. ผู้ผลิตที่เป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

ตัวชี้วัด
1. มีฐำนข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
จำนวน 1 ฐำน
2. มีกำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรกำหนดแผนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำ อย่ำงน้อย 5 โครงกำร

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. มีจำนวนผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP เพิ่มขึ้น
2. มีฐำนข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ที่เป็นปัจจุบัน
3. สำมำรถใช้ประโยชนจำกฐำนข้อมูลในกำรกำหนดแผนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำได้อย่ำงเหมำะสม

Change for Good

กิจกรรม : บทเรียนควำมสำเร็จกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน

1. เพื่อพัฒนำแนวคิดหรือวิธีกำรในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไปสู่กำรปฏิบัตทิ ี่มปี ระสิทธิภำพ
2. เพื่อเผยแพร่บทเรียนควำมสำเร็จในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละพื้นที่
ไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำร

กรม ฯ จัดทำ
แนวทำง
กำรดำเนินงำน
แจ้งจังหวัด

จังหวัดจัดทำฐำนข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้ำร่วม
กำรพัฒนำจำกกรมกำร
พัฒนำชุมชน/จังหวัด/
หน่วยงำนอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้เข้ำร่วมกำรพัฒนำจำกกรม
กำรพัฒนำชุมชน/จังหวัด/หน่วยงำนอื่นๆ เช่น OTOP Premium,
KBO, OTOP ขึ้นเครื่อง, OTOP Brand nameผลิตภัณฑ์ QD เป็น
ต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564

ไตรมำส 1 – 3 (เดือนธันวำคม 2564 - มิถุนำยน 2565)

จังหวัด
ดำเนินกำรถอด
บทเรียน
กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่
คัดเลือก
(จ.ละ 5 ผลิตภัณฑ์)

จังหวัดเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผลกำร
ถอดบทเรียนกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ผ่ำน
สื่อรูปแบบออฟไลน์
หรือออนไลน์

สรุปรำยงำน
ผลกำร
ดำเนินงำน ให้
กรม ฯ ทรำบ

สถำนที่ประกอบกำรของผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP จังหวัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

ตัวชี้วัด
บทเรียนควำมสำเร็จของกำรพัฒนำยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
จำนวน 380 ผลิตภัณฑ์ ได้รับกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
รูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. มีแนวทำงปฏิบัติในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภำพ
เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ได้
2. สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสำมำรถเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้
ในกำรพัฒนำยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP สำมำรถนำองค์ควำมรู้ไปใช้
ในกำรพัฒนำและเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ได้
4. สร้ำงแรงบันดำลใจ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรอื่น ๆ
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด

Change for Good

กิจกรรม : ส่งเสริมโอทอปเทรดเดอร์ ระดับจังหวัด
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน

1. เพื่อส่งเสริมให้โอทอป เทรดเดอร์ ระดับจังหวัด เป็นกลไกในกำรพัฒนำสินค้ำ OTOP และเพิ่มช่อง
ทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP
2. เพื่อสร้ำงโอกำสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ในกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์ปรับตัวสู่กำรพัฒนำ
(Quadrant D) หรือผลิตภัณฑ์ระดับ 1-3 ดำว ได้รับกำรพัฒนำ และมีช่องกำรตลำดมำกขึ้น

ไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำร ไตรมำส 1 – 4 (เดือนธันวำคม 2564 - กันยำยน 2565)

กรม ฯ จัดทำ
แนวทำง กำร
ดำเนินงำน
แจ้งจังหวัด

จังหวัดร่วมกับนักกำรตลำด
รุ่นใหม่สนับสนุนกำรจัด
ประชุม โอทอป เทรดเดอร์
ระดับจังหวัด ผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร OTOP
เครือข่ำยผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร OTOP และ
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง

โอทอป เทรดเดอร์ ระดับจังหวัด
จัดทำแผนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ประเภทปรับตัวสู่กำรพัฒนำ (QD)
หรือผลิตภัณฑ์ระดับ ๑-๓ ดำว ให้มี
มูลค่ำเพิ่มขึ้น กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP และ
กำรจำหน่ำยสินค้ำ OTOP ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ (จ.ละ 5 ผลิตภัณฑ์)

ติดตำมประเมินผล
และสรุปรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน ให้
กรม ฯ ทรำบ

76 จังหวัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

โอทอป เทรดเดอร์ ระดับจังหวัด 76 จังหวัด

ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
มูลค่าเพิ่ม พร้อมจาหน่าย ตรงกับความต้องการของตลาด โดย OTOP Trader
จังหวัด จานวน 380 ผลิตภัณฑ์ (จังหวัดละ 5 ผลิตภัณฑ์)
2. จานวนรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาโดย
OTOP Trader จังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. โอทอป เทรดเดอร์ ระดับจังหวัด สำมำรถส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรที่
มีพัฒนำผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่กำรพัฒนำ (Quadrant D) หรือผลิตภัณฑ์ระดับ ๑-๓ ดำว
มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ มีศักยภำพทำงกำรตลำด มีช่องทำงใน
กำรจำหน่ำยสินค้ำ OTOP กระจำยไปยังผู้ซื้อทั้งในจังหวัด ต่ำงจังหวัด
2. OTOP Trader จังหวัด เป็นกลไกสำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
OTOP ที่มีพัฒนำผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่กำรพัฒนำ (Quadrant D) หรือ
ผลิตภัณฑ์ระดับ ๑-๓ ดำว สำมำรถนำสินค้ำ OTOP ไปจำหน่ำยในช่องทำงกำรตลำด
รูปแบบต่ำง ๆ

Change for Good

กิจกรรม : ทบทวนผลกำรจัดประเภทและประเมินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สำนั กส่ งเสร ิมภูมิปัญญำท้องถิ่ นและว ิสำหกิ จชุมชน กรมกำรพัฒนำชุ มชน

เพื่อทบทวนผลกำรจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP และประเมินชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถีให้เป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรสนับสนุนและพัฒนำชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถีให้เหมำะสมกับชุมชนในแต่ละประเภท

ไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำร
คณะกรรมกำรบริหำรชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ทบทวนผลและส่งผล
กำรประเมินชุมชนท่องเที่ยว
ให้กับ สพอ.

จัดประชุมคณะอนุกรรมกำร
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับอำเภอ เพื่อประเมินผล
และส่งผลกำรประเมินชุมชน
ท่องเที่ยวให้กับ สพจ.

ไตรมำส 1 – 2

จัดประชุมคณะอนุกรรมกำร
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับจังหวัด เพื่อพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบกำรจัด
ประเภทชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี

ตัวชีว้ ัด
สพจ. ส่งผลกำร
ประเมินชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ให้กรมฯ
ทรำบ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั่วประเทศ จำนวน 3,680 ชุมชน/หมู่บ้ำน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จำนวน 3,680 ชุมชน/หมู่บ้ำน

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3,680 ชุมชน/
หมู่บ้ำน ได้รับกำรจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว

ประโยชน์ทไี่ ด้รบ
ั
1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับรู้ผลกำรประเมินจัด
ประเภทชุมชนท่องเที่ยวของตนเองและสำมำรถกำหนดทิศทำงใน
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของตนเองได้
2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับกำรสนับสนุนและพัฒนำ
อย่ำงเหมำะสมตำมประเภทของชุมชนท่องเที่ยว

Change for Good

กิจกรรม : กำรดำเนินงำนคณะอนุกรรมกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน

เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนคณะอนุกรรมกำรหนึง่ ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ในกำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรดำเนินงำน
โครงกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ประสบผลสำเร็จ

ไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำร ไตรมำส 1 – 4 (เดือนธันวำคม 2564 - กันยำยน 2565)
ทบทวนคำสั่ง
คณะอนุกรรมกำร
หนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับ
จังหวัด และระดับ
อำเภอ

คณะอนุ
กรรมกำรฯ
แต่ละระดับ
ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

เตรียมควำมพร้อม
ในกำรดำเนิ น งำนโครงกำร
คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ปี พ.ศ. 2565 กำรทบทวนระดับ
ประเภทและประเมินชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ประสำนกำรทำงำนร่วมกับ
คณะกรรมกำรเครือข่ำยหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ
จังหวัด/อำเภอ OTOP Trader
จังหวัด บริษัทประชำรัฐ (รักสำมัคคี)
จำกัด หน่วยงำนภำครำชกำร
หน่วยงำนภำคเอกชน และ
สถำบันกำรศึกษำในพื้นที่

จังหวัด/อำเภอ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด
คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอาเภอ คณะกรรมการ
เครือข่ายหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับจังหวัด/อาเภอ OTOP
Trader จังหวัด บริษัทประชารัฐ (รักสามัคคี) จากัด หน่วยงานภาค
ราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่

ตัวชี้วัด
คณะอนุกรรมกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด 76
จังหวัด และระดับอำเภอ 878 อำเภอ ดำเนินตำมกรอบแนวทำง
ดำเนินงำน แผนดำเนินงำน และผลกำรดำเนินงำนสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนโครงกำรหนึง่ ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่กำหนดไว้

ประโยชน์ที่ได้รับ
คณะอนุกรรมกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด/อำเภอ
มีกรอบแนวทำงดำเนินงำน แผนดำเนินงำน และผลกำรดำเนินงำน
สนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP)

Change for Good

ส่วนที่ 3

แนวทำงกำรบูรณำกำร ควำมเชื่อมโยงเนื้องำน กำรรับ – ต่อ เป้ำหมำยผลผลิต
ปริมำณ/มูลค่ำเพิ่มขึ้น และควำมประหยัดคุ้มค่ำ

Change for Good

แนวทำงกำรบูรณำกำร : ภูมิปัญญำท้องถิ่น สืบสำน อนุรักษ์ผ้ำไทย/ผ้ำพื้นเมือง และกำรลงทะเบียน OTOP กับ งำนพัฒนำชุมชน
กพสม./ต./อ./ภ.

ผู้นา อช./อช./ศอช.ต.
คณะกรรมการกลุ่มฯ

เนื้องำน:
รณรงค์ใช้
และสวมใส่
ผ้ำไทย

เป้ำหมำย
ส่งต่อ
ผลผลิต

กำหนดให้กำรใช้
และสวมใส่ผ้ำไทย
เป็นเกณฑ์ กำร
ประเมิน มชช.

ผู้นำ /กลุ่ม ที่ผ่ำน มชช.
ได้รับกำรยอมรับ (สสช.)

ผู้นาคนรุ่นใหม่
ครัวเรือนสัมมาชีพ/
ครัวเรือนยากจน

สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/
โคก หนอง นา/คชานุรักษ์

ผลผลิต :
ผลิตภัณฑ์/
กลุ่มอำชีพ

ส่งต่อ
ผลผลิต

ผลกำรดำเนินงำน
ที่ผ่ำนมำ

ศูนย์สารภี
บันทึกภูมิปัญญำฯ = 2,080 ภูมิปัญญำ
ศิลปิน OTOP = 203 คน (ปี 59-63)
Young OTOP = 1,016 รำย
OTOP Senior = 120 รำย
ส่งเสริมภูมิปัญญำผ้ำไทย/ต่อยอดผ้ำลำยพระรำชทำน
ฐำนข้อมูล : ผปก. 94,656 กลุ่ม/ราย
211,371 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล 30 ก.ย.64)

ส่งต่อ
ผลผลิต

ลงทะเบียน
OTOP

ส่งต่อ
ผลผลิต

ผู้นำ : ปรำชญ์ชุมชน/
ผู้นำกำรเปลี่ยน
แหล่งเงินทุน : กลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ /กองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี

เพิ่มศักยภำพผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร OTOP
เข้ำสู่ พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
มชช.
ผลิตภัณฑ์
คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ส่งต่อ
ผลผลิต

ศูนย์ผู้นำจิตอำสำพัฒนำชุมชน

มีกำรส่งเสริมภูมิปัญญำ
ผ้ำไทย/ต่อยอดผ้ำลำย
พระรำชทำน (สภว.)
ลงทะเบียน OTOP
เพิ่มขึ้น (สภว.)
ครัวเรือนมีอำชีพ
มีรำยได้ (สสช.)

สมำชิกกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีมีหนี้ลดลง
(สกส.)
มีผู้นำชุมชนด้ำนอำชีพ/
ภูมิปัญญำที่เป็นจิตอำสำ
พัฒนำชุมชนเพิ่มขึ้น
(สสช.)

แนวทำงกำรบูรณำกำร : กำรพัฒนำผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

กับ งำนพัฒนำชุมชน
เป้ำหมำย

ผู้นาคนรุ่นใหม่
ครัวเรือนสัมมาชีพ/
ครัวเรือนยากจน

สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/
โคก หนอง นา/คชานุรักษ์

ผลผลิต :
ผลิตภัณฑ์/
กลุ่มอำชีพ

ส่งต่อ
ผลผลิต

ลงทะเบียน
OTOP

ส่งต่อ
ผลผลิต

เพิ่มศักยภำพผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร OTOP
เข้ำสู่ พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
มชช.
ผลิตภัณฑ์
คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ผลกำรดำเนินงำน
ที่ผ่ำนมำ

ย้อนกลับ : พัฒนา

ฐำนข้อมูล : ผปก. 94,656 กลุ่ม/ราย
211,371 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล 30 ก.ย.64)

ผู้นำ : ปรำชญ์ชุมชน/
ผู้นำกำรเปลี่ยน
ส่งต่อ
ผลผลิต

แหล่งเงินทุน : กลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ /กองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี

บ.ประชำรัฐ

ครัวเรือนมีอำชีพ
มีรำยได้ (สสช.)
สมำชิกกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีมีหนี้ลดลง (สกส.)
ชุมชนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ
มำตรฐำน (สภว.)

ศูนย์สารภี

ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ได้รับกำร
พัฒนำ 24,936 กลุ่ม/ราย (ปี 60 – 63)
พัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์
29,567 ผลิตภัณฑ์ (ปี 60 – 63)

ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
OTOP มีศักยภำพ (สภว.)

ส่งต่อ
ผลผลิต

แหล่งเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์เรียนรู้
อำชีพ/OTOP

มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน
(สสช.)
และมีผู้นำอำชีพ

แนวทำงกำรบูรณำกำร : กำรส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด /OTOP Trader /เครือข่ำย OTOP/
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
งำนพัฒนำชุมชน

กับ

สินค้ำชุมชน/ผลิตภัณฑ์
ชุมชน/OTOP(ผ่ำนและไม่
ผ่ำนกำรคัดสรร)

ผู้นาคนรุ่นใหม่
ครัวเรือนสัมมาชีพ/
ครัวเรือนยากจน

สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/
โคก หนอง นา/คชานุรักษ์

สินค้ำ
ชุมชน/
ผลิตภัณฑ์
ของชุมชน/
OTOP

ส่งต่อ
ผลผลิต

ศูนย์สารภี

OTOP(ผ่ำนกำรคัดสรร)
OTOP(ผ่ำนกำรคัดสรร
3-5 ดำว)

ผลกำรดำเนินงำน
ที่ผ่ำนมำ

 กำรจัดงำน OTOP ภูมิภำค
 OTOP To The Town
 กำรจัดงำน OTOP City
 กำรจัดงำน OTOP Midyear
 กำรจัดงำน ศิลปำชีพประทีปไทย

OTOP ก้ำวไกลด้วยพระบำรมี

OTOP

ช่องทำงกำรตลำด 406,368 ครั้ง (ปี 60 – 64) : ตลาดประชารัฐ ,OTOP ภูมิภาค
,OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ,OTOP Midyear ,OTOP ศิลปาชีพฯ ,OTOP City
นักกำรตลำดรุ่นใหม่ 237 รำย ยอดจำหน่ำย ปี 63=53,660,235 บำท ปี 64 =
98,697,752 บำท (30 ก.ย.64) รวม 152,357,987 บำท
พัฒนำต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว 200 ชุมชน

ฐำนข้อมูล : นักการตลาดฯ 237 ราย, OTOP Trader 76+1 ,เครือข่าย OTOP 76
จ./878 อ. ,ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,680 ชุมชน

ตลำดประชำรัฐ คนไทยยิ้มได้
 OTOP Trader จังหวัด
 ศูนย์แสดงและจำหน่ำย OTOP
 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 นักกำรตลำดรุ่นใหม่ OTOP


www.otoptoday.com
 Facebook : OTOP Today
 แฟลตฟอร์ม ที่เป็นสำกล

เป้ำหมำย
รำยได้จำกกำรจำหน่ำย
OTOP เพิ่มขึ้น (สภว.)
ครัวเรือนมีอำชีพ
มีรำยได้ (สสช.)
สมำชิกกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีมีรำยได้เพิ่มขึ้น
(สกส.)



หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งต่อ
ผลผลิต

ศูนย์สำธิตกำรตลำด/ร้ำนค้ำ
ชุมชน
บ.ประชำรัฐ

ระบำยสินค้ำออกจำกชุมชน
กระจำยรำยได้สู่ชุมชน

(ร่ำง) ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ม.44

คำอธิบำย

พิจำรณำจำกรำยได้กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565)
โดยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์) เปรียบเทียบกับรำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หนึง่ ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
โดยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564)

นิยำม

ตลำดออนไลน์ คือ กำรทำกำรตลำดในสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ หรือโฆษณำให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่รู้จัก
ตลอดจนกำรซื้อกำรขำย ซึ่งกำรทำกำรตลำดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณำ Facebook โฆษณำ Line โฆษณำ
Google โฆษณำ YouTube โฆษณำ Instagram เว็บไซต์ หรือผ่ำนแพลตฟอร์มอื่น เป็นต้น

ขอบเขต
กำรประเมิน
สูตรคำนวณ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จำหน่ำยในแพลตฟอร์ม หรือสื่อออนไลน์
รำยได้กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ - รำยได้กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยได้กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เกณฑ์
กำรประเมิน

เป้ำหมำยขั้นต้น (50)

เป้ำหมำยมำตรฐำน (75)

เป้ำหมำยขั้นสูง (100)

ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

X 100
เงื่อนไข : ผลิตภัณฑ์ OTOP
ของผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
OTOP ที่ลงทะเบียนกับ
กรมกำรพัฒนำชุมชน

ประเด็นเน้นย้ำ
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน

1. โครงกำรหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

2. กำรใช้และสวมใส่
ผ้ำไทย

• 1.1 ผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้ำ/บริกำรจำกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้ำสู่ตลำดออนไลน์ผ่ำนแฟลตฟอร์ม ตลอดจน
ส่งเสริมควำมรู้และทักษะกำรจำหน่ำยสินค้ำในตลำดออนไลน์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร otop และชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี โดยร่วมมือกับ OTOP Trader บริษัทประชำรัฐ (รักสำมัคคี) จำกัด และนักกำรตลำดรุ่นใหม่
• 1.2 เตรียมควำมพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565
• 1.3 พัฒนำผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพร ที่สำมำรถใช้ในกำรป้องกันและรักษำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

• 2.1 ดำเนินกำรตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 "มำตรกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้และสวมใส่
ผ้ำไทย" อย่ำงต่อเนื่อง รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ และขยำยผลไปยังหน่วยงำนรัฐ ภำคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กร
ในงำนพัฒนำ
• 2.2 แสวงหำควำมร่วมมือกับนักออกแบบมืออำชีพ ในกำรพัฒนำต่อยอดผ้ำไทย ผ้ำพื้นเมือง ให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำดและส่งเสริมกำรใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นกำรย้อมสีผ้ำด้วยเปลือกไม้ ฯลฯ
ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

ปีงงบประมำณ
บประมำณพ.ศ.พ.ศ.
25652565

เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565

Change for Good

สำนักพัฒนำทุน
และองค์กรกำรเงินชุมชน

กรมกำรพัฒนำชุมชน
กระทรวงมหำดไทย

เศรษฐกิจฐานรากมัน
่ คงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเง ินชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เร ียน ท่านพัฒนาการจังหวัด ผู้อานวยการกลุ่มงาน
และพี่น้องเจ้าหน้าทีพ
่ ัฒนาชุมชนทุกท่าน

สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเง ินชุมชน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่ มกัน
ขับเคลื่อนตัวชีว้ ัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในความรับผิดชอบของสานักฯ จนบรรลุ
เป้าหมายทุกตัวชีว้ ัด ดังนี้

ตัวชีว้ ัดงบประมาณ (กองทุนธรรมาภิบาล, การเข้าถึงแหล่งทุน, ชุมชนปลอดภัยจาก

ยาเสพติด, มีกลไกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ตัวชีว้ ัดกรมการพัฒนาชุมชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (ยกระดับกองทุนธรรมาภิบาล)
ตัวชีว้ ัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตาแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนา

ชุมชน, รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นางว ิไลวรรณ ไกรโสดา) ผู้อานวยการสานักพัฒนาทุน
และองค์กรการเง ินชุมชน และพัฒนาการจังหวัด 76 จังหวัด (ยกระดับกองทุนธรรมาภิบาล, พัฒนา
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน, การบร ิหารจัดการหนี้ของศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน, ประกวดหมู่บ้าน
รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ)
เศรษฐกิจฐานรากมัน
่ คงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

“ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ”

<

เศรษฐกิจฐานรากมัน
่ คงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

<

1
2
3
4
5
เศรษฐกิจฐานรากมัน
่ คงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

<

เศรษฐกิจฐานรากมัน
่ คงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

<

ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ชาติ
15 ประเด็นเร่งด่วน
แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ

ลดความเหลื่อมล้้าทั้งภายใน และระหว่างประเทศ

ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นที่ 9 เศรษฐกิจฐานราก
ด้านที่ 15 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
ด้านที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ ด้านที่ 9 สังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายของรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

นโยบายหลัก ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการด้ารงชีวิตของประชาชน

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจฐานรากมัน
่ คงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 การเสริมสร้างความสุข
ของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
<

เศรษฐกิจฐานรากมัน
่ คงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

<

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม

วาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565

เป้าหมาย

นโยบายรัฐบาล
การลดความเหลื่อมลาทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข
2. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล

ประเด็นการพัฒนา

ปฏิบัติการสาคัญ ปี 2565 (Action)
ฐานข้อมูล

1

ปฏิบัติการขจัด
ความยากจนและ
สร้างรายได้

พช. 2565

งาน

สนองงาน
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน สถาบันหลักของชาติ

2

พช. 2565

งบ

3

1. สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

พช. 2565

ระบบ
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

4

พช. 2565

คน
<

ทิศทางการขับเคลื่อน
งาน พัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารการจัดเก็บ
และใช้ประโยชน์ข้อมูล 
เพื่อการพัฒนาชุมชน
1. จัดเก็บข้อมูล
ความจ้าเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.)
2. จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. 2ค)
3. จัดท้าระบบข้อมูล
Big Data

1. ขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพิ่มศักยภาพทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน
(กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) ฯลฯ) 
3. ส่งเสริมอาชีพศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 
4. แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน 
5. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
6. OTOP(พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ พัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน/ส่งเสริมช่องทางการตลาด)
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
8. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
9. สร้างอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ด้าเนินการตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน
1. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
2. เสริมสร้างและพัฒนาผู้น้าการเปลี่ยนแปลง 
3. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาศักยภาพผู้น้าอาสาพัฒนาชุมชน
และผู้น้าองค์กรสตรี เพื่อขับเคลื่อนงาน
พัฒนาชุมชน 
5. ด้าเนินงานศูนย์ผู้น้าจิตอาสาพัฒนาชุมชน และ 
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”
7. จัดท้าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
ในระดับอ้าเภอและต้าบล (One Plan)


ปฏิบัติการขจัดความยากจน
ฐานข้อมูล
และสร้างรายได้

(หมายเหตุ :  = งานหลัก)
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

สนองงาน
สถาบันหลักของชาติ
1. งานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
2. โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา
ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2565
3. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.- พช.)
4. กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
5. น้อมน้าแนวพระราชด้าริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร
6. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านคชานุรักษ์
7. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน
“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
<

1

ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
จปฐ.

ฐานข้อมูล
กชช. 2ค
ฐานข้อมูล
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 1

<

2 ปฏิบัติการขจัด

ความยากจน และ
สร้างรายได้

1. ใช้ประโยชน์
จากทุนชุมชน

1. ส่งเสริม/พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ้านวน 3,623 กลุม่
- โครงการ กข.คจ. จ้านวน 5,377 กองทุน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ้านวน 50,000 คน
- โครงการ กข.คจ. จ้านวน 100,000 คน
3. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ้านวน
สมาชิกที่มีอยู่
4. ติดตาม สนับสนุนการด้าเนินงานโครงการ กข.คจ.
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
5. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สามารถปรับโครงสร้างหนี้
และลด/ปลดหนี้ ได้ จ้านวน 14,250 ครัวเรือน
6. พัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้เป็นต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการหนี้ จ้านวน 27 แห่ง ใน 27 จังหวัด
7. จัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่จัดตั้ง
ในปี 2551 – 2565 จ้านวน 1,138 แห่ง
8. บริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยหนี้ค้าง
ช้าระต้องไม่เกินร้อยละ 5 พร้อมสนับสนุน ติดตาม
การด้าเนินงานกองทุน ไม่ให้เกิดการทุจริต

2. สร้างอาชีพ

3. กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
1. โครงการหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
• สื่อสารสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อม

ปราชญ์ ด้ า นอาชี พ กลไกที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
สัมมาชีพชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน
2. ขั้นตอนการพัฒนาครัวเรือนและพื้นที่

• สร้างสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือน
• จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

ร้อยละ 85 ของประชาชนเป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

1. ผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า/บริการจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี เข้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านแฟลตฟอร์ม ตลอดจนส่งเสริมความรู้
และทักษะการจ้าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยร่วมมือ
กับ OTOP Trader บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
ชุมชน) จ้ากัด และนักการตลาดรุ่นใหม่
2. เตรียมความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต้าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพร ที่สามารถใช้ในการป้องกัน
และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. การใช้และสวมใส่ผ้าไทย
1. ด้าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 "มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย" อย่างต่อเนื่อง
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขยายผลไปยังหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนกลุ่มองค์กรในงานพัฒนา
2. แสวงหาความร่วมมือกับนักออกแบบมืออาชีพ ในการพัฒนาต่อยอด
ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและส่งเสริม
การใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นการย้อมสีผ้าด้วยเปลือกไม้ ฯลฯ

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
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3 เสริมสร้าง
ปฏิบัติการ

ความเข้มแข็ง
ชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน

ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้น้า
การเปลี่ยนแปลง

ด้าเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้

พัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
“โคก หนอง นา โมเดล”

พัฒนาศักยภาพผู้น้า
อาสาพัฒนาชุมชน
และผู้น้าองค์กรสตรี

จัดท้าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ฯ
(One Plan)

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 1
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4 สนองงาน

สถาบันหลัก
ของชาติ

07

07 01

งานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

06

06
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ลายผ้าพระราชทาน
“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

ส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้านคชานุรักษ์

05

05

02
04

03

01

โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา
“สืบสาน รักษา ต่อยอด”
เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2565

02

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
(อพ.สธ.) พช.

03

น้อมน้าแนวพระราชด้าริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

04
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หน้า 1
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เศรษฐกิจฐานรากมัน
่ คงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

<

เศรษฐกิจฐานรากมัน
่ คงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

<

เศรษฐกิจฐานรากมัน
่ คงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

<

เศรษฐกิจฐานรากมัน
่ คงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

<

•

➢

•

❖
➢
➢

<

<

โครงการส่งเสร ิมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

▪
▪
▪
▪

<

แนวทางส่งเสร ิมการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

งานตามภารกิจ/หน้าที่

กิจกรรม

การพัฒนาและยกระดั บหมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ขั้นตอน
การขับเคลื่อน

Step 2

Step 1

Step 4

Step 3

Step 5

ไม่ใช้งบประมาณ

<

ตัวอย่างการคีย์ฐานข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน : ในเว็บไซต์ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมการพัฒนาชุมชน
ข้อมูล
สมบูรณ์

ข้อมูลไม่
สมบูรณ์

<

<

<

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้านการชาระเงินยืมตามสัญญา ปี พ.ศ. 2563

จังหวัด

หมู่บ้าน

ร้อยละ

75

2,834

78.94

131,555,000

25.51

<

มาตรการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายทีย่ ม
ื เงินโครงการ กข.คจ.
ได้รับผลกระทบจากาการแพร่ระดับของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ตาบล

1,224

คร.เป้าหมายได้รับการผ่อนผันการส่งใช้คืนเงินยืม

รวมทั้ง 2 ครั้ง

76,969 คร. เป็นเงิน 694,478,315 บาท

<

บ้านดอนคา
อ. พรหมคีรี
จ. นครศรีธรรมราช

210,253,719

13,983

กองทุนต้นไม้
ศูนย์สาธิตการตลาด
ลอยฟ้า

บ้านป่าแดง
อ. หนองใหญ่
จ. ชลบุรี

340,453,822

3,846

ปั๊มน้ามันชุมชน
สวัสดิการที่ดิน +
บ้านพักให้สมาชิก

บ้านน้าโจน อ. แกลง จ. ระยอง

340,367.05

42 คร.

บ้านหนองนกชุม อ. ทรายทองวัฒนา
จ. ก้าแพงเพชร

327,167.85

38 คร.

บ้านหนองตาใกล้ อ. เมืองอ้านาจเจริญ
จ. อ้านาจเจริญ

296,250.66

130 คร.

<

<

งานตามภารกิจ/หน้าที่

แนวทางส่งเสร ิมการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ไม่ใช้งบประมาณ

<

งานตามภารกิจ/หน้าที่

ส่งเสร ิมการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ไม่ใช้งบประมาณ

<

<

<

โครงการ

พระราชดาร ิโครงการอนุรก
ั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.)

<

<

<

<

<

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการบูรณาการกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินให้มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้
เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาหนีสิน และบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบ/โครงสร้าง

กระบวนการบริหารจัดการหนี้

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแกนหลักจัดตัง
กลุ่ม/กองทุนที่มีอยู่ในชุมชนเป็นสมาชิก
คณะกรรมการฯ มาจากตัวแทนกองทุน/ผู้น้าชุมชน
มีระเบียบการบริหารจัดการกลางร่วมกัน

ผลการด้าเนินงาน
ปัจจุบันมีจ้านวน 1,138 แห่ง 76 จังหวัด 878 อ้าเภอ)
▪ ปรับโครงสร้างหนีไปสู่ 1 คร. 1 สัญญา (ปี 2560-2563) จ้านวน 45,873 ครัวเรือน
▪ บริหารจัดการหนี (ปี 2564) จ้านวน 2,494 ครัวเรือน 5,122 สัญญา เป็นเงิน 151,237,162 บาท
▪ ปี 2560 -264 ลดหนี 42,809 คร. เป็นเงิน 762,351,460 บาท
ปลดหนี 4,966 คร. เป็นเงิน 161,049,131 บาท
▪ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 3,412 กลุ่ม งบประมาณ 136,087,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 64)
ตัวอย่างหมู่บ้านศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ

โมเดล
ลด ปลดหนี้

บ้านโป่ง อ.แม่สรวย จ. เชียงราย
บ้านยางกระเดา อ.ดอนมดแดง
จ.อุบลราชธานี

ปัจจุบันมี 54 แห่ง ใน 49 จังหวัด
ความส้าเร็จของการด้าเนินงาน (ครัวเรือน/บาท)

ปรับโครงสร้างหนี้

ลดหนี้

ปลดหนี้

โป่งโมเดล

88 คร.
3,667,289 บ.

80 คร.
559,669 บ.

8 คร.
185,000 บ.

3 เมนู ปลดหนี

45 คร.
5,675,000 บ.

42 คร.
882,500 บ.

3 คร.
370,000 บ.
<

<

งานตามภารกิจ/หน้าที่

แนวทางส่งเสร ิมการดาเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

กิจกรรมส่งเสร ิมการจัดระดับการพัฒนา
ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนและการแก้ไขปัญหา
หนี้สินภาคครัวเร ือน โดยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

1

จังหวัด

2

อาเภอ

3

การรายงานผล

ไม่ใช้งบประมาณ
<

กองทุนธรรมาภิบาลและ
การเข้าถึงแหล่งทุน

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

การพัฒนาทุนชุมชน
ตามแนวพระราชดาร ิ

<

สำนักงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี

กรมกำรพัฒนำชุมชน
กระทรวงมหำดไทย

60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ




60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ






60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ

ผลการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ร้ อ ยละ

12.50

ณ 10 ก.ย.64

60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ

60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ

 หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรสรรเง ินอุดหนุน
ประกอบด้วย











60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ



60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ

- สร้างความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและคนในครอบครัวในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่
- ส่งเสร ิมการออกกาหลังกายใน
ชีว ิตประจาวัน
- ส่งเสร ิมการมีสุขภาพจิตที่ดี
- การอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- การปลูกพืชผัก, พืชสมุนไพร เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร

สตรีไทยใส่ใจ
สุขภาพ

- สร้างการมีบทบาทของสตร ีในสังคม การเมือง
- พัฒนาสตร ีให้มีภาวะผู้นาเป็นแกนหลักในการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่
- ส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ

สตรียุคใหม่
ทันสมัย บุคลิกดี
มีความสามารถ

- เสร ิมสร้างการเข้าถึง รูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
- พัฒนาบุคลิกภาพสตร ี
- เพิ่มทักษะความรูค
้ วามสามารถสตร ี
- ทักษะการสื่อสารในยุคปัจจุบัน
- การพัฒนาทักษะอาชีพสตร ี

- การสร้างงาน สร้างอาชีพแก่สตร ีที่ได้รบ
ั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (
)
- การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีว ิตประจาวันจนเป็นว ิถีชวี ิต
- ส่งเสร ิมการออมในรูปแบบต่าง ๆ

60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรสรรเง ินทุนหมุนเว ียน
ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์

เป็ น เง น
ิ ทุ น ดอกเบี้ ย ต่ า ให้ ส มาชิ ก ประเภทบุ ค คลธรรมดาและ
องค์ ก รสตร ี น าไปประกอบอาชีพ สร้า งงาน สร้า งรายได้ และ
เสร ิมสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก

คุณสมบัติ

1. เป็นสมาชิกประเภทบุ คคลธรรมดา ซึง
่ รวมตั วกั นตั้ งแต่ สามคน

ขึ้นไปหร ือสมาชิกประเภทองค์กรสตร ี
2. มีภูมิลาเนาหร ือถิ่นที่อยู่ หร ือสถานที่ทางาน ตั้ งอยู่ในท้องที่ที่ยื่น
แบบขอรับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าหกเดือน
3. โครงการที่ ข อรับ การสนั บ สนุ น เง น
ิ ทุน ต้ อ งเป็ น โครงการเพื่ อ
พั ฒ นาอาชี พ การส ร้า งงาน การส ร้า งรายได้ โดยมี ผ ลการ
ดาเนินงานหร ือผ่านการฝึกอาชีพมาก่อน
4. มีวงเง ินไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.10 ต่อปี
5. กาหนดระยะในการผ่อนชาระคืนไม่เกิน 2 ปี และต้องชาระคืน
อย่างน้อยปีละ 2 งวด

1. ขนาดของจังหวัด
2. จานวนสมาชิก
3. ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
4. การบร ิหารจัดการหนี้

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40

จานวนเง ินทีจ
่ ด
ั สรรให้จงั หวัด/กรุงเทพมหานคร
- จังหวัดละ 3,000,000 บาท จานวน 1 จังหวัด รวมเป็นเง ิน 3,000,000 บาท
- จังหวัดละ 4,000,000 บาท จานวน 6 จังหวัด รวมเป็นเง ิน 24,000,000 บาท
- จังหวัดละ 5,000,000 บาท จานวน 4 จังหวัด รวมเป็นเง ิน 20,000,000 บาท
- จังหวัดละ 6,000,000 บาท จานวน 6 จังหวัด รวมเป็นเง ิน 36,000,000 บาท
- จังหวัดละ 7,000,000 บาท จานวน 13 จังหวัด รวมเป็นเง ิน 91,000,000 บาท
- จังหวัดละ 8,000,000 บาท จานวน 10 จังหวัด รวมเป็นเง ิน 80,000,000 บาท
- จังหวัดละ 9,000,000 บาท จานวน 26 จังหวัด รวมเป็นเง ิน 234,000,000 บาท
- จังหวัดละ 10,000,000 บาท จานวน 9 จังหวัด รวมเป็นเง ิน 90,000,000 บาท
- จังหวัดละ 11,000,000 บาท จานวน 2 จังหวัด รวมเป็นเง ิน 22,000,000 บาท
รวมเป็นเง ินทัง้ สิ้น จานวน 600,000,000 บาท



60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ

60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ

- พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/การตลาด
สนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง/
สัมมาชีพชุมชน

OTOP

- วัตถุดิบการผลิตสินค้าหร ือผลิตภัณฑ์
- วัสดุอุปกรณ์เครอื่ งมือในการประกอบ
อาชีพ
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ แบรนด์สินค้า
- สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
- ปรับปรุงกลุ่มอาชีพ

- ว ิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจชุมชน
- Stat up
- SMEs
- อุปกรณ์การทาการตลาด
ออนไลน์

- เพิ่มกาลังการผลิตสินค้า
- ปรับปรุงเครอื่ งมืออุปกรณ์ในการผลิต ปรับปรุง
สถานที่การผลิต
- พัฒนาผลิตภัณฑ์/ กลุ่ม OTOP Quarant D

- เกษตรกรรม
- แปรรูปผลิตภัณฑ์/อุตสาหกรรมในครัวเร ือน
- ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชุมชนท่องเทีย
่ ว
OTOP นวัตว ิถี

อื่น ๆ

- พัฒนาโฮมสเตย์/ฟาร์มสเตย์
- จัดกิจกรรมท่องเทีย
่ ว
- พัฒนาการสินค้าและของทีร่ ะลึก
- การบร ิการนักท่องเทีย
่ ว, บร ิการ
อาหารและเครอื่ งดื่ม

60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ





•
•
•
•
•
•
•


60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ

60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ




 ระยะเวลาดาเนินการ



 ตั วชีว้ ัดโครงการ



โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี



 ระยะเวลาดาเนินการ
 ตั วชีว้ ัดโครงการ





60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ

60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ




 ระยะเวลาดาเนินการ
จานวน 6 ครัง้ ๆ ละ 1 วัน ในไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565)



 ตั วชีว้ ัดโครงการ



60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ



 ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565)

 ตั วชีว้ ัดโครงการ







60 ปี กรมการพัฒนาช ุมชน
สร้างสรรค์ช ุมชน สร้างคน สร้างชาติ


1. เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและกลไกการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีทุกระดับได้ชว่ ยเหลือเกื้อกูล และแบ่งปัน
เมล็ดพันธุ/์ กิ่ง/พันธุ/์ พืชผัก ร่วมกันจากครัวเร ือนสู่ครัวชุมชน
2. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบ
ได้มีแหล่งอาหารสะอาด ปลอดภัย ไว้สาหรับบร ิโภคได้ตลอดปี
3. เพื่อเป็นแหล่งสารองเมล็ดพันธุ/์ กิ่ง/พันธุ/์ พืชผัก ไว้ใช้ในหมู่บ้าน/
ตาบล ในยามขาดแคลน
4. เพื่อช่วยให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและกลไกการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีทุกระดับ มีสถานทีเ่ ก็บรักษา/กิ่ง/
พันธุ/์ พืชผัก ไว้ใช้ในการขยายพันธุ์ และอนุรก
ั ษ์พันธุพ
์ ืชประจาถิ่น




 ระยะเวลาดาเนินการ
 ตั วชีว้ ัดโครงการ



ไม่ใช้งบประมาณ

ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย







412,116,000

บาท

ตัวชีว้ ัด
งบประมาณ

กรมฯ เผยแพร่ขอ
้ มูลสารสนเทศชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตด้วยเครอื่ งมือ GIS
กรมฯ จัดทาแผนปฏิบัติงานการจัดทา
สารสนเทศชุมชน ชีแ
้ จงการดาเนินงานการ
จัดทาสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตด้วยเครอื่ งมือ GIS

จังหวัดจัดทาสารสนเทศชุมชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีว ิตด้วยเครอื่ งมือ
GIS

กรมฯ สรุปผลการดาเนินงานการ
จัดทาสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีว ิตด้วยเครอื่ งมือ GIS

รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
เสริมสร ้างความ
ในการรักษา
ความมัน
่ คงปลอดภัยด ้านสารสนเทศ

การจัดเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ประโยชน์

➢ จปฐ. / กชช.2ค
➢ OTOP
➢ ศก.พพ.
➢กองทุนชุมชน

➢ CDD BIG DATA
➢ Linkage Center
➢ TPMAP

✓ ชี้เป้าการพัฒนา
✓ คนจนเป้าหมาย
✓ แก้ปัญหาตัวชี้วัด
จปฐ. ตกเกณฑ์

•
•
•

•

Best Practice

02

03

สถาบันการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

พัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่ วยดาเนินการ

สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพืน้ ที่

14,696,600 บาท

อบรมแบบออนไลน์ หลักสูตร 5 วัน

High Impact
Learning
Behaviour
Change

Business
Outcome

พัฒนากร
ระหว่าง
ประจาการ

ชานาญการพิเศษ
พอ. / ผอ.กง.

ผู้บริหารระดับสูง
(พจ.)

ทักษะ
เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic
Skillset)

ทักษะ
ด้านภาวะผู้นา
(Leadership
Skillset)

Mindset

พัฒนากร
ก่อนประจาการ
(พก.บรรจุใหม่)

การพัฒนา
Mindset & Skillsets

ทักษะ
ตามสายงาน
(Functional
Skillset)

(1) บุคลากรแรกบรรจุ (New Entry)
พัฒนาสอดคล้อง
(2) บุคลากรที่มีประสบการณ์ (Professional Personnel) Critical Role (ก.พ.)
(3) บุคลากรที่มีบทบาทหัวหน้างาน (Frontline Manager)
(4) บุคลากรที่ทาหน้าที่ ผู้อานวยการสานัก/กอง (Functional Manager)
(5) บุคลากรที่ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร (Organization& Business Leader)

ทักษะดิจิทัล
(Digital Skill)

Fundamental Digital Skill
Digital Government Skill

หลักสูตรเฉพาะ
• หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่ (13วิชา)
• หลักสูตรผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพ
(25 วิชา)

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

เชื่อมโยงการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล

Highly Technical Skill

หลักสูตรทั่วไป

เชื่อมโยงการพัฒนา
ทักษะ ก.พ.

• หมวดการพัฒนาองค์ความรู้
(Knowledge Development)
• หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)

• หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลัก ขรก.
(Core Competency Development)

หน้า 1

ทิศทางการพัฒนา
บุคลากร พช. ปี 2565

หลักสูตร
พัฒนากร
ก่อนประจาการ
(พก.บรรจุใหม่)

หลักสูตร
พัฒนากร
ระหว่าง
ประจาการ
(พก.1-6 ปี)

หลักสูตร
ข้าราชการ
ระดับ
ชานาญการพิเศษ

หลักสูตร
เสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ
(พอ.)

หลักสูตร
เสริมสมรรถนะ
ผู้อานวยการ
กลุ่มงาน
(ผอ.กง.)

หลักสูตร
นักบริหารงาน
พัฒนาชุมชน
ระดับสูง
(นพส.)

(พอ./ผอ.บรรจุใหม่)
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

หลักสูตร
เสริมสมรรถนะ
ผู้บริหาร
ระดับสูง
(พจ.)

โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ ด้านบร ิหารการเปลี่ยนแปลง
ความสาคัญของโครงการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้ตอบสนอง
การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงมหาดไทย และแผนปฏิบัติ
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน ทีม
่ ุ่งเน้น
สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง ส่งเสร ิมเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล เสร ิมสร้างชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เสร ิมสร้าง
องค์กรให้มีสมรรถนะสูง
พัฒนากรเป็นกลไกหลักทีส
่ าคัญของ
กรมการพัฒนาชุมชนทีท
่ างานใกล้ชด
ิ กับผูน
้ า
กลุ่ม/องค์กร และเคร ือข่ายการพัฒนาชุมชนใน
ระดับพื้นที่ โดยมีบทบาทหน้าทีใ่ นการ
ขับเคลื่อนกระบวนในการส่งเสร ิมเศรษฐกิจฐาน
รากให้มั่นคงและชุมชนมีความเข้มแข็ง มุ่งเน้น
ให้กรมการพัฒนาชุมชน มีสมรรถนะสูงในการ
บร ิหารการพัฒนาชมุชน เป็นองค์กรดิจท
ิ ล
ั
บุคลากรทันสมัย เก่ง ดี มีความสุข ใช้องค์
ความรูใ้ นการแก้ปญ
ั หา มีการบร ิหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ และมีภาพลักษณ์ของการ
บร ิการประชาชนทีด
่ ี สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวด 2

หมวด 1
ปรับ Mindset สู่การสร้าง
ความสาเร็จในการทางาน
✓ Growth Mindset
✓ หลักการพัฒนาชุมชน
✓ หลักการจัดการความรู ้
✓ การขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนา
ชุมชน ปี ๒๕๖๕

เครอื่ งมือการจัดการความรู ้
เพื่อสังคม
✓ Showcase
✓ CoP
✓ Infographic
✓ Brainstorming
✓ Deep Listening
✓ Digital Skill

หมวด 3
กระบวนการคิดและสื่อสาร
เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเร ียนรู ้
✓ การคิดรวบยอด
✓ การจับประเด็น และการเล่าเรอื่ ง
✓ ทักษะทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาบุคลากร
และองค์กร
✓ เปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการ
เร ียนรู ้

วัตถุประสงค์
❖ เพื่อสร้างความรูค
้ วามเข้าใจ ทักษะใน
การใช้เครอื่ งมือการทางานพัฒนาชุ มชน
❖ เพื่อส่งเสร ิมกระบวนการคิ ด ในการสร้าง
องค์ กรแห่ งการเร ียนรู ้
❖ เพื่อส่งเสร ิมและสนั บ สนุนการขับ เคลื่อน
งานกรมการพัฒนาชมุชน ปี ๒๕๖๕

Goal
พัฒนากร
นักพัฒนางานด้วยระบบดิจท
ิ ัล และระบบ
การจัดการความรูเ้ พื่อสังคม

โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
งบประมาณ 1,204,800 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
พัฒนาศักยภาพพัฒนาการอาเภอ ให้ตอบสนองการขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์ชุมชนให้
พึ่งตนเอง ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล เสริมสร้าง
ทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เสริมสร้างองค์กรให้มี
สมรรถนะสูง
พัฒนาการอาเภอ คือผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและการ
บริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องในอาเภอให้เป็นไปตามนโยบาย
ของอาเภอจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยและ
รัฐบาล ส่งเสริมศักยภาพของผู้นาชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของชุมชน ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ถือเป็นข้อต่อสาคัญในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่ให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กาหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ย่างสม่าเสมอ ต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA4.0)
หมวด 4 การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ให้มีการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ มีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูล มีการเรียนรู้และใช้องค์
ความรู้ในการแก้ปัญหา และมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และ
ปรับระบบการทางานเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย 961 คน

➢ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร
➢ เพือ่ ส่งเสริมให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พัฒนาการอาเภอ 878 คน
จนท.จังหวัด 76 คน ส่วนกลาง 7 คน

Contents

หมวด 1
กระบวนการจัดการความรู้
➢ กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร
➢ Showcase การจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน
➢ ชุดเครื่องมือการจัดการความรู้

หมวด 3

หมวด 2
เพิ่มทักษะทางการบริหาร
➢ การคิดแบบองค์รวม
➢ Digital Skill
➢ Thinking Skill for Innovation

Output ร้ อยละ 90
➢ พัฒนาการอาเภอมีความรู้ ความเข้าใจใน
ของผู้เข้าอบรมมีความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร
➢ พัฒนาการอาเภอสามารถพัฒนาให้สานักงาน ความเข้าใจตามเนื้อหาหลักสูตร
ไม่ต่ากว่าระดับมาก
พัฒนาชุมชนอาเภอ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

การออกแบบกระบวนการจัดการ
ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
➢ Design thinking
➢ ออกแบบแนวทางการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้

Outcome ร้อยละ 100

ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถออกแบบแนวทาง และ
จัดทาแผนปฏิบัติการ การพัฒนาสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้

โครงการจัดการความรูง้ านพัฒนาชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการความรู ้ เป็นเครอื่ งมือที่ช่วยสร้างให้ เกิ ดว ิธีปฏิ บัติงานที่เป็นเลิ ศ
สามารถพั ฒ นางานให้ มี ประสิ ทธิภ าพได้ ด้ ว ยการน าองค์ ค วามรู ท
้ ี่ ไ ด้ จาก
ประสบการณ์ มาเร ียนรู ้ และจัดการความรูอ
้ ย่างต่ อเนื่อง เมื่อมีการเร ียนรู ้
อย่างต่ อเนื่ องจะทาให้ องค์ ก รกลายเป็นองค์ ก รแห่ งการเร ียนรู ้ จึง มี ความ
จาเป็ นอย่ างยิ่ งที่ต้องกระตุ้ นและผลั กดั นบุ คลากรในหน่ วยงาน ให้ นาการ
จั ด การความรู ้ม าปฏิ บั ติ จ นเป็ น กิ จ วั ต ร ตลอดจนส่ ง เสร ิม การแบ่ ง ปั น
แลกเปลี่ยน เร ียนรู ้ และต่ อยอดองค์ความรูง้ านพัฒนาชุ มชนด้ วยระบบออนไลน์
จะทาให้บุคลากรเข้าถึงความรูไ้ ด้ง่ายและพร้อมใช้ยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการเพิ่มทักษะการจัดการความรู ้

งบประมาณ ๑,๕๐๙,๒๐๐ บาท
(ไตรมาส ๒)

กิจกรรมที่ ๑.๑ การเพิม
่ ทักษะการจัดการความรู ้ (อบรมรูปแบบออนไลน์ จานวน ๒ วัน)

กลุ่มเป้าหมาย 268 คน (จังหวัดละ ๓ คน ศพช. แห่งละ ๒ คน ส่วนกลาง ๑๓ คน และเจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)

กิจกรรมที่ ๑.๒ เวทีสร้างเคร ือข่ายนักจัดการความรูภ
้ าคประชาชน (จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน ๑ วัน)

กลุ่มเป้าหมาย 912 คน (ผู้นา/ปราชญ์ จากภาคชุมชน จังหวัดละ 1๐ คน และจนท. โครงการ จังหวัดละ ๒ คน)

๒

กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสร ิมการเร ียนรูแ
้ ละการจัดการความรู ้
ระดับพื้นที่

งบประมาณ ๑,๗๒๗,๐๐๐ บาท
(ไตรมาส ๓ - ๔)

กิจกรรมที่ ๒.๑ กิจกรรม KM สั ญจร การจัดการความรูช้ ุมชน (๒๒ ชุมชน)

กลุ่มเป้าหมาย ๓85 คน (ผู้นาชุมชนต้นแบบ ชุมชนละ ๑๐ คน/จนท.สพจ..,สพอ. ชุมชนละ 5 คน และจนท.ศพช. ชุมชนละ ๕ คน)

2. วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ ๒.๒ เวทีชุมชนนักปฏิบัติ (cop) (จัดที่ ศพช. ๑๑ แห่ง)

2.1 ส่งเสร ิมบุคลากรในการเป็นนักจัดการความรูใ้ นงานพัฒนาชุมชนมืออาชีพ
2.2 เพื่อสร้างเคร ือข่ายนักจัดการความรูง้ านพัฒนาชุมชน
2.3 ส่งเสร ิมให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ และจัดเก็บองค์ความรูร้ ะดับพื้นที่
2.4 เพื่อพัฒนาคลังความรูใ้ นการพัฒนาชุมชนในรูปแบบออนไลน์

3. งบประมาณ

๑

4,052,300 บาท

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์
4.๑.ผลผลิต
1) ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบงานด้านการจัดการความรู ้ สามารถจัดการ
ความรูแ
้ ละเผยแพร่องค์ความรูไ้ ด้
๒) มีผู้ นาชุ ม ชน/ปราชญ์ ร่ว มเป็นเคร ือข่ ายนั กจัดการความรูใ้ นระดั บ พื้น ที่ จานวน
760 คน
3) มีองค์ความรูจ้ ากชุมชนต้ นแบบที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ด้านการบร ิหารจัดการใน
การแก้ไขปัญหาในชุมชนในด้านต่างๆ ได้เป็นผลสาเร็จ จานวนอย่างน้อย 22 องค์ความรู ้
4) มีรูปแบบการเร ียนรูส
้ าหรับเจ้าหน้าทีก
่ รมการพัฒนาชุมชนเพิม
้ 1 ช่องทาง
่ ขึน
4.2 ผลลั พธ์ บุคลากรสามารถนาองค์ความรูไ้ ปปรับใช้และพั ฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน
้

กลุ่มเป้าหมาย ๒75 คน (จนท.ศพช.แห่งละ ๕ คน และผู้นาชุมชนต้นแบบ แห่งละ ๒๐ คน)

กิจกรรมที่ ๒.๓ CD Forum เสวนางาน พช. (เดือนละ ๑ ครัง้ รวม ๑๒ ครัง้ )

กลุ่มเป้าหมาย ๒4๐ คน (บุคลากรสังกัดส่วนกลาง ครัง้ ละ ๑๕ คน และจนท.โครงการ ครัง้ ละ ๕ คน )

กิจกรรมที่ ๒.๔ กิจกรรมตลาดนัดความรูง้ านพัฒนาชุมชน (๒ วัน)

กลุ่มเป้าหมาย ๑๐5 คน (บุคลากรส่วนกลาง ๒๐ คน และนักว ิชาการ/เจ้าขององค์ความรู/้ ครัวเร ือนต้นแบบ ๘๐ คน และ
จนท.โครงการ ๕ คน )

๓

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาสื่อการเร ียนรู ้

งบประมาณ ๕๙๔,๕๐๐ บาท (ไตรมาส ๑ - ๔)

กิ จกรรมที่ ๓.๑ การประชุ มก าหนดหลั กสู ตรส าหรั บ บุ คลากรที่ เหมาะสมกั บต าแหน่ งงาน และพั ฒนารู ปแบบการเร ย
ี นรู ้
ในรูปแบบออนไลน์ จานวน ๑ วัน
กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน (ผู้เชีย
่ วชาญและผู้แทนหน่วยงานต้นแบบ ด้าน KM,E-learning และบุคลากรส่วนกลาง 19 คนและจนท.โครงการ ๕ คน )

กิจกรรมที่ ๓.๒ สร้างสื่อการเร ียนรูง้ านพัฒนาชุมชนในรูปแบบการเร ียนรูผ
้ ่านระบบออนไลน์
(e-learning , e-library , website KM)

สร้างระบบ ๓ ระบบ และอบรมการใช้ให้กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน (ศพช. ละ ๒ คน บุคลากรส่วนกลาง ๑๘ คน และ จนท. สพช. ๑๐ คน)

กิจกรรมที่ ๓.๓ กิจกรรมจัดทาองค์ความรูง้ านพัฒนาชุมชนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
จัดทาและเผยแพร่เอกสารองค์ความรู ้ จานวน 200 เล่ม

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

โครงการเสร ิมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณ

๑,๔๐๗,๒๐๐.-

วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มขีดความสามารถของทีมผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
2. เพื่อสร้างพลังชุมชนของผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้ วยการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตประชาชน
ที่มา
• เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐
กรมประกาศจัดตั้งศูนย์ผน
ู้ าจิตอาสาพัฒนาชุมชน ๗๖ แห่ง ในปี ๒๕๖๕
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด
•ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
-ด้านที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสร ิมสร้างศั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
• พั นธกิจ กรมฯ ในการสร้างการมีส่วนร่วมและการเร ียนรูใ้ ห้ประชาชน

แนวคิด การสร้างการเร ียนรูเ้ ชิงรุกแบบรวมพลังของผู้นาการเปลีย
่ นแปลง
เพื่อสร้างพลังการเปลีย
่ นแปลงทางสังคม (Professional learning Community) : PLC

Better
Result

ศูนย์พักพิงภัยพิบัติ
ศูนย์ฝึกอบรม

Kick Off

เปลี่ยนพฤติกรรม
มีใจ
- สร้างความเข้าใจผ่าน
ระบบ Conference/
(พย.-ธ.ค. 64) (41,000)
- จว./อาเภอ ค้นหา/
สร้างทีมคนมีใจ ทีมละ
25 คน 76 ทีม
- อบรม 2 วัน (ม.ค 65)
(934,800)
- วางแผนขับเคลื่อนสู่
ศูนย์พักพิงภัยพิบัติ 76
แห่ง
Inside
ทีมขับเคลื่อน 76 ทีม
เปลี่ยน mindset

จุดเร ียนรู/้ ดูงาน

พื้นที่ศึกษาดูงาน
- ปฏิบัติตามแผน
- เตร ียมสถานที่
- เตร ียมหลักสูตร
- เตร ียมว ิทยากร
- การแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
ศพช. 11 แห่ง
(Showcase)
(ก.พ.65) ระบบ ZOOM
กลุ่มเป้าหมาย
ว ิทยากร /จังหวัด 76
แห่ง /ศพช. 11 แห่ง /
ส่วนกลาง/ผู้นาจิตอาสา
1,900 คน
ว ิทยากร/หลักสูตร
ฐานเร ียนรู/้ จุดดูงาน

ศูนย์เร ียนรู ้
ศูนย์เร ียนรู ้
- สร้างเคร ือข่ายเชือ
่ มโยง
ฐานเร ียนรู/้ ว ิทยากร/
หลักสูตร
- เตร ียมโรงกิน โรงนอน
โรงเร ียน โรงขับถ่าย
- จว+ศพช 11 แห่ง
จัดกิจกรรมให้การ
แลกเปลี่ยนเร ียนรู ้
ทาง Zoom
ศพช. 11 แห่ง(Showcase)
กลุ่มเป้าหมาย
ว ิทยากร 1 คน
(ท่าน ชช.วรรณา) /ผต/
จังหวัด 76 แห่ง /ศพช. 11
แห่ง /ส่วนกลาง /ผู้นาจิต
อาสา 1,900 คน
( มี.ค. 65)

เคร ือข่ายเร ียนรู ้
ตาบล/อ/จว.
ฐานเร ียนรู/้ จุดดูงาน

ศูนย์ฝึกอบรม
1 ยึดหลัก+เตร ียม 9 ขั้น
1.1 เตร ียมคน
1.2 เตร ียมความคิด
1.3 เตร ียมสถานที่
1.4 เตร ียมหลักสูตร
1.5 เตร ียมวางแผน
1.6 เตร ียมปฏิบัติการ
1.7 เตร ียมเครอื่ งมือ
1.8 เตร ียมขบวนการ
1.9 เตร ียมรักษาความดี
2 เตร ียมประเมิน/จัดระดับ
ศูนย์ฝึกอบรม
76 แห่ง (งบติดตาม)
กลุ่มเป้าหมาย
ผอ.ศพช.เป็นว ิทยากร
2 คน /ผู้ตรวจราชการ/
จังหวัด 76 แห่ง /ศพช. 11
แห่ง /ส่วนกลาง /ผู้นาจิต
อาสา 1,900 คน
( เม.ย.-พ.ค. 65)

ระดับความพร้อม
ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์พักพิงภัยพิบัติ
- มีหลักสูตร CMS
อบรม 5 วัน (ว ิทยากร
ดาบ.นิรน
ั ดร์)
- จัดการฝึกซ้อม รับมือ
ภัยพิบัติ
- จัดมหกรรมนาเสนอ
ผลงานศูนย์ผู้นาจิต
อาสาพัฒนาชุมชน
- - ถอดบทเร ียน/
ประชาสัมพันธ์
( มิ.ย.65)
กลุ่มเป้าหมาย
/ผู้ตรวจราชการ
/จังหวัด 76 แห่ง /ศพช.
11 แห่ง /ส่วนกลาง
/ผู้นาจิตอาสา 1,900
คน

ระดับความพร้อม
ศูนย์พักพิงภัยพิบัติ

ศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน 76 แห่ง
มีขีดความสามารถ
ในการสร้างพลัง
การเปลี่ยนแปลง
ในชุมชน

ผลผลิต
1. มีทีมผู้นาการเปลีย
่ นแปลง
ขับเคลื่อนศูนย์ผู้นาจิตอาสา
พัฒนาชุมชน 76 ทีม ๆ ละ
25 คน รวม 1,900 คน
2. มีแผนการขับเคลื่อนศูนย์
ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน 76
แผ่น/ ตลอดปี
3. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เร ียนรูแ
้ ละพัฒนาชุมชนไม่
น้อยกว่า 6 กิจกรรม/ศูนย์
ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน

งบประมาณ
1,592,700
บาท

โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตประชาชน :

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน
๒.เพื่อพัฒนารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน

เข้าใจปั ญหา

ตัง้ โจทย์

ออกแบบสร้างสรรค์

ต้นแบบ

ทดสอบ

Empathize

Define

Ideate

Prototype

Test

เตร ียมคน/ทีม/ความคิด

- สร้างความเข้าใจ

- ศึกษา/วเิ คราะห์ข้อมูลเบื้องต้ น
พื้นทีเ่ ป้าหมาย
- คัดเลือกพื้นที่ 4 ภาค
- วางแผนลงพื้ น ที่เพื่ อ หาความ
ต้ อ ง ก า ร ที่ แ ท้ จ ร ิ ง ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย
- เข้าใจปัญหา+กลุ่มเป้าหมาย
- ตั้ ง ป ร ะ เ ด็ น โ จ ท ย์ ปั ญ ห า
เบื้องต้น
- นาประเด็นเข้าสู่เวทีประชาชน

จัดเวทีเพื่อหาความต้ องการ
หร ือปัญหาที่แท้จร ิงของประชาชน

จัดเวทีออกแบบการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์

-

- ผลกระทบ (impact)
- ผลลัพธ์ (outcome)
- ผลผลิต (output)
- กระบวนการ (process)
- ปัจจัยนาเข้า (input)

แสดงความคิดเห็น
กาหนดโจทย์
วางแผนกาหนด Timeline
รูค
้ วามต้องการของชุมชน

โมเดลการพัฒนา
คุณภาพชีว ิตประชาชน
๔ แบบ

- บ้านแม่ใจใต้ ต.เว ียง อ. ฝาง จ.เชียงใหม่
- บ้านห้วยยาง ต.ดอนเมืองแอม
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
- บ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี

- บ้านคีร ีวง ต.กาโลน อ.ลานสกา
จ.นครศร ีธรรมราช

✓ ทีมนวัตกรรม
✓ พืน้ ที่ตน้ แบบ ๔ พท.
✓ แผนขับเคลื่อน

่
ทีมา
•
•
•

เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs)
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับ 13

สร้างต้นแบบนวัตกรรม
(Prototype)

กลุ่มเป้ าหมาย

ทีมนวัตกรรมภาครัฐ
ประกอบด้วย จนท.ส่วนกลาง 2
คน/ศพช.2 คน/พอ.1 คน/ผอ.
กลุ่มงาน 1 คน / พอ.ที่ผ่านการ
อบรมนพส.รุน
่ 38 2 คน / ผู้นา
ในพื้นที่ 6 คน/อ.ที่ปร ึกษา 1 คน

การทดสอบต้ นแบบ (Test)
ทดสอบครัง้ ที่ 1
ว ิเคราะห์ ร่าง Prototype
ทบทวนตั วต้นแบบ (PDCA)
นาไปใช้ ครัง้ ที่ 2
สรุปผล
ได้ตัวแบบ Prototype

ทีมนวัตกรรมนาเสนอผล
การขับเคลื่อนและรับฟั งความคิดเห็ น
จากผู้บร ิหาร /Stake holder / ผชช./
ว ิทยากร
ถอดบทเร ียนและสรุปผลงาน
- ผู้แทนภาคีเคร ือข่ายเข้าร่วม
- สะท้อนผลงานการปรับปรุง
- การประเมินผล
- สรุปเสนอผู้บร ิหาร
- ประชาสัมพันธ์

✓

รูปแบบการพัฒนา ๔ แห่ง
เผยแพร่ผลงานทางว ิชาการ

งบประมาณ ๖๐๕,๒๐๐ บาท (หกแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

มีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน ๓ เรื่อง
รายงานผลการวิจัยได้รับการนาเสนอและเผยแพร่ในระดับประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
งบประมาณ 1,773,100 บาท

ความเป็นมา
สถาบั น การพั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ฝึ ก อบรม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานสอดคล้ อ งกั บประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์ ข อง
กรมการพัฒ นาชุม ชน รวมถึง สร้างกลไกในการรักษามาตรฐานการฝึ กอบรม และ
มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเกิ ด ทั ก ษะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จึงจาเป็นต้องเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงานให้มี
มาตรฐานและต่อยอดให้หน่วยงานเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
นักทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นวิทยากรความเป็นเลิศ
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
- ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะสาหรับ
การปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล เพิ่มขึ้น
- วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่งได้รับการ
ประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมที่ 1
ฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลสูค่ วามเป็นเลิศ

กิจกรรมที่ 2
ประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย : จนท.ศพช วพช 65 คน

เป้าหมาย : หน่วยงาน และ บุคลากรใน สพช.

- วิธีดาเนินการดาเนินงาน
เป็นการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 หมวด
1. ปรับ Mindset ปลุก Passion สร้าง
ความสาเร็จในการทางาน
2. เสริมทักษะวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศ
- พื้นที่ดาเนินการ ศพช.และวพช.
- กาหนดดาเนินการในไตรมาส 2

งบประมาณ 555,100 บาท
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

- วิธีดาเนินการดาเนินงาน
ป ร ะ เ มิ น ม า ต ร ฐ า น ก า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชน
- พื้นที่ดาเนินการ ศพช.และ วพช.
- กาหนดดาเนินการในไตรมาส 3 - 4

งบประมาณ 1,218,000 บาท

กองการเจ้าหน้าที่
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

มิ ติที่ 2

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

งบประมาณ

จานวน 11 โครงการ
/ กิจกรรม
ใช ้งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร ์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

แผนงานบูรณาการ

ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค จานวน 8
โครงการ / กิจกรรม

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ 3 โครงการ/
กิจกรรม

8,703,800 บาท

5,300,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร ์การจัดสรรงบประมาณ : ด ้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร ์เสริมสร ้างพลังทางสังคม

งบประมาณ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

แผนงานยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร ์การจัดสรรงบประมาณ : ด ้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแผนงานยุทธศาสตร ์เสริมสร ้างพลังทางสังคม

งบประมาณ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

แผนงานยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร ์การจัดสรรงบประมาณ : ด ้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแผนงานยุทธศาสตร ์เสริมสร ้างพลังทางสังคม

งบประมาณ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

แผนงานบูรณาการ
ยุทธศาสตร ์การจัดสรรงบประมาณ : ด ้านการปร ับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาคร ัฐ

แผนงานบูรณาการต่อต ้านการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ
(โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด)

งบประมาณ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร ์การจัดสรรงบประมาณ : ด ้านการปร ับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาคร ัฐ
แผนงานบูรณาการต่อต ้านการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ (โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด)

งบประมาณ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบ

๑. เพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะเจ้าหน้าทีพ
่ ัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานทีม
่ ีความโปร่งใส ปราศจากการทุจร ิตประพฤติมิชอบและส่งเสร ิมการสร้างเคร ือข่าย
๒. เพื่อส่งเสร ิมการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติการงานของเจ้าหน้าทีพ
่ ัฒนาชุมชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชนและเคร ือข่ายในงานพัฒนาชุมชน
๓. เพื่อสร้างเจ้าหน้าทีพ
่ ัฒนาชุมชนให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจร ิต

ขั้นตอนการดาเนินงาน
สพจ. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่จนท.
6,500 คน

สพจ. จัดท าสื่ อรณรงค์ ต่ อ ต้ า น
การทุ จ ร ิตประพฤติ มิ ช อบของ
จังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

สพจ.+ คณะท างานส่ ง เสร ิมการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง เ ค ร ือ ข่ า ย ภ า ค
ประชาชนในการต่ อ ต้ า นการทุจ ร ิต
และประพฤติ มิ ช อบระดั บ จั ง หวั ด
คั ดเลื อ กกิ จ กรรมร ิเรมิ่ ดี เ ด่ นระดั บ
อ า เ ภ อ ที่ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ใ น

ปีงบประมาณ 2564

สพจ. + คณะท างานส่ ง เสร ิมการมี ส่ ว นร่ว มของ
เคร ือข่า ยภาคประชาชนในการต่ อต้ า นการทุจ ร ิต
และประพฤติ มิ ช อบระดั บ จั ง หวั ด +ส านั ก งาน
พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ ด าเนิ น กิ จ กรรมร ิเร มิ่ ระดั บ
จั ง หวั ด ตามแนวทางของกิ จ กรรมร ิเร มิ่ ดี เ ด่ น

ระดับอาเภอทีไ่ ด้คัดเลือก

เจ้าหน้าที่ พช. จานวน 6,500 คน

งบประมาณ

3,757,600 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) 2565

ตั วชีว้ ัดกิจกรรม
1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขับเคลื่อนกิจกรรมร ิเรมิ่ ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 กิจกรรม
2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรูค
้ วามเข้าใจสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รบ
ั
1.. บุคลากรในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทีม
่ ีความโปร่งใส ปราศจากการทุจร ิตประพฤติมิชอบ และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมทีไ่ ม่ทนต่ อการทุจร ิต
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีการดาเนินโครงการนวัตกรรมหร ือกิจกรรมร ิเรมิ่ ระดั บจังหวัด เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ/หร ือกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนา
ชุมชนในพื้นทีห
่ มู่บ้าน/ชุมชนให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบ โดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน รวมถึงการส่งเสร ิมธรรมาภิบาลชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

โครงการส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้าง
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบ
๑. เพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจร ิตประพฤติมิชอบและส่งเสร ิมการสร้างเคร ือข่าย
๒. เพื่อส่งเสร ิมการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติการงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชนและเคร ือข่ายใน
งานพัฒนาชุมชน
๓. เพื่อสร้างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจร ิต

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจร ิต ประพฤติมิชอบ (งบประมาณ 793,600 บาท)
- ใช้หลักสูตรสร้างว ิทยากรผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจร ิต
ต้านทุจร ิตศึกษา (Anti-Corruption
Education) ของสานักงาน ป.ป.ช. ซึง่
ประกอบด้วยรายว ิชา ดังต่อไปนี้
(1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
(2) ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจร ิต
(3) STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจร ิต
(4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

กิจกรรมที่ ๒ จัดทาสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจร ิตประพฤติ
มิชอบของจังหวัด (งบประมาณ 300,400 บาท)

- จังหวัด จัดทาสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจร ิตประพฤติ
มิชอบของจังหวัด จานวนไม่น้อยกว่า 1 สื่อ (จังหวัด
ละ 4,000 บาท)

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมร ิเรมิ่ ระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน (งบประมาณ ๑,๒๒๖,๐๐๐

1. จัง หวั ด ร่ว มกั บ คณะท างานส่ ง เสร ิมการมี ส่ ว นร่ว ม
ของเคร ือข่ายภาคประชาชนในการต่ อต้ านการทุจร ิต
และประพฤติ มิ ชอบระดั บจังหวัด คั ด เลือกกิ จกรรม
ร ิเรมิ่ เด่นระดับอาเภอทีไ่ ด้ดาเนินการในปีงบประมาณ
2564 หร ือออกแบบกิจกรรมร ิเรมิ่ ใหม่ อย่างน้อย 1
กิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการดาเนินกิจกรรมร ิเรมิ่
ระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. จัง หวั ด ร่ว มกั บ คณะท างานส่ ง เสร ิมการมี ส่ ว นร่ว ม
ของเคร ือข่ายภาคประชาชนในการต่ อต้ านการทุจร ิต
และประพฤติ มิ ช อบระดั บ จั ง หวั ด และส านั ก งาน
พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ ด าเนิ น กิ จ กรรมร ิเร มิ่ ระดั บ
จังหวัด ตามแนวทางข้อ 1 อย่างน้อย 1 กิจกรรม

โครงการส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบ
กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าทีพ
่ ช. จานวน 6,500 คน

งบประมาณ

3,757,600 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ด
พันหกร้อยบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รบ
ั
1. บุคลากรในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทีม
่ ีความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจร ิตประพฤติมิชอบ และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจร ิต
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีการดาเนินโครงการนวัตกรรมหร ือกิจกรรมร ิเรมิ่ ระดับจังหวัด เพื่อให้การดาเนินงาน
ของสานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวั ด และ/หร ือกิ จกรรมโครงการพัฒนาชุ มชนที่ขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนให้ เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจร ิตประพฤติมิชอบ โดยการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน รวมถึงการส่งเสร ิมธรรมาภิบาลชุมชน

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) 2565

ตั วชีว้ ัดกิจกรรม

1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขับเคลื่อนกิจกรรมร ิเรมิ่ ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 กิจกรรม
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรูค
้ วามเข้าใจสามารถนาไปปรับใช้
ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

กองคลัง
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย







กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบ
โครงการพัฒนาพืน
้ ทีต
่ ้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

ป� กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต
1.ไม่ ไ ด้ คํ า นวณสั ญ ญาแบบปรับ ราคาได้
(ค่า K) หรอกํ
� าหนดค่า K ไว้ในสัญญาแต่ไม่
คํ า นว ณเ มื่ อ มี กา รส่ ง มอ บง า นแล ะเ บิ ก
จ่ายเง �นให้แก่ผู้รบ
ั จ้าง

ข้อเสนอแนะ /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้ คํ า นวณค่ า K ไว้ ใ นสั ญ ญาจ้า งตาม นส.สํ า นั ก
เลขาธิ ก ารรัฐ มนตร � ที่ นร 0203/ว 109 ลว.
24 ส.ค.2532 และนส.สํ า นั ก งบประมาณ ที่ นร
0407/ว 150 ลว.24 ส.ค.2544 ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.44
2. การตรวจรับ พั สดุไม่ เ ป� น ไปตามแบบรูป ให้ค ณะกรรมการตรวจรับ พั สดุตรวจสอบรายงาน
รายการ
การปฏิบต
ั ิงานของผู้รบ
ั จ้างและเหตุการณ์แวดล้อม
-ตรวจรับพัสดุไม่เป�นไปตามหลักว �ชาช่าง ที่ ค วบคุ ม งานรายงาน โดยตรวจสอบกั บ แบบรูป
ทําให้เกิดความไม่แม่นยําในการคํ านวณหา ร า ย ก า ร ต า ม ห ลั ก ว �ช า ช่ า ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ปรมาณดิ
�
นขุด
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
้ จัดจ้างและการ
บรหารพั
�
สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 176
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบ
โครงการพัฒนาพืน
้ ทีต
่ ้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต

ป� กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

ข้อเสนอแนะ /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.การก่อสร้างไม่เป�นไปตามแบบมาตรฐานกําหนด ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย
-ปรมาณดิ
�
นขุดได้จร �งน้ อยกว่าปรมาณดิ
�
นขุดตาม หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางการ
สัญญา /ขนาด ตําแหน่ง ไม่เป�นไปตามสัญญา
ดําเนินการโครงการที่กําหนด
- ไ ม่ ไ ด้ สํ า ร ว จ ส ภ า พ พื้ น ที่ จ ร ง� ก่ อ น นํ า แ บ บ
มาตรฐานมาใช้ หร �อไม่ มี ก ารปรับ เปลี่ ย นแบบ
มาตรฐานที่จะใช้ให้ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่จรงตาม
�
คู่ มื อ การใช้แ บบมาตรฐานที่ กํ า หนด ทํ า ให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงแบบระหว่างการก่อสร้าง ส่งผลกระทบ
ต่ อ กา รก่ อ สร้ า งข อ ง ผู้ รั บ จ้ า ง กา รค วบ คุ มง า น
การตรวจรับ
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบ
โครงการพัฒนาหมูบ
่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต

1.กิจกรรมปรับพื้นที่/ปรับรูปแปลงที่ดิน
-เป�นงบตาม พรบ.จัดสรรงบประมาณเป�นงบลงทุน
ใช้จ ่า ยเป� น งบลงทุ น (งานขุ ด ดิ น )/งบดํ า เนิ น งาน
(จัดหาพันธุพ
์ ืชพันธุส
์ ัตว์)

ป� กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

ข้อเสนอแนะ /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ แนวทางการ
ดําเนินการโครงการที่กําหนด
-หนั งสื อ มอบอํ า นาจที่ 1010/2562
ลว.28 ต.ค. 2562 เรอ�่ ง มอบอํานาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจในการบรหาร
�
งบประมาณแทนอธิบดี

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบ

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต

1. การจ่ายเง �นผ่านระบบ KTB Corporate Online
- ไม่ มี คําสั่ ง แต่ งตั้ งผู้ มีสิ ทธิเข้ า ใช้งานในระบบ KTB
Corporate Online
- ไม่มีคําสั่งแต่งตั้งมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิถือบัตร
การใช้ GFMIS Token Key ผ่านระบบเครอข่
� าย
อินเทอร์เน็ต
- ไม่มีการตรวจสอบรายงานการจ่ายเง �นผ่ านระบบฯ
ทุ ก สิ้ นวั น ทํ า การ เช่ น รายงานสรุ ป ผลการโอนเง น
�
รายการสรุป ความเคลื่ อ นไหวทางบั ญ ชีใ นทุ ก สิ้ น วั น ทํ า
การ
- ไม่ จ ัด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม การโอนเง �นผ่ า นระบบ KTB
Corporate Online

ป� กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

ข้อเสนอแนะ /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-ให้หน่ วยงานทบทวนคํ าสั่งแต่ งตั้งต่ างๆ ให้
มีความถูกต้อง และเป�นป�จจุบัน (เนื่องจากมี
การสั บ เปลี่ ย นโยกย้ า ย) และให้ หั ว หน้ า
หน่ วยงานกํ า ชับ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ยบ หร �อหนั งสื อ สั่ ง การที่ เกี่ ยวข้ อ งโดย
เคร่ง ครัด หากมี ข้ อ ผิ ด พลาดผู้ บ ร �หาร จะ
แก้ไขได้ทันท่วงที

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบ

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต

2. เง �นยืมราชการ
- อนุ มั ติให้ยืมเง �นรายใหม่ โดยยัง มิ ได้ ส่ง ใช้เง �น
ยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นก่อน
-ส่งใช้เง �นยืมเกินที่สัญญากําหนด
-ไม่ บั น ทึ ก รายการส่ ง ใช้เ ง น
� ยื ม ด้ า นหลั ง ของ
สัญญายืมเง �น

ป� กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

ข้อเสนอแนะ /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หากผู้ยืมเง �นรายเดิมยังมิได้ส่งใช้เง �นยืม
ห้ า มมิ ใ ห้ อ นุ มั ติ ผู้ ยื ม เง น
� รายนั้ น ยื ม เง น
�
จนกว่ า จะส่ ง ใช้เ ง น
� ยื ม เสร็จ สิ้ น จั ด ทํ า
ทะเบียนคุมเง �นยืม ให้ปฎิบต
ั ิตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเง �นจาก
คลั ง การรับ เง น
� การจ่า ยเง น
� การเก็ บ
รัก ษาเง น
� และการนํ า เง น
� ส่ ง คลั ง พ.ศ.
2562 ข้อ 59 ข้อ 65 ข้อ 66
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบ

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต

3. โครงการฝ�กอบรม
- การเบิกจ่า ยชัว่ โมงค่ า ตอบแทนว �ทยากรไม่
สัมพันธ์กับตารางฝ�กอบรม
-เบิ กจ่า ยค่ า ตอบแทนว �ทยากรไม่ ถู กต้ อ งกั บ
ประเภทของการฝ� ก อบรม(บรรยาย/อภิ ป ราย/
แบ่งกลุ่ม)
- ก า ร เ ช่ า ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร ฝ� ก อ บ ร ม ไ ม่ ไ ด้
ดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

ป� กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

ข้อเสนอแนะ /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ใ ห้ ต ร ว จ ส อ บ เ ว ล า ใ น ก า ร บ ร ร ย า ย /
อภิ ป ราย/แบ่ ง กลุ่ ม ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
สัมพันธ์กับตารางอบรมที่กําหนด
-ต้องดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบ
การจัดซือ
้ จัดจ้าง

ป� กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรอรายละเอี
�
ยดคุณ -ให้ปฎิ บัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลั ง
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) หร �อรูปรายการงาน ว่ า ด้ ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบร �หาร
ก่อสร้าง
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21
- ไม่ได้ แต่ งตั้งคณะกรรมการ/หร �อให้เจ้าหน้ าที่/บุ คคล
รับผิดชอบในการจัดทําร่าง TOR ของพัสดุท่ีจะซื้อหร �อ
จ้าง/ไม่กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ
2. การกําหนดราคากลางไม่ถูกต้อง
- ไม่มีแหล่งที่มาของราคากลาง หรอสื
� บราคากลาง
จากผู้ไม่มีอาชีพ ซึ่งหากกํ าหนดราคากลางสูงกว่า
ราคาที่ค วรจะเป�นอาจส่งผลให้เ กิ ดความเสี ยหาย
แก่ทางราชการได้

-ให้ ปฎิ บั ติ ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ป� 2560
มาตรา 4 “ราคากลาง” และแนวทางประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณ
ราคากลางฯ ของกรมบัญชีกลาง
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบ
การจัดซือ
้ จัดจ้าง
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต

3. การจัดทํารายงานขอซือ
้ ขอจ้างไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
- ในรายงานขอซือ
้ หรอขอจ้
�
าง เจ้าหน้ าที่ผู้จด
ั ทํารายงานไม่ได้
ระบุ ร าคากลางในข้ อ 3 ราคาที่ จ ั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง โดยระบุ
ข้ อ ความเพี ย ง “ราคามาตรฐานหร �อราคากลางของทาง
ราชการ หร �อราคาที่ เ คยซื้ อ หร �อเคยจ้ า งหลั ง สุ ด ภายใน
ระยะเวลา 2 ป�งบประมาณ”
4.การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ ไม่ ไ ด้ กํ า หนด
ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ
- มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ
ระยะเวลาในการตรวจรับและรายงานผลให้แล้วเสร็จ ซึง่ อาจ
ส่งผลให้การตรวจรับล่าช้าและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการได้

ป� กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

ข้อเสนอแนะ /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-ให้ป ฎิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบร �หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 22
-หากใช้ร าคากลางจากราคามาตรฐานหร �อราคา
กลางของทางราชการ ต้องระบุแหล่งที่มาให้ชด
ั เจน
หร �อราคาที่เคยซือ
้ เคยจ้างหลังสุดภายใน 2 ป� ต้อง
ระบุเลขที่ใบสั่งซือ
้ สั่งจ้างที่อ้างถึงให้ชด
ั เจน

-ให้ปฎิ บัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการ
จัดซือ
้ จัดจ้างและการบรหารพั
�
สดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ
25 ในการดําเนิ นการซือ
้ หร �อจ้างแต่ละครัง้ ให้หัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซือ
้ หร �อจ้างขึ้น
เพื่ อปฏิ บั ติ ก ารตามระเบี ย บนี้ พร้ อ มกั บกํ าหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

การพัฒนาคุณภาพการบร ิหารจัดการภาครัฐ
ของกรมการพัฒนาชุมชน (รางวัลเลิศรัฐ)

ประจาปี 2565
ปี กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

Change for Good

ประเด็นการนาเสนอ
01

02

ผลรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564

ปัจจัยความสาเร็จ

การรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564

03

04

การดาเนิ
L นการ

ปฏิทินการเสนอ

การขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565

ปี กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

ขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565

Change for Good
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รางวัลเลิศรัฐ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564

จานวน 6 รางวัล
1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบร ิหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
2. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบร ิการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบร ิการ
ผลงาน : การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเร ือน โดยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน
3. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบร ิหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชด
ิ ประชาชน
4. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบร ิหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
ผลงาน : โครงการส่งเสร ิมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน
5. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบร ิหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
ผลงาน : โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์เครอื่ งแต่งกายและเคหะสิง่ ทอ
6. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบร ิหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
ผลงาน : สารัซไรซ์ แบรนด์ ขับเคลื่อนสู่บุร ีรัมย์โมเดล
ปี กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

Change for Good
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ปัจจัยความสาเร็จ การพัฒนาคุณภาพการบร ิหารจัดการภาครัฐ
ของกรมการพัฒนาชุมชน (รางวัลเลิศรัฐ) ประจาปี 2564

ผู้บร ิหาร
ผสาน

- มีว ิสัยทัศน์ วางกลยุทธ์ ในการคว้ารางวัลเลิศรัฐ
- สนับสนุนขับเคลือ
่ นงานอย่างเต็มที่
- ใส่ใจ ให้ความสาคัญ
- ให้กาลังใจอย่างต่อเนื่อง
- ทางานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน
- มุ่งเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม

ความร่วมมือ

ผลงาน

(ร่วมคิด ร่วมตั ดสินใจ ร่วมดาเนินการ
ร่วมติ ดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์)

- เจ้าหน้าทีพ
่ ัฒนาชุมชนมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น
ตั้งใจ ทุ่มเท พร้อมเร ียนรู ้ เข้าใจ นาไปสู่
การปฏิบต
ั ิอย่างต่อเนื่อง

- ซือ
่ ผลงานมีความน่าสนใจ
- ผลงานตรงตามหลักเกณฑ์
- ใช้คาหร ือสานวนทีเ่ ข้าใจง่าย ระบุเป้าหมายชัดเจน
- มีความโดดเด่นเป็นทีป
่ ระจักษ์ เป็นต้นแบบ
- ผลลัพธ์แก้ปัญหาได้

เผยแพร่

- ส่งเสร ิมการสมัครขอรับรางวัล
ผ่านสื่อเทคโนโลยี
- ขยายผลต้นแบบความสาเร็จ

ปี กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

เทคนิค

4ผ
1ท

- การประชุมสื่อสารสร้างการรับรูโ้ ดยผู้เชีย
่ วชาญอย่างต่อเนื่อง
- มีคลินิกให้คาปร ึกษาในการเสนอขอรับรางวัล
- มีฐานข้อมูลทีเ่ ชือ
่ ถือได้
- ยึดหลักเกณฑ์แนวทางและปฏิทินในการเสนอขอรับรางวัล
- จัดทาแผนขับเคลื่อนการขอรับรางวัล
- ใช้กลไกโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม
การดาเนินงานและคณะทางานพัฒนาคุณภาพ
การบร ิหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน และ
คณะทางานขับเคลื่อนเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
- ส่งเสร ิมสนับสนุนการเขียนใบสมัครขอรับรางวัล
- กาหนดเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วมในการเสนอขอรับรางวัล
- มีการเตร ียมความพร้อมโดยการซักซ้อม ก่อน และระหว่าง
การตรวจประเมิน
- กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามเกณฑ์
- ซักซ้อมเตร ียมความพร้อมในการตอบข้อซักถาม
จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน

Change for Good
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของกรมการพัฒนาชุมชน (รางวัลเลิศรัฐ) ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์

รางวัลเลิศรัฐ

เป็นรางวัลเกียรติยศทีม
่ อบให้หน่วยงาน
ที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสาเร็จ
มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทัง้ ปวง

1. เพื่อ ยกระดั บคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่ วยงานให้ สอดคล้องกั บพระราชกฤษฎีกาว่ า
ด้วยหลักเกณฑ์และว ิธีการบร ิหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานน าไปใช้เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบร ิหารจัด การของ
หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล
3. เพื่อ ใช้เ ป็น กรอบแนวทางในการประเมิ น ตนเอง และเป็น บรรทัด ฐานการติ ด ตามและ
ประเมินผลการบร ิหารจัดการของหน่วยงาน

เป้าหมาย
สานัก กอง หร ือเทียบเท่า และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการส่งผลงาน
สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐทุกหน่วย หน่วยงานละ อย่างน้อย 1 ผลงาน

การเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี 2565

ตัวชีว้ ัดกิจกรรม
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคมีการสมัครเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ
ประจาปี พ.ศ. 2565

สาขาบร ิการภาครัฐ
✓
✓
✓
✓
✓
✓

นวัตกรรมการบร ิการ
✓ PMQA 4.0
พัฒนาการบร ิการ
ขยายผลมาตรฐานการบร ิการ
บูรณาการข้อมูลเพื่อการบร ิการ
ยกระดับบร ิการทีต
่ อบสนองสถานการณ์โคว ิด 19
ยกระดับการอานวยความสะดวกในการให้บร ิการ
(Most Improved Award)

เสนอผลงานโดย
ส่ วนกลางและส่วนภูมิภาค

สาขาบร ิหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

สาขาคุณภาพการบร ิหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

เสนอผลงานโดย
ส่ วนกลาง

ปี กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

✓
✓
✓
✓
✓

เปิดใจใกล้ชด
ิ ประชาชน
สั มฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
นาหุ้นส่วนความร่วมมือ
เลื่องลือขยายผล
ร่วมใจแก้จน

เสนอผลงานโดย
ส่ วนกลางและส่วนภูมิภาค

ข้อพึงระวัง
 ผลงานที่สมัครขอรับรางวัลต้องไม่เคย

ได้ รบ
ั รางวัลเลิศรัฐมาก่อน
 ผลงานที่สมัครขอรับรางวัลต้องเป็นผลงาน
ที่หน่วยงานมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน

 ผลงานที่สมัครขอรับรางวัลต้องมีระยะเวลา

ดาเนินงานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ปีงบประมาณ)

 ผลงานที่สมัครขอรับรางวัลต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
 ผลงานที่สมัครขอรับรางวัลต้องไม่ซา้ กับส่วนราชการอื่น

Change for Good

ว ิธีการ ขั้นตอน การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565
ก่อนดาเนินการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
1) กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม การดาเนินงาน และคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบร ิหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งคณะทางาน
ขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบร ิหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบร ิการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน
2) สานัก กอง หร ือเทียบเท่า และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทาง การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ผ่านเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน
3) สานัก กอง หร ือเทียบเท่า และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศึกษาผลงานทีไ่ ด้รบ
ั รางวัล ปี พ.ศ. 2564 ผ่านเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน
4) สานัก กอง หร ือเทียบเท่า และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศึกษารายงานป้อนกลับ (Feedback Report) เพื่อรับทราบประเด็นทีเ่ ป็นจุดเด่น
โอกาสในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะ ภาพรวมเพื่อการพัฒนา ผ่านเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน
5) กรมฯ ชีแ
้ จงหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบร ิการภาครัฐ และสาขาการบร ิหารราชการแบบมีส่วนร่วม พร้อมแจ้งปฏิทน
ิ การดาเนินการสมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565
6) สานัก กอง หร ือเทียบเท่า และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565
7) สานัก กอง หร ือเทียบเท่า และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการจัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อค้นหาผลงานเด่นของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์
การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565

ระหว่างดาเนินการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
1) สานัก กอง หร ือเทียบเท่า และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการเขียนใบสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565
2) กรมฯ ให้ คาปร ึกษาเรอื่ งการเขียนใบสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ Line กลุ่ม (คลินิกให้คาปร ึกษาการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
ประจาปี พ.ศ. 2565)
3) สานัก กอง หร ือเทียบเท่า และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส่งใบสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์มาให้กรมการพัฒนาชุ มชน
ผ่านระบบออนไลน์ Google Drive
4) กรมฯ จัดประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม การดาเนินงาน และคณะทางานพัฒนา คุณภาพการบร ิหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน และ
คณะทางานขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบร ิหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบร ิการภาครัฐ
กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ และหลักฐานเชิงประจักษ์
5) กรมฯ เสนอผู้บร ิหารเพื่อให้ความเห็นชอบผลงานทีส
่ มัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
6) กรมฯ บันทึกข้อมูลการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐผ่านระบบออนไลน์ ของ สานักงาน ก.พ.ร.
ปี กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
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(ร่าง) Timeline

การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565

พฤศจิกายน ธันวาคม

2564

มกราคม
2565

ปี กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

มกราคม กุมภาพันธ์
2565

มีนาคม
2565
กุมภาพันธ์
2565

สิงหาคม
2565

Change for Good

กันยายน
2565

สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

กรมกำรพัฒนำชุมชน
กระทรวงมหำดไทย

๑
2

3

โครงการบร ิจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจาปี 2565
จานวน 4 ครัง้ กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรส่วนกลางและจังหวัดปร ิมณฑล
เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2565
.

ครัง้ ที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2565
ครัง้ ที่ 4 วันที่ 1 กันยายน 2565

การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมการพัฒนาชุมชน

ณ ปัจจุบัน มีสมาชิก 9,769 คน
เง ินสงเคราะห์ศพ 120,000 บาท พวงหร ีด 1 พวง
เปิดรับสมัครข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
และคู่สมรส อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 60 ปี บร ิบูรณ์

จานวน 6,583 ราย เบี้ยประกัน 1,310,017 บาท
เรม
่ ิ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ถึง 11 พฤษภาคม 2565
ติดเชือ
้
10,000 บาท
นอน รพ.
1,000 บาท/คืน (ไม่เกิน 15 คืน)
โคม่า/เสียชีว ิต 100,000 บาท

4
5
6

บุคลากรกรมฯ ประสบสาธารณภัยทีอ
่ ยู่อาศัยเสียหาย
1. กองทุนสวัสดิการกรมฯ ช่วยเหลือ ตั้ งแต่ 1,000 – 20,000 บาท

2. เพื่อนช่วยเพื่อน โดยโอนผ่านบัญชี “ รวมน้าใจพี่น้องพัฒนาชุมชน ”
ธ.กรุงไทย เลขที่ 955 – 0 – 33275 - 6

บุคลากรกรมฯ เสียชีว ิต
กองทุนสวัสดิการกรมฯ
ช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท

การวางพวงหร ีดบุคลากรกรมฯ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
บุคลากรกรมฯ = 4 พวง (อพช.1,รอง อพช.3)
บิดา มารดา คู่สมรส บุตร = 1 พวง (อพช.)
พวงละไม่เกิน 1,000 บาท

ประชาชน กลุ่มองค์กร ภาคีเคร ือข่าย รับรู ้ และมีทัศนคติทด
ี่ ีต่อ
กรมการพัฒนาชุม

ยุทธศาสตร์สื่อสารภาพลักษณ์
องค์กรด้วยการประชาสาพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์
และสร้างการรับรูส
้ าธารณะ
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนา
ชุมชน
กระทรวงมหาดไ

กรมการพัฒนา
ชุมชน

ทิศทางการขับเคลือ่ น
เป้าหมาย
ปี 65

ยุทธศาสตร์สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้วยการประชาสาพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรูส
้ าธารณะ.

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

กระบวนงาน
การสื่อสารสร้างการรับรูภ
้ าพลักษณ์องค์กร

1

การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

- ฝึกอบรมการเขียนข่าว อบรมการสร้าง Content เพื่อการสื่อสาร
- ฝึกทักษะการถ่ายภาพ จัดทา คลิป และการใช้สื่อโซเชียลเพื่อการสื่อสาร
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชน
- ประสานความร่วมมือกับสื่อทุกกลุ่ม ทุกประเภท
- สารวจและจัดทาทะเบียนสื่อ ทุกประเภท
- กิจกรรม พช.พบสื่อมวลชน Group Interview
- สร้างเคร ือข่ายการสื่อสารภารลักษณ์องค์กร
- จัดกิจกรรมเสวนาการสื่อสารภารลักษณ์องค์กร
- การจัดการองค์ความรู ้ KM / การว ิจัยเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร
- การบร ิหารจัดการความเสี่ยงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

- ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- ออกแบบ ผลิตสื่อ สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ สปอตวิทยุ/สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อออนไลน์ Infographic

งานประชาสัมพันธ์

2

ข่าว

สถาบัน
รายงานผล

- ออกแบบ ผลิตสื่อ สร้างการรับรู้ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ Infographic

- การสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์
- การสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
- การสื่อสารผ่านทางว ิทยุ หอกระจ่าย
- การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
- การจัดทาคลิป ภาพยนตร์สั้น เพลง
- Infographic
- ข่าวกิจกรรมวันสาคัญของชาติและ
- ข่าวกิจกรรม/งาน สานัก ศูนย์ฯ กอง
- ติดตามประเมินผล สรุป และ
- ประกวดยกย่องเชิดชูเกียรติ

- ออกแบบ ผลิตสื่อ สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ สปอตวิทยุ/สื่อวิทยุ ตัววิ่งหน้าจอ
โทรทัศน์
กิจกรรม Group Interview สื่อออนไลน์

ประเด็นการพัฒนา

เสริมสร้างองค์กร
ให้มีขีดสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” คือ การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูล
ข่าวสาร หร ือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยว ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยรวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการหร ือ
ที่ส่วนราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ และระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่นใดตามที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนดด้วย

ปัญหาการดาเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ใช้ยังไม่เข้าใจระบบการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. ในแต่ละจังหวัดรูปแบบการรับหนังสือต่างกัน เช่น

จังหวัดที่ 1 หนังสือ เร ียน ผู้ว่าราชการจังหวัด จะลงรับทีส
่ ารบรรณของ
จังหวัด
จังหวัดที่ 2 หนังสือ เร ียน ผู้ว่าราชการจังหวัด จะลงรับที่ สพจ.

3. ผู้ใช้ยังคงใช้งานส่งเอกสารในรูปแบบเดิม ในทาง OA เป็นหลัก

4. การทาข้อตกลง หนังสือทีส
่ ่งเป็นไฟล์แล้ว จะไม่ส่งตั วจร ิงมาอีก ยกเว้นกรณี
ที่เป็นเอกสารที่มีความจาเป็นต้องใช้ลายเซ็นตัวจร ิง แต่บางจังหวัดก็ยังส่งมา
ทั้งตั วจร ิง และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เสียเวลาในการลงรับซ้า

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

