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คำขวัญพระรำชทำนของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมพิ ลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
เนื่องใน “วันพัฒนา”
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตัวและปฏิบัติหน้ำที่ของนักพัฒนำ

คานา
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2563) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน จัดทำ
ขึ้นเพื่อมุ่ง หวังให้เ กิด ประโยชน์ต่อกำรขับ เคลื่อ นกำรดำเนิน งำนพัฒ นำชุม ชน
ให้ บรรลุ ผ ลตำมเป้ ำหมำยอย่ ำงเป็ นรูป ธรรม ตำมยุ ท ธศำสตร์ชำติ แผนพั ฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล ประเทศไทย ๔.๐ ร่ำงแผนปฏิบัติ
รำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงมหำดไทย และร่ำ ง
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน
มีสำระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกำรพัฒนำ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ และหน่วยงำนดำเนินกำร
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2563) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน ฉบับนี้
จะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำร
งบประมำณ และกำรบูรณำกำรกำรติดตำมประเมิน ผลสำเร็จ เพื่อขับ เคลื่อ น
ภำรกิจกรมกำรพัฒนำชุมชนให้บรรลุ วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและ
ชุม ชนพึ ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖5” ขอให้ทุก ท่ำ นร่ว มพลัง พัฒ นำชุม ชน
เป็น พลังสร้ำงสรรค์ เกิด ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำชุมชน มุ่งให้ประชำชนมีรำยได้
มีอำชีพที่มั่นคง และมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน

กรมกำรพัฒนำชุมชน
พฤษภำคม ๒๕62

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ สรุปสาระสาคัญ
ส่วนที่ 2 สถานการณ์และการเชื่อมโยงแผน
 ควำมเป็นมำของกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี
 กรอบแนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัตริ ำชกำรรำยปี (พ.ศ. ๒๕63)
สถานการณ์และแนวโน้มในประชาคมโลก
สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs)
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ประเทศไทย ๔.๐
ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 25๖3 - 2565)
ของกระทรวงมหาดไทย
ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของกรมการพัฒนาชุมชน
ภารกิจและอานาจหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
ลักษณะสาคัญขององค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2562
จุดยืนของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2563
ค่านิยมองค์การ
โครงสร้างและบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน
ผลงานของกรมการพัฒนาชุมชนทีเ่ กี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทิศทางและเครื่องมือการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนของผู้บริหาร
กรมการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์แห่งความสุข (Happiness Strategy 2019)
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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ส่วนที่ ๑
สรุปสาระสาคัญ
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แผนปฏิบตั ิราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน
1. ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน จัดทาขึ้นเพื่อ
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ วย
ความมั่นคง มีสาระสาคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา และหน่วยงานดาเนินการ
โดยมีประเด็นการพัฒนา 4 เรื่อง ดังนี้
1.1 เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
1.2 เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
1.3 เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
1.4 เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชนฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือสาคัญในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ และ
การบูรณาการการติดตามประเมินผลสาเร็จ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจ
ฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖5”

2. ส่ ว นที่ 2 ความสอดคล้ อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก)
๑.1) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
1.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
1.๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มี โครงการที่พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับ ชุม ชนท้องถิ่นให้ส ามารถมีความเข้ม แข็ง และ
บูรณาการร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึง โอกาส
การพัฒนาด้านอาชีพเพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (รอง)
2.๑) เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
2.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การรัก ษาความสงบภายในประเทศ (การพัฒนา
และเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา)
2.๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการสร้างอาชีพและรายได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการ Flagship ของยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชน
3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
3.๑) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริห ารจัดการ
กาหนดให้ทุ ก หน่วยงานมี แผนงาน/โครงการ สร้างความโปร่ง ใสปลอดการทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดให้มีโครงการพัฒนา
ชุมชนใสสะอาด เพื่อสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้บุคลากรในสังกัด

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.1) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก (หลัก)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1.1) เป้ า หมาย รายได้ ข องประชากรกลุ่ ม รายได้ น้ อ ยเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง
(1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ และส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (หลัก)
(2.1) แนวทางการพัฒนา
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(2.1.1) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน
(2.1.2) ส่ง เสริม ให้มี นวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับ สนุ น
แหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน
(2.2) เป้าหมายของแผนย่อย ผู้ป ระกอบการเศรษฐกิ จ ฐานราก
มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการที่สร้าง
การเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลาง
ตลาดสินค้าชุม ชน โดยครอบคลุม ถึง ช่อ งทางตลาดออนไลน์ และช่องทางตลาดอื่น ๆ
เพื่อการขยายตัวในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน
ทาให้สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
(ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่า OTOP)
(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ (รอง)
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กบั กลุม่ ผูม้ ี
รายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
(3.1.2) บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย ศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
(3.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ และโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
(ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40
ที่มีรายได้ต่าสุด)
1.2) ประเด็น ความมั่นคง (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1.1) เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
(1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการสร้างอาชีพและ
รายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการ Flagship ของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชน
(ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย)
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(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรักษาความสงบภายในประเทศ (หลัก)
(2.1) แนวทางการพัฒนา
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคง
ของมนุษย์ (มีงาน มีอาชีพและรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว)
(2.2) เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
(2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการที่ส่งผล
ต่อการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ประกอบด้วย (1) โครงการสร้างอาชีพและ
รายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(3) เสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ
ตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น)
1.3) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1.1) เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ กาหนดให้ทุกหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการ สร้างความโปร่งใสปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดให้มีโครงการ
พัฒนาชุมชนใสสะอาด เพื่อสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้บุคลากรในสังกัด
(2) แผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การป้องกั นการทุ จ ริตและประพฤติ
มิชอบ (หลัก)
(2.1) แนวทางการพัฒนา
เน้นการปรับพฤติก รรมคนและพัฒ นาระบบในการต่อ ต้ าน
การทุจริตในภาครัฐ
(2.2) เป้าหมายของแผนย่อย
หน่วยงานผ่านการประเมิน ITA
(2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เป็นนวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตแบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้บุคลากรในสังกัด ตลอดจน
ภาคีเครือข่าย
(ตัวชี้วัดที่ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA)
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๒) แผนการปฏิรูปประเทศ
2.1) ด้านเศรษฐกิจ
(๑) เรื่ อ ง/ประเด็ นการปฏิ รู ป การปฏิ รู ป ด้ า นความเท่ า เที ย มและ
การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
(๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(2.1) ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
(2.2) เสริมสร้างพลังอานาจชุมชน เพื่อสร้างความเท่าเทียมและ
การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
(๓) กิจกรรม
(3.1) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(3.2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(Big Data)
(3.3) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมบริการเศรษฐกิจฐานราก
ให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
(3.4) โครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ธรุ กิจชุมชน
(3.5) โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมชน
(3.6) โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม
(๔) เป้าหมายกิจกรรม
มีเครือข่ายและธุรกิจชุมชนเพิ่มขึ้น
2.2) ด้านสังคม
(๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ระบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
(๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(2.1) พัฒนาชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่
(2.2) เพิ่มขีดความสามารถชุม ชนในการจัดการเชิงประเด็ นและ
เชิงระบบ
(๓) กิจกรรม
(3.1) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(3.2) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงยุทธศาสตร์
(3.3) โครงการกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้า
(๔) เป้าหมายกิจกรรม
มีกลไกบูรณาการเชิงพื้นที่การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
3.๑) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3.๒) เป้าหมายรวม ความเหลือ่ มล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
3.๓) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การสร้า งความเป็น ธรรมและลดความเหลื่อ มล้า
ในสังคม (หลัก)
(1) เป้าหมายระดับ ยุท ธศาสตร์ เพิ่ม ศัก ยภาพชุม ชนและเศรษฐกิ จ
ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น
(2) แนวทางการพัฒนา
(2.1) สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(2.2) ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้
(2.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(2.4) สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการการเงินแก่ชุมชน
และครัวเรือน
(2.5) สนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองได้
๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
4.๑) นโยบายความมั่ นคงแห่ ง ชาติ ที่ 8 เสริ ม สร้า งความเข้ ม แข็ง และ
ภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
4.๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประเด็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของมนุษย รองรับนโยบายที่ 8
4.๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัย
ในการดารงชีวิตมี ส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญ ปัญ หาและรับ มือกั บภัยคุก คามและ
ปัญหาด้านความมั่นคง
4.๔) ตัวชี้วัด ระดับการมาส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุน
งานด้านความมั่นคง
4.๕) กลยุทธ์
ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศ
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกาลังทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ระดับชุมชน ตาบล หมู่บ้าน จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุน
งานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)
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3. ส่ ว นที่ ๓ สาระสาคั ญ แผนปฏิ บั ติร าชการรายปี (พ.ศ. 2563)
ของกรมการพัฒนาชุมชน
๓.๑ ภาพรวม
๑) วิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖5”
๒) พันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
2.๑) พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรูก้ ารพึง่ ตนเอง
2.๒) พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พงึ่ ตนเองได้
2.๓) สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.๔) พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ใ นงาน
พัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทางานเชิงบูรณาการ

๓.๒ แผนปฏิบตั ิราชการ

๑) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
๑.1) เป้าหมาย ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการและพัฒนาตนเองเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
1.๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น (8,780 หมูบ่ ้าน)
2. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพตามแนว
ทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น (320,๐00 ครัวเรือน)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85
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1.๓) แนวทางการพัฒนา
(๑) สร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ
(๒) พัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน
(๓) ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
(4) พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
(5) บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน
1.๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการสร้างความมั่นคงด้ านอาชี พและรายได้
ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
4. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือ ตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ
5. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตร
ปลอดภัย ภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ
6. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูป
ผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าไทยสู่สากล : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อ
สังคม
8. บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล เพื่อ
การพัฒนาชุมชน

ตุลาคม 62 – กรกฎาคม 63

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สสช.

ตุลาคม 62 – กันยายน 63
กุมภาพันธ์ 63 – กันยายน 63
มกราคม 63 – มีนาคม 63

สสช.
สพช.
สสช.

มกราคม 63 – มีนาคม 63

สสช.

มกราคม 63 – มีนาคม 63

สสช.

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

สสช.

พฤศจิกายน 62 – สิงหาคม 63

ศสท.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

๒) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
2.๑) เป้ า หมาย ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ให้ กั บ ชุ ม ชน
เสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
2.๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

๑0
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2.๓) แนวทางการพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผูป้ ระกอบการ
(๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
(๓) ส่งเสริมช่องทางการตลาด
2.๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวทีม่ ีศักยภาพ
ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มท่องเที่ยว
มรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) : ภาคเหนือ
2. โครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและ
ผ้าพื้นเมือง (จ.หนองบัวลาภู) :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปญ
ั ญา
(OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย (จ.พัทลุง) :
ภาคใต้
4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว
โดยชุมชน : ภาคใต้
5. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : กิจกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
6. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
7. โครงการพัฒนาสร้างผูป้ ระกอบการ
อัจฉริยะเพื่อขับเคลือ่ น OTOP สู่สากล
8. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี

ธันวาคม 62, มีนาคม
มิถุนายน กันยายน 63

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สภว.

ตุลาคม 62 – มิถุนายน 63

สภว.

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

สภว.

ธันวาคม 62, มีนาคม
มิถุนายน กันยายน 63
ตุลาคม 62 – มิถุนายน 63

สภว.

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

สภว.

ธันวาคม 62, มีนาคม
มิถุนายน กันยายน 63
ตุลาคม 62 – มิถุนายน 63

สภว.

สภว.

สภว.
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3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล
3.๑) เป้าหมาย ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
3.๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาลและสามารถ
หนุนเสริมให้สมาชิกมีอาชีพ มีรายได้และ
สวัสดิการเพิม่ ขึ้น
จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน
เพื่อการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่ม

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

กลุ่ม

8,600

คน

158,๐๐๐

3.๓) แนวทางการพัฒนา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน
3.๔) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของ
คนยากจน : ภาคเหนือ
3. โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของ
คนยากจน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยกองทุนชุมชน
5. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ธันวาคม 62 – มีนาคม 63,
มิถุนายน, กันยายน 63
ตุลาคม 62 – กันยายน 63

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สทอ.
สทอ.

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

สทอ.

ตุลาคม – ธันวาคม 62

สทอ.

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

สกส.
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4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4.๑) เป้าหมาย องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชนอย่างมี
ธรรมาภิบาล
4.๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละผลการประเมิน ITA

ภาครัฐ

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
80

4.๓) แนวทางการพัฒนา
(๑) ปรับ พฤติก รรมคนและพัฒนาระบบในการต่อต้านการทุจ ริตใน
(๒) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
(๓) เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
(4) ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร
๔.4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ตุลาคม 62 – กันยายน 63
กจ.
ระยะเวลาดาเนินโครงการ

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563

๑) ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)
๒) ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 6,385,131,900

ล้านบาท
ล้านบาท

แผนปฏิบัติราชการ
1. เรื่อง สร้างสรรค์
ชุมชนให้พึ่งตนเองได้

รวม 8 โครงการ

วงเงินรวม
2,558,982,200

1. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
1,195,330,800
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
683,992,200
3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
98,861,600
4. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตร
25,000,000
อินทรีย์ ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ
5. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตร
28,200,000
ปลอดภัย ภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ
6. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูป
15,000,000
ผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าไทยสู่สากล :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อ
66,934,400
สังคม
8. บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อ
445,663,200
การพัฒนาชุมชน

เงินกู้
รายได้
หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
2,558,982,200
-

งบประมาณแผ่นดิน

อื่น ๆ
-

1,195,330,800

-

-

-

-

683,992,200
98,861,600
25,000,000

-

-

-

-

28,200,000

-

-

-

-

15,000,000

-

-

-

-

66,934,400

-

-

-

-

445,663,200

-

-

-

-

แผนปฏิบัติราชการ
๒. เรื่อง ส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
ให้ขยายตัว

วงเงินรวม

เงินกู้
รายได้
หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
2,244,118,500
-

งบประมาณแผ่นดิน

อื่น ๆ

รวม 8 โครงการ

2,244,118,500

-

1. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตาม
แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก
(ทางประวัติศาสตร์) : ภาคเหนือ
2. โครงการส่ งเสริ มการผลิ ต ผ้ าไหมและ
ผ้ าพื้ นเมื อง (จ.หนองบั วลาภู ) :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. โครงการสถาบั นส่งเสริ มความรู้ภูมิปัญ ญา
(OTOP Academy) ของดี อ่าวไทย (จ.พัทลุง) :
ภาคใต้
4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดย
ชุมชน : ภาคใต้
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน
6. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
7. โครงการพัฒนาสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะเพื่อ
ขับเคลื่อน OTOP สู่สากล
8. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี

50,000,000

50,000,000

-

-

-

-

56,670,000

56,670,000

-

-

-

-

20,000,000

20,000,000

-

-

-

-

10,000,000

10,000,000

-

-

-

-

287,900,000

287,900,000

-

-

-

-

589,000,000
536,548,500

589,000,000
536,548,500

-

-

-

-

694,000,000

694,000,000

-

-

-

-

แผนปฏิบัติราชการ
3. เรื่อง เสริมสร้าง
ทุนชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมี
ธรรมาภิบาล

4. เรื่อง เสริมสร้าง
องค์กรให้มี
ขีดสมรรถนะสูง

รวม 5 โครงการ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
2. โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน :
ภาคเหนือ
3. โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุน
ชุมชน
5. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รวม 1 โครงการ
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

รวมทั้งสิ้น

จานวน 22 โครงการ

วงเงินรวม
1,558,416,200

เงินกู้
รายได้
หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
1,558,416,200
-

งบประมาณแผ่นดิน

อื่น ๆ
-

40,000,000

40,000,000

-

-

-

-

190,183,000

190,183,000

-

-

-

-

340,615,000

340,615,000

-

-

-

-

296,180,200

296,180,200

-

-

-

-

691,438,000
23,615,000

691,438,000
23,615,000

-

-

-

-

23,615,000

23,615,000

-

-

-

-

6,385,131,900

6,385,131,900

-

-

-

-
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ส่วนที่ 2
สถานการณ์และการเชื่อมโยงแผน
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๑. ความเป็นมาของการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี
การบริหารราชการของประเทศไทย ได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙) ถึงฉบับที่ ๑2 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลได้ปฏิรูประบบ
ราชการเพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการ อันเป็นการสร้างประโยชน์สุขและความพึงพอใจแก่ประชาชนให้มากขึ้น โดยพระราช
กฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการบริหารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2562
มีสาระส าคัญ คือ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ความว่า “ให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติร าชการของส่ วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็น แผนสี่ปี ซึ่งจะต้ อ งสอดคล้องกั บ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็ นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง” โดยการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและนากิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปจัดทาคาของบประมาณ เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศให้เจริญก้าวหน้า

๒. กรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63)
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มในประชาคมโลก

สถานการณ์แนวโน้มของโลก ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มีมิติที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และสร้างผลกระทบแก่ ประชาคมโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
สาหรับสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจนั้น ได้แก่ แนวโน้มของการขยายตัวของสภาพ
เศรษฐกิจที่จะมีการชะลอตัวลงและมีความเสี่ยงเกิดความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงิน
ในเกณฑ์สูง นวัตกรรมทางการเงิน การค้าการลงทุนที่ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ความไม่แน่นอน
ของการปรับทิศทางการดาเนินงานนโยบายการเงินของมหาอานาจทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
บทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ และในมิติ
ทางด้านสังคมนั้น ได้แก่ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดดก่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ก้าวหน้าซึ่งส่งผลให้อายุเฉลี่ยของประชากร
โลกสูงขึ้น จานวนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น ความเป็นพหุวัฒนธรรม และความเหลื่อมล้าในสังคม
ที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่ต้องเผชิญและไม่สามารถ
ควบคุมได้ นับได้ว่าเป็นความท้าทายสาคัญที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวและเตรียมรับมือกับ
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ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยภาครัฐนั้นต้องพัฒนาการลงทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ให้มี
ความพร้อมยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการและบุคลากรภาครัฐให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและในการเตรียมสวัสดิการในภาคสังคมต่าง ๆ เพื่อรองรับการเป็นสภาพ
สังคมสูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ (ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)

2.2 สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญกับการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยอาศัย
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทาง
สายกลาง นับว่าเป็นเป้าหมายที่มคี วามท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเห็นได้จากในช่วง 50 ปี
ที่ผ่านมา ในช่วงระยะแรก (พ.ศ. 2500 – 2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อยู่ที่ 7 – 8 % ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะถัดมา (พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน) เศรษฐกิจ
ไทยเริ่มมีการเติบโตในระดับเพียง 3 – 4 % ต่อปีเท่านั้น จึงเป็นที่มาของการนาพาประเทศ
ก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ บาล จึ ง มี น โยบายสร้ า งความมั่ น คงและเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ตลอดจนการวางแผน
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ เป็นสิ่งสาคัญที่ประเทศต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน
โดยทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมต้ อ งร่ ว มมื อ กั น อย่ า งเข้ ม แข็ ง เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูป ประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่ง คั่ง และยั่งยืน ”
ในอนาคต (ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)

2.3 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการพั ฒนาระดับนานาชาติ ซึ่งจัดทาโดยองค์กรสหประชาชาติ เป้าหมายโลก
แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้มีการนาออกเผยแพร่และใช้แทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(MDGs) ที่หมดอายุสิ้นปี 2558 โดยเริ่มใช้ SGDs เป็นทิ ศทางการพัฒนาตั้งแต่ปี 2559 – 2573
ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ 241 ตัวชี้วัด ซึ่งประเทศไทยได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ประเทศไทยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรรมการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ รวม 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุก รรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ
ผลการประชุ ม ของคณะอนุก รรมการทั้ ง 3 คณะ พบว่ า มี ค วามเชื่ อมโยงระหว่ า งกั น
และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพเป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วม จานวน 5
เป้าหมาย และเป็นหน่วยงานสนับสนุน จานวน 9 เป้าหมาย มีภารกิจที่ต้องดาเนินการ คือ
การขับเคลื่อนเป้าหมายในแต่ละด้านให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ประมวลข้อมูล
การขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดทา
ข้อมูลตามตัวชี้วัด ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทาข้อมูลภาพรวมประเทศเผยแพร่สู่ระดับ
นานาชาติ ได้แก่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ
และสานักงานสถิติแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน คื อ ข้อมูล จปฐ. และ
ข้อมูล กชช. 2ค ที่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นข้อมูลในการทางานขับเคลือ่ น และเป้าหมายที่ 1
ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
กระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 11 ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม และแต่งตั้งผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน เป็นคณะทางาน ซึ่งกรมการ
พัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้ผู้อานวยการกองแผนงาน หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
และหัวหน้า กลุ่ม งานวิเ ทศสัมพั นธ์ เป็นผู้แทนกรมฯ สาหรับ ผลการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้จัดประชุมเชิงสัมมนาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกัน
กาหนดเป้าประสงค์ที่มีความสาคัญสูงสุด 30 เป้าประสงค์ จาแนกตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้
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สังคม (PEOPLE)
เป้าประสงค์ที่มีความสาคัญสูงสุด 30 เป้าประสงค์
เป้าหมายที่ 1 – 5
จาแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
1.3 มาตรการคุ้มครองทางสังคม
เศรษฐกิจ (PROSPERITY)
สิ่งแวดล้อม (PLANET)
2.1 ยุติความหิวโหยและการเข้าถึง
เป้าหมายที่ 7 – 11
เป้าหมายที่ 6 และ 12 – 15
อาหารที่ปลอดภัยเพียงพอ
7.3 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 6.1 เข้าถึงน้าดื่มปลอดภัย มีราคา
2.4 ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน 8.1 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง หาซื้อได้
การเกษตรมี ภู มิคุ้ มกั นต่ อ การ เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน 12.4 การจั ด การสารเคมี แ ละ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
8.4 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.5 ความหลากหลายทางพันธุกรรม และตัดความเชื่อมโยงระหว่างการ 14.4 การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
ของเมล็ดพันธุ์
เติบโตทางเศรษฐกิจและการทาให้ 14.6 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุน
3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
ประมงเกินขีดจากัดและ IUU
และโรคติดต่อ
9.4 อุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ 15.2 การจัดการป่าอย่างยั่งยืน
3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ สิ่งแวดล้อม
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีด
3.5 เสริมสร้างการป้องกันและ 10.1 เพิ่ มการเติ บ โตของรายได้ ความสามารถในการปรับตัวต่อ
การรักษาการใช้สารในทางที่ผิด กลุ่มคนยากจนที่สุดร้อยละ 40
อันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(สารเสพติด)
11.5 ลดจานวนการตายและจานวน ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ
3.6 ลดอุบัติเหตุทางถนน
คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 13.2 บูรณาการมาตรการด้าน
4.1 สาเร็จการศึกษาประถม มัธยม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คุณภาพเท่าเทียมแลไม่มีค่าใช้จ่าย
ในนโยบายระดับชาติ
4.2 เข้าถึงการพัฒนา การดูแล
15.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิ เวศ
และการจัดการศึกษาระดับก่อน
บนบก น้าจืด พื้นที่ชุ่มน้า
ประถมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ที่มีคุณภาพ
5.2 ลดความรุนแรงต่อผู้หญิง
และเด็ก
สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม (PEACE) เป้าหมายที่ 16
16.2 ยุติการค้ามนุษย์ และความรุนแรงต่อเด็ก
16.5 ลดการทุจรติคอร์รัปชั่น
หุ้นส่วนการพัฒนา (PARTNERSHIP) เป้าหมายที่ 17
17.1 การระดมทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒ นาที่ยั่งยืน
17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกาลังพัฒนา
17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา : เอกสารการประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
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2.4 ยุทธศาสตร์ชาติ

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๖๕ กาหนดให้
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มี ผ ลบัง คับ ใช้เ มื่ อ วันที่ ๑ สิง หาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มี ก ารแต่ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
รวมทั้ ง ก าหนดมาตรการส่ง เสริมและสนับ สนุนให้ป ระชาชนทุ ก ภาคส่วนดาเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖
คณะ อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการ
จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ตลอดจน
ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งจะต้องนาไปสู่
การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก
ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายดังนี้
1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
1.2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
1.3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
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1.4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ
โดยประชาคมระหว่างประเทศ
1.5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายดังนี้
2.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
2.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายดังนี้
3.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
3.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายดังนี้
4.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
4.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
4.3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายดังนี้
5.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คน
รุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
5.2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
5.3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
5.4) ยกระดับ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ กาหนดอนาคตประเทศด้ านทรัพ ยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
6) ยุท ธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมายดังนี้
6.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
6.2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
6.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
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2.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๖๕ กาหนดให้รัฐ
พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่าง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และต่ อ มาได้ มี พ ระราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ให้ ใ ช้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และประกาศลงในราชกิจ จานุเ บกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก
ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน จัดทาแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่ งจะนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ป ระเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
(ที่มา : สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ มีดังนี้
๑) ความมั่นคง
๒) การต่างประเทศ
๓) การเกษตร
๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๕) การท่องเที่ยว
๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
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๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้
๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๑๔) ศักยภาพการกีฬา
๑๕) พลังทางสังคม
๑๖) เศรษฐกิจฐานราก
๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
๑๘) การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
๑๙) การบริหารจัดการน้าทัง้ ระบบ
๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ
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2.6 แผนการปฏิรูปประเทศ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
กาหนดให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กาหนด โดยให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป ประเทศ
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทาแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนในการดาเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดาเนินการ และระยะเวลาดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยกาหนด
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาแผนการ
ปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อกาหนดกลไก วิธีการและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่าง ๆ และเมื่ อ ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อรัฐสภา
เพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ จานวน ๑๑ คณะ อันประกอบด้วย คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการ
จัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วยแล้ว
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ได้ดาเนินการจัดทาร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศเป็นที่เรียบร้อย และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศเสนอ และสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ที่มา : ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2561)
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แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน มีดังนี้
1) ด้านที่ 1 : ด้านการเมือง
การธารงไว้ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมือ งและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองดาเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และ
พัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้าง
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
2) ด้านที่ 2 : การบริหารราชการแผ่นดิน
มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้
ภาครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust)
3) ด้านที่ 3 : ด้านกฎหมาย
กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้าในสังคม
4) ด้านที่ 4 : กระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมเป็นภารกิจสาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อวางรากฐานระบบ
สังคมการเมืองของประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างกระบวนการ
ยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่น และเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง
ด้วยการได้รับปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่มีความเหลื่อมล้าในการบังคับใช้กฎหมาย การสร้าง
ระบบการสอบสวนและงานนิติวิทยาศาสตร์ที่ประชาชนเชื่อมั่นในความรวดเร็วและถูกต้อง
ขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรมโดยนาเทคโนโลยีมาใช้และ
ระบบการลงโทษกับการดูแลสอดส่องผู้พ้นโทษที่ทาให้สังคม เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ตลอดจนการมีกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
5) ด้านที่ 5 : ด้านเศรษฐกิจ
ยกระดับผลิตภาพ (higher productivity) และความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับประเทศให้สูงขึ้น (more competitive) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน (more inclusive) มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ (more sustainable) ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น (high performance economic
institution)
6) ด้านที่ 6 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน
เป็ นรากฐานในการพัฒ นาประเทศอย่างสมดุลทั้ งทางเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่ง แวดล้อ ม
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มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่าง
การคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
7) ด้านที่ 7 : ด้านสาธารณสุข
ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบใน
การดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จาเป็น และอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี
8) ด้านที่ 8 : ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความ
รับผิดชอบกับการกากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัล เพื่อการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณ ดารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่า
เสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชน ตามแนวทางของประชาธิปไตย และการให้
สื่ อ เป็น โรงเรีย นของสัง คม ในการให้ค วามรู้แก่ ป ระชาชน ปลู ก ฝั ง วัฒ นธรรมของชาติ
และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
9) ด้านที่ 9 : ด้านสังคม
ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทย
เป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูร ณาการ
ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง
10) ด้านที่ 10 : ด้านพลังงาน
ปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานสร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริม
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกาหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยี
ใหม่ของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานและเพิ่ม
ขีดความสามารถของประเทศได้อย่างมีนัยสาคัญ
11) ด้านที่ 11 : ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมาย
ต่อเจ้าพนักงานของรัฐ
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2.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕) ยุ ท ธศาสตร์ก ารเสริ ม สร้ างความมั่ นคงแห่ ง ชาติ เ พื่อการพั ฒ นาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีดังนี้
1) วัตถุประสงค์
1.1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนทีส่ มบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
1.3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้น
มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
๑.๔) เพื่อรักษาและฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๑.๕) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๑.๖) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
๑.๗) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย
มีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
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2) เป้าหมายรวม
๒.๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
๒.2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ ๑๕
๒.๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนใน
การผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐาน
การผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
๒.๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม มี ความมั่นคงทางอาหาร พลัง งาน และน้า โดยเพิ่ม พื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุล ของระบบนิเ วศ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับ
การปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคม
ลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและ
ค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง
โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตรา
การเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
๒.๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดย
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สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่าย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริต
ดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

2.8 ประเทศไทย ๔.๐

แนวคิด : ประเทศไทย 4.0 คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เมื่อภายในเข้มแข็งแล้ว
ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะนาพาประเทศไทยไปสูค่ วามมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนได้ สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหวัง มีความสุขและความสมานฉันท์ได้อย่างแท้จริง
เป้าหมาย : ปรับเปลี่ยนประเทศไทย และสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย
1) Productive Growth Engine : ปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศทีม่ รี ายได้สงู
2) Inclusive Growth Engine : ประชาชนได้รบั ประโยชน์ทงั้ รายได้ โอกาสและความมัง่ คั่ง
3) Green Growth Engine : การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
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แนวทางการพัฒนาประเทศไทยตามแนวคิดประเทศไทย 4.0
1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ประกอบด้วย
1.1) การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วน
ในประเทศ
1.2) การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur
Driven Proposition)
1.3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition)
2) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก ประกอบด้วย
2.1) เศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Economy) : การค้า การลงทุน
และการจ้างงานในท้องถิ่น
2.2) เศรษฐกิจ ภูมิภาค (Regional Economy) : มอง ASEAN ในภาพใหญ่
และภาพ CLMVT ที่เล็กลง
2.3) เศรษฐกิจโลก (Global Economy) : เชื่อมโยงและเรียงร้อย ASEAN
เข้าด้วยกันให้เป็นพลังต่อรอง

2.9 ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 25๖3 – 2565) ของกระทรวง
มหาดไทย
1) วิสัยทัศน์ : ประชาชนมี รากฐานการดารงชีวิตและพัฒ นาสู่อนาคตได้อย่าง
มั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) พันธกิจ :
2.๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมัน่ คงภายใน
2.๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
2.๓) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
2.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป้าหมาย
3.๑) การเสริม สร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่ นคงภายใน : สัง คมมี
ความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
3.๒) การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.๓) การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : ชุมชนมีความสุข
3.๔) การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต : สภาพแวดล้อม
ในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา
3.5) การวางรากฐานการพั ฒนาองค์กรอย่างสมดุล : องค์ก รมี การบริหาร
จัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง
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2.10 ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการ
พัฒนาชุมชน
๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕63 – 2565
สถานการณ์ปัจจุบันของกรมการพัฒ นาชุมชนได้วิเคราะห์โดยใช้ SWOT
Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ พบว่า สถานการณ์ปัจจุบันของกรมการพัฒ นา
ชุมชน มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สาคัญ ดังนี้
๑.๑) จุดแข็ง
(1) มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญในงาน
พัฒนาชุมชน บุคลากรมีทกั ษะในการทางานกับชุมชน ครอบคลุมทุกระดับ มีสถาบันภายใน
องค์กรที่ใช้พัฒนาบุคลากรของตนเองอย่างเป็นระบบมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สม่าเสมอ มีจิตสาธารณะทางานใกล้ชิดกับประชาชน
(2) มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย มีระบบเครือข่าย
ICT ที่ มี ความพร้อม มีระบบการสื่อสารขององค์กร ที่ร วดเร็ว ทั่วถึงทั นสมั ย มี อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ใช้งานอย่างเพียงพอทุกระดับ
(3) กระบวนการดาเนินงานตามภารกิ จ ของกรมการพัฒ นาชุม ชน
ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกับผู้นาองค์กร เครือข่าย มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
ระดับตาบล/หมู่บ้าน และยึดการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ยึดหมู่บ้าน/
ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
(4) เป็นเจ้าภาพ OTOP ในระดับพื้นที่ มีประสบการณ์ในการดาเนินงาน
เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจชุมชน มีต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาจาก
กรมฯ กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ
(5) มีความสามารถในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ มีข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนได้จัดเก็บมาอย่างต่อเนื่อง และนาข้อมูลชุมชนมาใช้ประโยชน์
(๖) มี บุคลากรรับ ผิดชอบการประสานงานในระดับ ตาบลหมู่ บ้า น
มี ค วามหลากหลายสหวิ ท ยาการ มี ป ระสบการณ์ แ ละความสาเร็ จ ในการเสริ ม สร้ า ง
กระบวนการชุมชนต้นแบบ และภูมิปัญญาชุมชน
(๗) มี ชุดความรู้ที่ สั่ง สมมาอย่างต่อเนื่องในด้านทั ก ษะการบริห าร
ชุม ชน ทั ก ษะการทางานกั บ ชุม ชน การสร้า งความสัม พันธ์กั บ ชุม ชน ประสานงานภาคี
การพัฒนาชุมชน การทางานโดยใช้หลักการพัฒนาชุมชน
(๘) เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการใช้พลังเครือข่ายดาเนินการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
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(๙) มีบทบาทชัดเจนในการเป็นแกนหลักประสานงานพลังประชารัฐ
และการสร้างพลังกลุ่มองค์กรสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
(๑๐) มีกลไกการบริหารจัดการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และ
การบริหารประเทศที่เปลี่ยนไป
๑.๒) จุดอ่อน
(1) ขาดการนาเสนอภาพลัก ษณ์ที่ชัดเจนขององค์ก ร การสื่อสาร
องค์ ก ร ภารกิ จ องค์ ก รสู่สั ง คมและประชาชนในภาพกว้า ง ทาให้ ก ารยอมรั บ จากภาคี
ในการเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนไม่ชัดเจน
(2) บุคลากรมีทั กษะไม่ เพียงพอในด้านการจัดระบบข้อมู ล ให้เ ป็น
ข้อมูลสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสมัยใหม่ การรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลง และการรองรับการแข่งขัน
(3) การดาเนินงานภายในเน้นการปฏิบัติตามตัวชี้วัด มี ภาระงาน
เอกสารและรายงานมาก ส่ง ผลต่อ การปฏิบัติงานที่ต้องดาเนินการเชิง รุก อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา และกระทบต่อการบูรณาการภารกิจในพื้นที่
(4) การสร้า งสรรค์อ งค์ ความรู้ นวั ต กรรมต่อ ยอดงานไม่ ต่ อเนื่อง
รูปแบบ วิธีการ ระบบงานไม่ตอบสนองกับสถานการณ์ปัจจุบันและพื้นที่ ไม่สอดคล้องกับ
จานวนบุคลากรที่ลดน้อยลง และความเปลี่ยนแปลงปัญหาของชุมชนที่ซับซ้อนมากขึ้น
(5) ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศขององค์ก ารเชื่อมโยงยัง ไม่ ทั่ วถึง
หน่วยงานในระดับ พื้ นที่ทั้ ง ประเทศ ระบบฐานข้อมูล ขององค์ก ารยัง ไม่เ พีย งพอ และ
ไม่ทันสมัยต่อ การนามาใช้ประโยชน์ท างการตัดสินใจในเชิง นโยบายระดับประเทศ และ
การเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาในระดับพื้นที่
(6) บุคลากรรุ่นใหม่บางส่วนมีอุดมการณ์พัฒนาชุมชนน้อย มีทัศนคติ
เชิง ลบกับการทางานชุมชน เน้นการปฏิบัติงานเชิง เอกสาร ทางานเชิง ปริม าณมากกว่า
คุณภาพ ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บางส่วนยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และขาด
ทักษะในการจัดการความรู้ การวิเคราะห์
(7) มี ส ถาบั น การพั ฒ นาชุ ม ชนและศู น ย์ ศึ ก ษาทุ ก พื้ น ที่ แ ต่ ยั ง ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรยังไม่มากพอ
(8) มีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีขององค์การมีน้อย ไม่เพียงพอในการให้บริการ
และพัฒนาเป็นองค์กร Digital
(9) บุคลากรมีการขอโอนย้าย
(10) แนวโน้ม การลดลงของขวัญ กาลัง ใจ แรงจูง ใจในการทางาน
บุคลากรบางส่วนขาดจิตวิญ ญาณในการสร้างความผูก พันต่อประชาชนอย่างเข้าใจและ
เข้าถึง ขาดการสืบทอดวิถี/วัฒนธรรม การสร้างความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น วิธีการถ่ายทอดจิต
วิญญาณการพัฒนาชุมชนไม่เป็นองค์รวม
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(๑๑) ขาดการถ่ายทอดสอนงานตามหลักปรัชญาการพัฒนาชุมชนสู่
นัก พัฒ นารุ่นใหม่บุคลากรน้อ ยลงมากและมี อายุเฉลี่ยสูง ขึ้น ส่ง ผลต่อสมรรถนะองค์ก ร
โดยรวม บุคลากรอ่อนล้าจากปริมาณงานที่มากขึ้น หลากหลาย ซับซ้อน
๑.๓) โอกาส
(1) มี ผู้นากลุ่ม /องค์ก รเครือข่า ยพัฒ นาชุม ชนกระจายอยู่ใ นพื้น ที่
ที่เข้มแข็งและครอบคลุมทุกตาบล มีองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชนจานวนมาก
(2) กระแสการปฏิ รู ป ประเทศ ประเทศไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สั ง คม
เกษตรกรรม การมีภูมิปัญญาชุมชนกระจายทั่วทั้งประเทศ
(3) การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
ชุมชน เป็นโอกาสในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
(4) มีภาคีร่วมพัฒนาที่หลากหลายทั้งภาครัฐ/เอกชน ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายสู่ชุมชน
(๕) ภารกิ จ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนสอดคล้ องกั บ นโยบายของ
รัฐบาล และได้รับมอบหมายงานสาคัญจากรัฐบาล/กระทรวง
(๖) ความก้าวหน้าของระบบ IT ที่ทันสมัย และชุมชนสามารถเข้าถึง
ด้วยความสะดวกมากขึ้น ทั่วถึงมากขึ้น ส่งผลให้การสื่อสาร และการประสานงานระหว่างกัน
ในการพัฒนาชุมชนทาได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๗) การเปิดประชาคมอาเซียนและเขตเศรษฐกิ จพิเศษเอื้อต่อการสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ของประชาชน
(๘) รัฐมีนโยบายในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีนโยบาย
ภาครัฐให้การส่งเสริม เปิดโอกาสในการพัฒนาทีใ่ ห้ความสาคัญกับการพัฒนาแบบยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๙) หน่วยงานท้องถิ่นให้การสนับสนุนและมีภารกิจร่วมในการพัฒนา
ชุมชน มีหน่วยงานภาคีที่หลากหลายร่วมทางานกับผู้นาในพื้นที่
(๑๐) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ให้ความสาคัญกับข้อมูล
และองค์ความรู้
(1๑) สถานการณ์โลกเข้าสู่ยุค Digital รัฐส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระแสสังคมการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน ทาให้มีช่องทางการเรียนรู้งานพัฒนา
ชุมชนที่หลากหลายจากภายนอก Social Network เป็นช่องทางในการสื่อสารที่รวดเร็ว
สะดวกทั่วทั้งองค์กร
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(1๒) ภาคีให้ความร่วมมือในการบูรณาการงานใช้หลักการประสานงาน
ภาคี มีนโยบายส่ง เสริมจากทุก ระดับภาคีทุก ส่วน มีโ ครงการ/กิจ กรรมสนับสนุนมากขึ้น
มี ห น่วยงานรองรับ การพัฒนาเชิง ประเด็นมากขึ้น ทาให้ต้นทุ นและเจ้าหน้าที่ ผู้มี ทั ก ษะ
เฉพาะด้าน ได้รับ การยอมรับในบทบาทงานพัฒ นาชุมชน ที่ส นองตอบนโยบายรากหญ้า
ที่เพิ่มสูงมากขึ้น
(1๓) มี แ หล่ง เรีย นรู้ก ารพัฒ นาชุ ม ชน มี ชุ ม ชนเป็น ศูน ย์ก ลางแห่ง
การเรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
๑.๔) อุปสรรค
(1) นโยบายรัฐบาลบางเรื่องส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอรอความช่วยเหลือ
อย่างเดียว และมีกระแสบริโภคนิยม (ทุนนิยม) ทาให้ชุมชนอ่อนแอทาให้เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ได้ผล
(2) รัฐบาลยังไม่มีเสถียรภาพ การเมืองไม่มั่นคงขาดความต่อเนื่อง
ในเชิงนโยบายการพัฒนาชุมชน และสถานการณ์ทางการเมืองยังมีความขัดแย้ง ส่งผลให้
ชุมชนมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกขาดความสามัคคีและสมานฉันท์
(3) ภารกิจการพัฒนาในเชิงพื้นที่มีหลายหน่วยงานปฏิบัติ ทาให้เกิด
การซ้าซ้อนกับ หน่วยงานอื่น และไม่ สามารถบูร ณาการกิ จกรรมในการทางาน ส่ง ผลให้
การพัฒนาในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องและกระทบต่อการยอมรับจากชุมชน
(4) ภัยคุกคามภายนอกต่อชุมชนมีความซับซ้อนมากขึ้น มีความผันแปร
ของระบบเศรษฐกิจโลก มหันตภัยโลกรุนแรง การอพยพวัยแรงงานเข้าเมือง มีแรงงาน
ข้ามชาติ มีคนเข้ามา/แรงงานเข้ามามากขึ้น เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(5) นโยบายแต่ละหน่วยงานไม่สอดคล้องกัน ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรง
(6) การพัฒนาในบางชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนยังขาดจิตสานึก
พลเมือง ประชาชนขาดความตระหนักระเบิดจากข้างใน
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๒) ทิศทางแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5) ของกรมการ
พัฒนาชุมชน
๒.1) วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖5”

๒.2) เป้าหมาย
ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 44,835 หมู่บ้าน
มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ความจาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)
๒.3) พันธกิจ
(๑) พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรูก้ ารพึง่ ตนเอง
(๒) พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พงึ่ ตนเองได้
(๓) สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๔) พั ฒ นาองค์ก รให้มี ขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์
ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทางานเชิงบูรณาการ
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๒.4) ประเด็นการพัฒนาและกลยุทธ์

2.11 ภารกิจและอานาจหน้าที่ก รมการพัฒ นาชุมชน (ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒)

กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมี
เสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์
วิ จั ย จั ด ทายุ ท ธศาสตร์ชุ ม ชน ตลอดจนการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒ นาชุมชน
ระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้
เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
๒) จัดทาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับ
ประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
๓) พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้
การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของประชาชน ชุมชน ผู้นาชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน
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๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน
และการจัดทายุทธศาสตร์ชุมชน
๖) ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน องค์การชุมชน
และเครือข่ายองค์ก ารชุม ชนให้มีความรู้ ทัก ษะ ทั ศนคติ และสมรรถนะในการทางาน
รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๗) ปฏิบัติก ารอื่ นใดตามที่ก ฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรม หรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

2.12 ลักษณะสาคัญขององค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2562
ลักษณะสาคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งสาคัญที่มีอิทธิพล
ต่อวิธีการดาเนินงาน และความท้าทายสาคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ แบ่งเป็น
1) ลักษณะองค์การ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ และความสัมพันธ์
ระดับองค์กร
2) สภาวการณ์ขององค์การ ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน บริบทเชิง
ยุทธศาสตร์ ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562
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แผนปฏิ
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มชน I 52
แผนปฏิ
ัติราชการกรมการพั
ฒนาชุมชน
ประจาปี พ.ศ.
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2.13 จุดยืนของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2563

2.14 ค่านิยมองค์การ
A
B
C
D
E
F
S
P

:
:
:
:
:
:
:
:

Appreciation
Bravery
Creativity
Discovery
Empathy
Facilitation
Simplify
Practical

ชื่นชม
กล้าหาญ
สร้างสรรค์
ใฝ่รู้
เข้าใจ
เอื้ออานวย
ทาให้ง่าย
ปฏิบัติได้จริง

“ยืนเคียงข้างประชาชน ช่วยเขาเพื่อให้เขา ช่วยเหลือตนเองได้
Help them to help themselves”
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2.15 โครงสร้างและบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน
1) โครงสร้างราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย
1.๑) สานักงานเลขานุการกรม
1.๒) กองการเจ้าหน้าที่
1.๓) กองคลัง
1.๔) กองแผนงาน
1.๕) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
1.๖) สถาบันการพัฒนาชุมชน
1.๗) สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
1.๘) สานักส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
1.๙) สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1.๑๐) กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
1.๑๑) กลุม่ ตรวจสอบภายใน
1.๑๒) สานักตรวจราชการ
1.๑๓) กองประชาสัมพันธ์
1.๑๔) ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.๑๕) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการ
1.16) สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2) โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
2.๑) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีจานวน ๗๖ แห่ง
2.๒) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ มีจานวน ๘๗๘ แห่ง
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ลักษณะโครงสร้างการบริหารราชการของกรมการพัฒนาชุมชน
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3) กรอบอัตรากาลังตามโครงสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561)
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4) อัตรากาลังที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562)
พนักงาน ลูกจ้าง
ข้าราชการ
รวม
ราชการ ประจา
เรื่อง
จานวน จานวน จานวน จานวน
ร้อยละ
เพศ
- เพศชาย
- เพศหญิง
ระดับการศึกษา
- ต่ากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
สัดส่วนบุคลากร
- ภูมิภาค
- ส่วนกลาง
รวม

2,179
4,140

36
44

88
20

2,303
4,204

35.39
64.61

198
3,760
2,342
19

72
8
-

95
13
-

293
3,845
2,350
19

4.50
59.09
36.12
0.29

5,781
538
6,319

44
36
80

60
48
108

5,885
622
6,507

90.44
9.56
100.00

กรมการพั ฒ นาชุม ชนมี ก รอบอัตรากาลัง ทั้ ง สิ้น 6,849 คน จากตาราง
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีข้าราชการที่ปฏิบัติราชการจริงทั้งหมดในขณะนี้ จานวน 6,319 คน
เป็นเพศชาย จานวน 2,179 คน (ร้อยละ 34.48) เพศหญิง จานวน 4,140 คน (ร้อยละ
65.52)
ระดับการศึกษา ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญ ญาตรี จานวน 198 คน (ร้อ ยละ 3.13) ปริญญาตรี จานวน 3,760 คน (ร้อยละ
59.50) ปริญญาโท จานวน 2,342 คน (ร้อยละ 37.06) ปริญญาเอก จานวน 19 คน
(ร้อยละ 0.30)
สัดส่วนของบุคลากรปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค จานวน 5,781 คน (ร้อยละ
91.49) และปฏิบัติงานส่วนกลาง จานวน 538 คน (ร้อยละ 8.51)
ข้าราชการมีอายุเฉลี่ย 45.73 ปี ส่วนมากมีอายุระหว่าง 50 – 54 ปี จานวน
1,368 คน (ร้อ ยละ 21.64) มี อ ายุร าชการเฉลี่ย 17.53 ปี ส่วนมากมี อายุร าชการ
ที่ปฏิบัติงานระหว่าง 25 – 29 ปี จานวน 1,367 คน (ร้อยละ 21.63)
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5) สถานการณ์ด้านกาลังคนในช่วง พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6 (ข้อมูล ณ วันที่
7 มีนาคม 2561)
อัตราการเกษียณอายุราชการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6
ปีงบประมาณ
เพศ/ปี/จานวน
รวม
2562 2563 2564 2565 2566
ชาย
90
93
90 143 123
539
หญิง
83
71
96
98 104
452
รวม
173 164 186 241 227
991
ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นภารกิจหลักที่สาคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้าง
รากฐานที่เข้มแข็งของชุมชนรองรับการพัฒนาเกือบทุกด้านในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ต้องทางาน
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียม
ความพร้อมของภาคประชาชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้เป็นหลัก และมีกลไกโครงสร้างและอัตรากาลัง
ที่เชื่อมต่อไปถึงประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นหน่วยงานหลัก ที่รองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
สาคัญ ๆ หรือเร่งด่วนของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างมาโดยตลอด อาทิ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) โครงการหนึ่ง ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม และภารกิจล่าสุดที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาล คือ การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีกทั้งยังต้องรับภาระ
งานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ไม่มีหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ แต่จาเป็น ต้องเชื่อมต่องานให้ถึง
ประชาชน ลัก ษณะงานจึงมี ความหลากหลาย ยุ่งยากซับ ซ้อนมาก มีความจาเป็นต้องใช้
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานระดับพื้นที่จานวนมากในการปฏิบัติภารกิจ
สาคัญให้เกิดผลทั้งปริมาณและคุณภาพของงาน
สภาพปัจจุบันอัตรากาลังไม่เพียงพอต่อภารกิจงานที่รับผิดชอบ และมีแนวโน้ม
ที่จะต้องลดลงอีกจานวนมาก จากมาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ ที่ต้องยุบเลิกตาแหน่ง
จากผลการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี จากปัจจุบันมีอัตรากาลัง 6,319 อัตรา ในอีก ๕
ปีข้างหน้า จะลดลงอีก 991 อัตรา คงเหลือ 5,328 อัตรา ซึ่งคาดว่า จะเป็นปัญหาและ
อุป สรรคสาคัญต่อการขับ เคลื่อนงานให้บ รรลุผ ลสัม ฤทธิ์ทั้ ง ในส่วนภารกิ จ องค์ก ารและ
ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้สภาพขวัญกาลังใจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็เป็นปัญหาสาคัญที่กาลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ต้องเร่ง
ดาเนินการแก้ไขจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
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2.16 ผลงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
1) สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.๑) ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน 3,628 หมู่บ้าน ๆ ละ ๕ คน รวม 18,140 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอาชีพจาแนกเป็น
(1) ด้านเกษตร ร้อยละ 55.67 (2) ด้านแปรรูป ร้อยละ 39.81 (3) ด้านท่องเที่ยว ร้อยละ
0.16 (4) ด้านบริการ ร้อยละ 0.79 (5) ด้านอื่น ๆ ร้อยละ 3.57
1.๒) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ที่ผ่านการฝึกอาชีพโดยทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน 20,140 หมู่บ้าน ๆ ละ 26 คน รวม 523,640 คน พบว่า ครัวเรือนนาความรู้จาก
การอบรมไปประกอบอาชีพ 506,180 ครัวเรือน (ร้อยละ 96.66) มีอาชีพดังนี้ (1) อาชีพ
แปรรูป ร้อยละ 51.76 (2) อาชีพเกษตร ร้อยละ 45.63 (3) อาชีพการท่องเที่ยว ร้อยละ
0.02 (4) อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 2.59
2) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2.1) ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย โดยคณะกรรมการประสาน
และขับ เคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจัง หวัด (คสป.) และบริษัท ประชารั ฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จานวน 4,156 กลุ่ม ดังนี้ ด้านการเกษตร
1,042 กลุ่ม ด้านการแปรรูป 2,101 กลุ่ม และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1,013 กลุ่ม
2.2) กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินการแล้วก่อให้เกิดรายได้ จานวน 3,821 กลุ่ม
เป็นเงิน 3,026,691,430 บาท
2.3) มีผู้ได้รบั ผลประโยชน์ 663,548 คน
2.4) รับรองการเป็นวิสาหกิจเพือ่ สังคม 77 บริษัท
2.5) เกิดการสร้างเครือข่ายด้านการเกษตร 24 เครือข่าย เครือข่ายด้าน
การแปรรูป 16 เครือข่าย และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 9 เครือข่าย
2.6) มีกลุม่ เอกชนร่วมขับเคลื่อน 14 หน่วยงาน
2.7) ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ 45
จังหวัด 135 ชุมชน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
นิเวศและอนุรักษ์ (ภาคกลาง) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็น
ฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน (ภาคตะวันออก) และโครงการยกระดับการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมครบวงจร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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3) ส่งเสริม การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต
เป้าหมายการดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่ใน 5 ภาค 38 จังหวัด 363 อาเภอ
25,744 หมู่บ้าน มีกรอบกิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ ดังนี้
3.1) การเตรีย มความพร้อมครูฝึก : เดือนตุล าคม – ธันวาคม 2560
โดยให้อาเภอสนับสนุนให้ทีมครูฝกึ ระดับอาเภอพัฒนาทีมครูฝกึ ระดับตาบล ซึ่งประกอบด้วย
พัฒ นากร ปลัดอาเภอ เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้แทนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ ชาวบ้าน หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้ นที่ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิภ าพทีม ครูฝึก ระดับ ตาบลให้มี ค วามพร้อ ม
ในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ประชาชนในหมู่บ้าน
3.2) การฝึก อบรมหรือถ่า ยทอดความรู้ให้แ ก่ป ระชาชน เวทีครั้งที่ 1
ทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กาหนดกรอบชีวิตและความต้องการ (ทบทวน Mindset):
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 โดยครูฝึกระดับอาเภอและระดับตาบล ร่วมกันถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ชีวิตแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้การกากับ ส่งเสริมและสนับสนุนจากคณะกรรมการ
บริหารศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) และระดับอาเภอ (ศจพ.อ.)
3.3) การนาไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ทีมครูฝึกติดตามหรือจัดเวทีครั้งที่ 2
เพื่อให้ประชาชนได้ตั้งปณิธานรายบุคคลและให้มีสัญญาประชาคม (civil society)
ของหมู่บ้าน/ชุมชน และ ศจพ.จ./ศจพ.อ.รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ สนับสนุนและ
ส่ง เสริม ให้ป ระชาชน หมู่ บ้า น/ชุม ชน น้อ มนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป
3.4) หมู่บ้าน/ชุมชนประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ สาหรับหมู่บ้านและชุมชนที่สามารถดาเนินการขับเคลื่อน
ให้เ กิดผลสาเร็จเป็นรูป ธรรม เป็นการประกาศโดยประชาชนเพื่อสร้างความดีถวายเป็น
พระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
4) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กระทรวงมหาดไทยกาหนดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการ ดังนี้
4.1) กาหนดหลักสูตรการถ่ายทอดเนื้อหา สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข และวิถีไทยวิถีพอเพียง
4.2) ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกิจกรรมส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต วงเงินงบประมาณ 682,983,600 บาท เพื่อจัดเวทีประชาคม
ครั้งที่ 1 รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
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4.3) สนับ สนุนให้เจ้าหน้าที่พัฒ นาชุมชนในพื้นที่ทุกระดับ ได้ร่วมเป็นทีม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งเป็นหน่วยบริหารจัดการ
งบประมาณ ในการจัดเวทีครั้งที่ 1 ในพื้นที่ครอบคลุม 76 จังหวัด 878 อาเภอ 74,655
หมู่บ้าน ซึ่งมีผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) จานวนหมูบ่ ้าน/ชุมชนที่ลงพื้นที่ครบแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100
(2) ประชาชนเข้ า ร่ ว มเวที ป ระชาคม จานวน 8,777,449 คน
โดยเฉลี่ยมีผู้เข้าร่วมหมู่บ้าน/ชุมชนละประมาณ 107 คน
(3) การบริห ารจัด การปัญ หาความต้องการของประชาชนในพื้น ที่
ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่เชื่อมต่อภารกิจของทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล ในการนาปัญหา/ความต้องการของพื้นที่
หมู่ บ้าน/ชุมชนไปสู่การแก้ไขและพั ฒนา ด้วยโครงการชุม ชนท่ องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี
ที่ มี เ ป้าหมายดาเนิน การในพื้นที่ 3,273 หมู่ บ้าน/ชุม ชน 76 จัง หวัด ใช้ ง บประมาณ
9,328,118,200 บาท
(4) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่เชื่อมต่อภารกิจของทีม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล ในการนาปัญหา/
ความต้ อ งการของพื้ น ที่ ห มู่ บ้า น/ชุ ม ชนไปสู่ก ารแก้ ไ ขและพัฒ นา ด้ ว ยโครงการชุ ม ชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(5) ทีมสนับสนุนระดับกรมฯ จังหวัด อาเภอ ติดตามการดาเนินงาน
ในพื้นที่ เป้าหมาย 76 จังหวัด 878 อาเภอ มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
5) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
5.1) พั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ มี ค วามพร้ อ มในการรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ในหมู่ บ้าน OTOP นวัตวิถี จานวน 3,273 หมู่ บ้าน/ชุมชน และจัดการประกวดชุม ชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดีเ ด่นในระดับจัง หวั ด 110 หมู่บ้าน และหมู่บ้านต้นแบบ 50
หมู่บ้าน ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ทันที
5.2) ประชาสัมพันธ์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ผ่านทุกช่องทาง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ/โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
5.3) เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน รวมสะสมตั้งแต่เดือนมิถุนายน –
กันยายน ๒๕๖1 จานวน ๕๔๗,๖๗๗,๘๒๐ บาท โดยมีการกระจายรายได้ในชุมชนไปยัง
ประชาชนในกลุม่ อาชีพต่าง ๆ อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร การบริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
5.4) ชุมชนเกิดกระแสตื่นตัวในการพัฒนาชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ ยว
ประชาชนลุกขึ้นมาบริหารจัดการ แบ่งหน้าที่ดูแลชุมชนของตนเอง เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
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5.5) เป็นก้าวใหม่ของการดาเนินงานหนึ่งตาบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ที่เปลี่ยนจากการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ไปสู่การพัฒนารูปแบบการให้บริการ
(Product to Service) ซึ่งเป็นการขยายผลให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรม นาไปสู่
การผลักดันให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ
6) การบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
6.1) ผลการจัดเก็บ ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ซึ่งได้ทา
การสารวจคุณภาพชีวิตของคนไทย จากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงที่เกิน 6 เดือน ทั้งที่มี
เลขที่บ้านและไม่มีเลขที่บ้าน โดยจัดเก็บข้อมูลรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2560) มีผลการจัดเก็บ
ข้อมูล ครัวเรือนทั่วประเทศใน 76 จังหวัด 878 อาเภอ 7,255 ตาบล 7,776 องค์ก ร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่น และ 84,090 หมู่บ้าน/ชุม ชน จานวน 12,935,866 ครัวเรือน
มีประชากรที่อาศัยจริง 36,644,309 คน แยกเป็น เพศชาย 17,876,074 คน (48.78%)
เพศหญิง 18,768,235 คน (51.22%) มีเงินออม 252,166 ล้านบาท ภาระหนี้สิน
ในระบบ 166,457 ล้านบาท หนี้สินนอกระบบ 7,014 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ
227,967 บาท/ปี เป็นเป้าหมายให้หน่วยอื่นในเรื่องสวัสดิการภาครัฐ
6.2) การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากข้อมูล จปฐ. ปี 2560
จานวน 73 โครงการ/กิจกรรม ใช้ข้อมูล กชช. 2ค ปี 2560 จานวน 15 โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานระดับจังหวัดใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ปี 2561 จานวน 368 โครงการ
6.3) ความร่วมมือของบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ในการจัดทา
ระบบสารวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) เพื่อช่วยส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีในการสารวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6.4) แผนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 จานวน 12,935,000 ครัวเรือน
และ ข้อมูล กชช. 2ค ปี 2562 จานวน 70,402 หมู่บ้าน โดยเริ่มการบริหารจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เมษายน 2562
7) การประยุกต์ใช้ข้อมูล สารสนเทศ ข้อมูล ภูมิส ารสนเทศในการวางแผน
บริหารจัดการชุมชน
7.1) คณะทางานพัฒ นาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒ นาชุม ชน ศึก ษากรณี
ความสาเร็จของชุมชนที่นาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชนที่อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
7.2) สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เผยแพร่
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล้าเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของ
ทรัพยากร (G-Social) โดยระบบดัง กล่าวได้นาฐานข้อมูล จปฐ. ปี 2558/2560 และ
กชช. 2ค ปี 2558 ขึ้นนาเสนอในระบบ G-Social แล้ว
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7.3) คณะทางานพัฒนาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ค วามสามารถด้ านการจั ดทาภู มิ ส ารสนเทศ โดย สทอภ. อบรมให้ ค วามรู้แ ละ
ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บแผนที่โดยใช้ GPRS การวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้านและแนวทางแก้ไข
โดยใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สนั บสนุน เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านถนน (ระยะทางของถนน
ภายในหมู่ บ้านที่เสียหายจากน้าท่วม) น้าเพื่อการเกษตร (ประมาณการปริม าณน้าเพื่อ
การเกษตรที่หมู่บ้านต้องการใช้)
7.4) คณะทางานพัฒนาภูมิสารสนเทศเพื่ อการพัฒนาชุม ชน และ สทอภ.
ได้ร่วมลงพื้นที่อบรมการใช้งานระบบ G-social ให้แก่จังหวัดสุรินทร์ นครพนม อุทัยธานี
7.5) อบรมการใช้งานระบบ G-social ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด
ที่จังหวัดแพร่
7.6) ประชุม เชิง ปฏิบัติก ารสรุป บทเรียนการบริหารจัดการชุม ชนโดยใช้
ระบบภูมิสารสนเทศและการมีส่วนร่วมของชุมชน
8) ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล
พัฒนาและสร้างแบรนด์ผ้าฝ้ายไทยสู่ตลาดโลก (Cotton Thai to Global Market)
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่ลงทะเบียน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2560 หรือระดับ 1 – 5 ดาว ที่ผ่าน
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจาปี พ.ศ. 2559 จานวน 2,900
ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
8.1) ออกแบบแนวคิด กิจกรรม และแผนการดาเนินงาน
8.2) ประชาสัมพันธ์ การคัดสรรผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
8.3) จัดแถลงข่าวเปิดกิจกรรม Cotton Thai to Global ผ่านสื่อออนไลน์
และออฟไลน์
8.4) รับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
8.5) คั ด เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผู้ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง หมดให้ เ หลื อ
2,900 ผลิตภัณฑ์
8.6) วิเ คราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์เ พื่อคัดกรองเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ที่ มี
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนาเบื้องต้น เพื่อแก้ไขจุดอ่อน จานวน 2,400 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มที่มี
ศักยภาพสูงเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สากล จานวน 500 ผลิตภัณฑ์
8.7) พัฒนาองค์ความรู้ ด้านเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ ๆ เช่น เทคนิค
การย้อม เทคนิคการตัด Pattern เทคนิคการควบคุมมาตรฐาน ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ จานวน 2,400 ผลิตภัณฑ์ โดยการอบรมสัมมนาแบ่งเป็นโซนพื้นที่
8.8) ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มที่มีศักยภาพสูงเชิงพาณิชย์
จานวน 500 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งตามความถนัดหรือศักยภาพ
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8.9) คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ฝ้ายไทย จานวน 9 ผลิตภัณฑ์ นามาเข้าสู่
การพัฒนาเชิงลึกกับนักออกแบบต่างประเทศ
8.10) จัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพลักษณ์ Brand ผ้าฝ้ายไทยจากผู้ผลิตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
9) พัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ Thailand 4.0
9.1) แจ้งจังหวัดที่เป็นพื้นที่ดาเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ
OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 โดยให้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(กลุ่ม Quadrant D) เข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาพื้นที่ดาเนินโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 135 หมู่บ้าน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 111
หมู่บ้าน หมู่บ้านที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพื้นที่อื่นตามความเหมาะสม
9.2) ดาเนินการคัดกรองผลิตภัณฑ์
9.3) ดาเนินการจ้างสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น
ที่ปรึกษาในการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการ ดังนี้
(1) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม เป้ า หมาย ค้ น หาสภาพปั ญ หา
จุดแข็งของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(2) จั ด ทาหลั ก สู ต รในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 และจัดทาแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
(3) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก ารเพื่อ วางแผนในการพัฒ นาศั ก ยภาพของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์
โดยตั้งเป้าหมาย จานวน 300 ผลิตภัณฑ์
(4) ให้คาแนะนาปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ได้แก่
(4.1) การสร้างอัตลักษณ์ การสร้างเรื่องราว (Story) ในการเพิ่ม
มูลค่าต่อยอดภูมิปัญญา
(4.2) การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ (Design)
(4.3) การเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน (Certified)
(4.4) การพัฒนาสินค้าระบบออนไลน์เพิ่มช่องทางการจาหน่าย (Online)
10) เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP แยกตาม Cluster 5 ประเภท ที่ลงทะเบียน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2560 หรือระดับ 1 – 5 ดาว ที่ผ่าน
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจาปี พ.ศ. 2559 จานวน 4,600
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในพื้ น ที่ จัง หวั ดภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนือ 20 จั ง หวั ด เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมาย
ในการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
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10.1) ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster ผลิตภัณฑ์
(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
แยกตาม Cluster โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4,600 ผลิตภัณฑ์
(2) สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster ผลิตภัณฑ์
4,600 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีการจ้างที่ปรึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์
ศักยภาพ จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบรรจุภัณฑ์, คัดแยกผลิตภัณฑ์ตาม Cluster ไปสู่
กระบวนการพัฒนา
(3) จั ด ทาเอกสารเผยแพร่ และสารคดีเ ผยแพร่ ป ระชาสัม พั น ธ์
ผลิตภัณฑ์ OTOP
(4) ติดตามสนับสนุนการดาเนินงาน
10.2) ส่งเสริมการจัดจาหน่ายและการตลาด
(1) จัดงานแสดง จาหน่าย และเจรจาธุรกิจระดับภาค จานวน 2 จุด
(จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี)
(2) จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP 20 จังหวัด
(3) ส่งเสริมการจาหน่ายสินค้า OTOP Online โดยประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างทีมวิทยากรด้านระบบตลาดออนไลน์ ประชุม เชิงปฏิบัติก ารพัฒ นาศัก ยภาพผู้ผ ลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ระบบตลาดออนไลน์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการจาหน่าย
สินค้า OTOP Online
11) การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
11.1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ และสนับสนุนการพัฒนายกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.2) พัฒ นาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
บูร ณาการความร่วมมือกั บสถาบันการศึก ษาภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน ในพื้นที่ ที่ มี
ความเชี่ยวชาญในการให้ค วามรู้ด้านการผลิต การบริห ารจัดการการจัด ทาแผนธุร กิจ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดสมัยใหม่
11.3) ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
(1) ตลาดระดั บ ประเทศ ดาเนิ น การ 3 ครั้ ง ยอดจาหน่ า ย
3,523,478,973 บาท
(2) ตลาดระหว่างประเทศ (โครงการสานสัม พันธ์ส องแผ่นดิน)
ดาเนินการ 30 ครั้ง ยอดจาหน่าย 62,513,240 บาท
(3) ตลาดระดั บ ภู มิ ภ าค ดาเนิ น การ 5 ครั้ ง ยอดจาหน่ า ย
212,533,898 บาท
(4) ตลาดระดับจังหวัด ยอดจาหน่าย 583,674,954 บาท
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11.4) ร้านค้าประชารัฐ สุขใจ SHOP ดาเนินการ 142 แห่ง มียอดจาหน่าย
รวมทั้งสิ้น 71,766,281.50 บาท ลูกค้าเยี่ยมชม 847,280 คน
11.5) การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บนเครื่องบิน รอบ 1 – 7 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์แล้ว 865 ผลิตภัณฑ์ 165 กลุ่ม เพื่อจาหน่ายบนเครื่องบิน พัฒนาอาหารพร้อมเสิร์ฟ
28 ผลิตภัณฑ์ 24 กลุ่ม/ราย มีสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้ประโยชน์จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
3,450 ราย ให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ 8,135 ราย มียอดจาหน่ายตั้งแต่ปี 2559 ถึง
ปัจจุบัน จานวน 210,959,240 บาท
12) โครงการตลาดประชารัฐ
12.๑) สนับสนุนงบประมาณ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาตลาดประชารัฐ
อย่างต่อเนื่องจากตลาดนัดชุม ชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ม ได้ แบ่ง เป็น ค่าใช้จ่ายสาหรับ
บริหารจัดการการจัด ๒,๑๕๕ แห่ง ๆ ละ ๑๕,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๓,๘๓๓,๕๐๐ บาท
และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดสาหรับจังหวัดที่มีจานวนตลาดน้อยกว่า 10 แห่ง จานวน
๑๔ จังหวัด รวมเป็นเงิน ๑๖๖,๕๐๐ บาท
12.๒) สนับสนุนงบประมาณ ๓,๗๘0,000 บาท ให้จังหวัดซื้อวัสดุสาหรับ
จัดทาป้ายชื่อตลาดประชารัฐ ตามรูปแบบที่กรมฯ กาหนด โดยออกแบบและตกแต่งป้ายชื่อ
ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของตลาด ตามประเภทตลาดประชารัฐที่กรมฯ รับผิดชอบ ๓ ประเภท
12.๓) สนับสนุนการจาหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐ ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จัดสรรพื้นที่การจาหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน ๕๖,๘๕๕ ราย โดยมียอดจาหน่าย ๕๕๘,๑๒๕,๖๔๑ บาท
(๒) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด จัดสรรพื้นที่การจาหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน ๙,๓๑๓ ราย โดยมียอดจาหน่าย ๘๗,๖๔๘,๘๖๒ บาท
(๓) ตลาดประชารัฐ Modern Trade จัดสรรพื้นที่ก ารจาหน่าย
ให้กับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน ๒,๙๐๕ ราย โดยมียอดจาหน่าย ๒๑,๓๔๙,๖๗๒ บาท
12.๔) จัดตั้งคลินิกผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ณ สานักงานพัฒ นา
ชุม ชนอาเภอ โดยคัดกรองผู้ประกอบการ กลุ่ม C ให้ได้รับ การอบรมหรือพัฒ นาสินค้า
จานวน ๓๒,๙๑๐ ราย
13) ส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
13.1) ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การหนี้ ไ ปสู่ 1 ครั ว เรื อ น 1 สั ญ ญา
ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ ดังนี้
(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรการขับเคลื่อนงานพัฒนาทุน
และองค์ก รการเงินชุมชน เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
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(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและ
องค์กรการเงินชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนฯ ให้เป็นที่ปรึกษา
(3) พั ฒ นาศั ก ยภาพคณะกรรมการศู น ย์ จัด การกองทุ น ชุ ม ชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการฯ ในการดาเนินงานศูนย์จัดการฯ และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการหนี้แก่คณะกรรมการศูนย์จัดการฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) ศูนย์จัดการกองทุ นชุม ชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได้” เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินในการบริหารจัดการหนี้สินและสร้างวินัย
ทางการเงินให้แก่ประชาชน และส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครัวเรือนที่เป็นหนี้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงทะเบียนครัวเรือนกับ
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 924 แห่ง ๆ ละ 30 คน รวม 27,720 คน
(5) พั ฒ นาศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนไปสู่ก ารเป็ น ศู น ย์ จั ด การ
กองทุนชุมชนต้นแบบ และเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น เพื่อสร้างแรงกระตุ้น
ผลักดันให้พื้นที่ข้างเคียงมีความสนใจในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง
13.2) กองทุ นชุ ม ชนหนุ นเสริม อาชี พ ครั ว เรือ น ดาเนิ น การในพื้น ที่
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย 20,140 หมู่บ้าน โดยดาเนินการดังนี้
(1) จัดตั้งคณะทางานจัดการกองทุนชุมชน ในการเชื่อมโยงและ
บริหารจัดการกองทุนชุมชน
(2) พัฒนาศักยภาพคณะทางานจัดการกองทุนชุมชน เพื่อพัฒนา
ทักษะในการเชื่อมโยงและบริหารจัดการกองทุนชุมชน
(3) สนับสนุนครัวเรือนในหมู่บา้ น/ชุมชน ให้เป็นสมาชิกกองทุนชุมชน
(4) สนับสนุนด้านวิชาการการดาเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้กองทุนชุมชนเป็นแหล่งทุนในการประกอบ
อาชีพของครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน
(6) รณรงค์ให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพของครัวเรือน
(7) ศึกษารูปแบบ และถอดบทเรียนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ
14) การพัฒนาอาชีพในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่
หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 4 อาชีพ
ต่อหมู่บ้าน ได้แก่ อาชีพจักสาน ทอผ้า ศิลปหัตถกรรม เดินเส้นลายทอง มีราษฎรเข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 172 คน
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2.17 ทิศ ทางและเครื่องมือการขับ เคลื่อ นภารกิจกรมการพัฒ นาชุมชน
ของผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน
1) ยุทธศาสตร์แห่งความสุข (Happiness Strategy 2019)
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2) การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63)
ของกรมการพัฒนาชุมชน
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1. แผนงาน/โครงการตามแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมการ
พัฒนาชุมชน
1.1 แผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ฉบับ
ที่เกี่ยวข้องกรมการพัฒนาชุมชน
ที่
ประเด็นแผนแม่บท แผนงาน/โครงการ
1. ประเด็นความมั่นคง
1 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนตาบลมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
2 โครงการสร้างระบบนิเวศสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด
3. ประเด็นการเกษตร
1 โครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นไทยสู่ตลาดยุคใหม่ (สินค้าข้าว
พืชผัก ผลไม้ หม่อนไหม ประมง ปศุสัตว์ และพืชอื่น ๆ)
2 โครงการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พนื้ ถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าโดยใช้นวัตกรรม
3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคท่องเที่ยวและบริการ
4 โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
5 โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า
5. ประเด็นการท่องเที่ยว
1 โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์
8. ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
1 โครงการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์สสู่ ากล
10. ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1 โครงการคนไทยต้นแบบจิตอาสา สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง อาสาพัฒนาชุมชน
11. ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาผู้นา ครอบครัว กลุ่ม องค์กร เครือข่ายและ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน/องค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ที่
ประเด็นแผนแม่บท แผนงาน/โครงการ
11. ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5 โครงการส่งเสริมการใช้คลังภูมิปญ
ั ญาชุมชน
12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
1 โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (พัฒนากลุ่มเป้าหมายเยาวชน สตรี ผู้นาชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/สื่อออนไลน์)
15. ประเด็นพลังทางสังคม
1 โครงการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน (ทาบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น และใช้ข้อมูลทางบัญชี
อย่างยั่งยืน)
2 การจัดทาหลักสูตรการวางแผนชีวิต ระบบฟาร์ม ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
3 การส่งเสริมการปรับพฤติกรรมระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิตสุขภาพ ครอบครัวการเงินและอาชีพ
4 กองทุนชุมชนส่งเสริมการบริหารจัดการหนีส้ ินครัวเรือน
5 ส่งเสริมการเรียนรูท้ างการเงิน (การออม/การลงทุน/จัดการหนี)้
6 โครงการพัฒนาหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
7 โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8 โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาเศรษฐกิจเข้มแข็ง
9 แผนงานเพิม่ ศักยภาพและภาวะผูน้ าของสตรี เพิม่ บทบาทของสตรีในเชิงเศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครอง ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการ
ทางานและการบริหารจัดการ โดยผ่านเครือข่ายสตรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถของการมีภาวะผู้นา
11 โครงการส่งเสริมและต่อยอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
12 ส่งเสริมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
13 ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
14 แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน ครอบครัวและชุมชนเป็นโครงสร้างทาง
สังคมทีส่ าคัญที่จะดูแลผูส้ ูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ จึงจาเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน โดยการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น
15 การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับตาบล/เมือง
16 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทาและประสานแผนในระดับพื้นทีห่ มู่บ้าน ชุมชน ตาบล
อาเภอ ในลักษณะ one plan
17 โครงการสร้างผู้นาชุมชน/กลุม่ เครือข่าย/อาสมัครดิจทิ ัล เพือ่ นาดิจิทลั มาพัฒนาชุมชน
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ที่
ประเด็นแผนแม่บท แผนงาน/โครงการ
15. ประเด็นพลังทางสังคม
18 โครงการนักจัดการความรู้ในชุมชนและเครือข่ายนักจัดการความรู้
19 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาระดับจังหวัด (Big Data)
20 โครงการส่งเสริมและพัฒนา Big Data ระดับชุมชน/หมู่บ้าน
16. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
1 โครงการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (SE)
2 สร้างเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
3 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
4 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
5 ส่งเสริมกองทุนชุมชนสูก่ ารเป็นธุรกิจชุมชน
6 ส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนชุมชน
7 ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
21. ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 แผนงานการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตแบบมีส่วนร่วม

1.2 โครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน
ที่
โครงการ
แผนปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
1 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
๒ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการหนึ่งตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (Big Data)
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมบริการเศรษฐกิจฐานรากให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
๔ โครงการพัฒนากลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ธุรกิจชุมชน
๕ โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมชน
๖ โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพือ่ สังคม
แผนปฏิรูปด้านสังคม
๑ โครงการพัฒนาหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๒ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงยุทธศาสตร์
๓ โครงการกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มรี ายได้น้อยเพื่อลดความเหลือ่ มล้า
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1.3 โครงการตามร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕)
ของกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน
ที่
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
กลยุทธ์ที่ 1.๒ เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ เสริมสร้างความสุขของชุมชน
1 โครงการพัฒนาหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
3 โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน : ภาคเหนือ
4 โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
๑ โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไก
ประชารัฐ
3 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วย
กลไกประชารัฐ
4 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าไทยสู่สากล :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวทีม่ ีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) : ภาคเหนือ
6 โครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง (จ.หนองบัวลาภู) :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 โครงการส่งเสริมความรู้ภูมิปญ
ั ญา (OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย (จ.พัทลุง)
8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ : ภาคใต้
9 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม
10 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
11 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
12 โครงการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อน OTOP สู่สากล
13 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
14 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
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ที่
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
๑๕ เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
16 โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
17 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กร
1 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

2. การดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ฉบับ
ร่างแผนปฏิบัติร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) ของกระทรวงมหาดไทย
แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาระบบกลไก
การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน
และเชี่ยวชาญการทางานเชิงบูรณาการ โดยมีอานาจหน้าที่ให้พัฒนากรนาไปปฏิบัติเพื่อให้
เกิดผลผลิตและผลสาเร็จที่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน
พึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖5” และได้ผลประโยชน์ทั้งประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีการดาเนินงานที่สาคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตาม
ประเด็นการพัฒนากรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

2.1 แผนปฏิบตั ิราชการ เรือ่ งที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พงึ่ ตนเองได้

1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ด้านความมั่นคง และประเด็นที่ 3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีโครงการสาคัญดังนี้
1.1) โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) กิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
(2) กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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1.2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1.3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2) สอดคล้อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน มีโครงการสาคัญดังนี้
2.1) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ ายเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือ
ตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ
2.2) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ภาคเหนือ
ตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ
2.3) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าไทยสู่
สากล : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม มีโครงการสาคัญ คือ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม
4) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ มีโครงการสาคัญ คือ บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน

2.2 แผนปฏิบตั ิราชการ เรือ่ งที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

1) สอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้า งความสามารถ
ในการแข่งขัน มีโครงการสาคัญดังนี้
1.1) โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) :
ภาคเหนือ
1.2) โครงการส่งเสริม การผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมื อง (จ.หนองบัวลาภู) :
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.3) โครงการสถาบันส่ง เสริมความรู้ภูมิปัญ ญา (OTOP Academy) ของดี
อ่าวไทย (จ.พัทลุง) : ภาคใต้
1.4) โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน : ภาคใต้
2) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม มีโครงการสาคัญดังนี้
2.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน :
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.2) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.3) โครงการพัฒนาสร้างผูป้ ระกอบการอัจฉริยะเพือ่ ขับเคลื่อน OTOP สู่สากล
2.4) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล

1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ด้านความมั่นคง มีโครงการสาคัญ
คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2) สอดคล้อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้างความสา มารถ
ในการแข่งขัน มีโครงการสาคัญดังนี้
2.1) โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน : ภาคเหนือ
2.2) โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม มีโครงการสาคัญดังนี้
3.1) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
3.2) โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2.4 แผนปฏิบตั ิราชการ เรือ่ งที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ มีโครงการสาคัญ คือ โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ. ๒๕63) ของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 7 ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖5” ดังต่อไปนี้
3.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผน จานวน 1 ตัวชี้วัด
3.2 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จานวน 6 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดเป้าหมายแผน
1. ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนในหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ความจาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิม่ ขึ้น (8,780
หมู่บ้าน)
2. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ประกอบอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น (320,๐00 ครัวเรือน)
3. ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน
4. กลุ่มออมทรัพย์มีธรรมาภิบาลและสามารถหนุนเสริม
ให้สมาชิกมีอาชีพ มีรายได้และสวัสดิการเพิ่มขึ้น
5. จานวนประชาชนกลุม่ เป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการ
ประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่ม
6. ร้อยละผลการประเมิน ITA

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
หมู่บ้าน

44,835

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

๑0

กลุ่ม

4,600

คน

158,๐๐๐

ร้อยละ

80
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4. รายละเอี ย ดโครงการ/กิ จ กรรม ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี
(พ.ศ. ๒๕63) ของกรมการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562)
ความหมายของประเด็นและอักษรย่อในรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ
ประเด็น/อักษรย่อ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานดาเนินการ
กค.
กจ.
กผ.
กพร.
คกส.
คจ.
ตภ.
ปชส.
ศพช.
ศสท.
สกส.
สตร.
สถ.
สทอ.
สพจ.
สพช.
สพอ.
สภว.
สล.
สสช.
สสว.
กต.
JICA
TICA

ความหมาย
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ/กิจกรรม หรืองบประมาณ
หน่วยงานที่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม
กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองประชาสัมพันธ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สานักตรวจราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สถาบันการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเลขานุการกรม
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กระทรวงการต่างประเทศ
The Japan International Cooperation Agency (องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น)
Thailand International Cooperation Agency (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 88

แผนปฏิบตั ิราชการ
เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
ความเชื่อมโยง
๑. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ด้านความมั่นคง
2. สอดคล้อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 3 ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น ที่ 4 ด้ า นการสร้ า งโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
5. สอดคล้องกับยุท ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ความท้าทาย
๑. การพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๒. การบูรณาการกับหน่วยงานภาคีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. การสร้างความยั่งยืนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์แผนปฏิบัตริ าชการ
ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการและพัฒนาตนเองเป็นหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๑ สร้างสรรค์ชุมชนให้พงึ่ ตนเองได้

งบประมาณ

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

3,627,193,500

บาท

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รับผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ ๑.๑ สร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ

1,189,464,000

กระบวนการจัดทาฐานข้อมูล

ไม่ใช้งบประมาณ

1. สารวจปราชญ์สัมมาชีพชุมชนและข้อมูลศักยภาพชุมชน

ครั้ง

1

ไม่ใช้งบประมาณ

สสช.

สพอ./สพจ.

2. จัดทาระบบข้อมูล

ระบบ

1

ไม่ใช้งบประมาณ

สสช.

สพอ./สพจ.

สสช.

สพอ.

23,040,000

สสช.

สพอ.

5,000,000

สสช.

สพจ.

98,861,600

สพช.

สพช./ศพช.

กระบวนการพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ

1,078,741,600

3. การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
4. จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
5. พัฒนากลุ่มอาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน (CE)

951,840,000
หมู่บ้าน/ 16,000/
คน/วัน 320,000/2
1,600/

รุ่น/คน/วัน 32,000/1
กลุ่ม

100

6. การเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง (2,000 ตาบล)

951,840,000

6.1 พัฒนาศักยภาพผู้นาการพัฒนา

รุ่น/คน/วัน

400/
40,000/3

95,643,800

6.3 พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนหลักสูตร “ผู้นาการเปลี่ยนแปลง”

รุ่น/คน/วัน

3/300/
11

2,676,900

6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาผู้นาชุมชน

รุ่น/คน/วัน 1/90/3

540,900

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

กระบวนการสร้างทีมสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
7. สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

110,722,400
76/

รุ่น/คน/วัน 113,106/1

8. ส่งเสริมผู้นาและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง

98,965,600
3,756,800

8.1 ประชุมปฏิบัติการองค์กรสตรีระดับภาคส่งเสริมครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน

ภาค/ครั้ง

4/2

1,404,800

สสช.

สสช./สพจ.

8.2 ส่งเสริมผู้นาสัมมาชีพตัวอย่างและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง

จังหวัด

76

2,352,000

สสช.

สพจ./สพอ.

อาเภอ/จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

44/5/1

8,000,000

กผ.

สพอ./
สพจ./ศพช.

สสช.

สพอ.

สสช.
สสช.

สพอ.
สสช.

สสช.

สพจ.

สสช.
สสช.

สพจ.
สพจ.

9. กีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้

กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน

141,289,600

กระบวนการบูรณาการแผนชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

117,728,400

10. บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล (6,766 ตาบล)
กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
11. พัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. สร้างและพัฒนาสื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน
กระบวนการประเมินมาตรฐานการสร้างสัมมาชีพชุมชน
13. ส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

6,766/

รุ่น/คน/วัน 270,640/1

22,801,200
แห่ง
เรื่อง

878
1

จังหวัด

76

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
กระบวนการเสริมสร้างกลไกขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม
14. ขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
15. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม

117,728,400

22,301,200
500,000
760,000
760,000
202,068,800

จังหวัด
จังหวัด

76
76

84,655,160
9,059,200
66,934,400

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

รุ่น/คน/วัน 1/316/3

1,561,760

สสช.

สสช.

17. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทางานแบบประชารัฐ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

รุ่น/คน/วัน

76/
2,660/2

6,361,200

สสช.

สพจ.

ครั้ง

4

38,000

สสช.

สสช.

700,600

สสช.

สสช.

18. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ E3
19. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับภาค

รุ่น/คน/วัน 4/188/2

กระบวนการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการสร้างธุรกิจชุมชน

68,200,000

20. ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือตอนบน
ด้วยกลไกประชารัฐ (8 เครือข่าย)

จังหวัด

8

25,000,000

สสช.

สสช.

21. ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ภาคเหนือ
ตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ (9 เครือข่าย)

จังหวัด

9

28,200,000

สสช.

สสช.

22. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าไทย
สู่สากล : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (100 กลุ่ม)

จังหวัด

20

15,000,000

สสช.

สสช.

กระบวนการบูรณาการภาคีสนับสนุนชุมชน
23. สร้างเครือข่ายการตลาดอาหารปลอดภัย (ด้านการเกษตรและ
แปรรูป)

49,213,640
จังหวัด

76

43,076,800

สสช.

สพจ./สพอ.

24. สร้างและพัฒนาศักยภาพรูปแบบธุรกิจเครือข่ายการตลาด
เชื่อมโยงข้ามจังหวัด

ภาค

4

5,074,000

สสช.

สพจ.

25. ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ

ครั้ง

4

562,840

สสช.

สสช.

ครั้ง/ภาค

4/4

500,000

สสช.

สสช.

26. สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนงานในพื้นที่

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
กระบวนการพัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพ
27. สนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน
27.1 สนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจนอย่างยั่งยืน
1) สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน
2) ติดตาม/ประเมินผลการผลการดาเนินงานครัวเรือน
ยากจน
3) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานสนับสนุน
สัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน
27.2 แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงยุทธศาสตร์
กระบวนการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
28. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
28.1 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
28.2 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
1) อบรมแกนนาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,648,707,900

ครัวเรือน

20,000

270,530,000
270,530,000
40,530,000
40,000,000

ครั้ง

4

140,000

สสช.

สสช./สพจ.

เล่ม

20,000

390,000

สสช.

สสช.

ครัวเรือน

จานวนครัวเรือน
ตกเกณฑ์ จปฐ.

230,000,000

สสช.

สพจ./สพอ.

หมู่บ้าน
จังหวัด

8,780
76

1,293,227,100
1,293,227,100
683,992,200
71,723,300

สสช.

สพอ.

รุ่น/คน/วัน

1/18,438/
2

สสช.

สพจ.

2) พัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

39,453,300

สสช.

สพจ./สพอ.

32,270,000

2.1) อบรมอาสาพัฒนา (อสพ.) สนับสนุนการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

คน

200

3,094,000

สสช.

สสช.

2.2) พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

แห่ง

878

17,208,800

สสช.

สพจ.

เครือข่าย

954

11,967,200

สสช.

สพจ./สพอ.

2.3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดและระดับอาเภอ

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

28.3 เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

537,511,600

1) สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

รุ่น/คน/วัน

1/263,400/
1

76,386,000

สสช.

สพอ.

2) สร้างเสริมประสบการณ์พัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

หมู่บ้าน/
คน

1/263,400/
1

112,384,000

สสช.

สพอ.

3) จัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

หมู่บ้าน/
คน

1/263,400/
1

76,386,000

สสช.

สพอ.

แห่ง

8,780

246,718,000

สสช.

สพอ.

แห่ง

878

25,637,600

สสช.

สพอ.

76,386,000

สสช.

สพอ.

1,465,300

สสช.

สสช.

4) ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
5) พัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กระบวนการสื่อสารสร้างการรับรู้และสร้างคุณค่า
29. จัดการความรู้และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

84,950,800
รุ่น/คน/วัน

1/263,400/
1

30. จัดทาสื่อเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
30.1 จุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
30.2 รวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียน
31. คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

ครั้ง
ภาค
ประเภท

6
4
5

1,265,300
200,000
759,000

สสช.

สพจ.

32. เชิดชูเกียรติผู้นาเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น : สัมมนาผู้นา
องค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

คน

450

1,780,000

สสช.

สสช.

33. จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน
34. นาเสนอนวัตกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

คน
ครั้ง

450
1

3,310,500
1,250,000

สสช.
สสช.

สสช.
สสช.

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

กลยุทธ์ 1.5 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาชุมชน

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

445,663,200

(การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน )
กระบวนการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลชุมชน

443,490,400

35. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ลดความเหลื่อมล้า

443,490,400

35.1 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1) การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)

443,490,400
82,411,700

1.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด

คน

161

812,000

ศสท.

ศสท.

1.2) ประชุมคณะทางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. ระดับจังหวัด

จังหวัด/
คน

76/
19,000

484,500

ศสท.

สพจ.

อาเภอ/คน

878/
2,060

932,800

ศสท.

สพจ.

คน

322,500

70,950,000

ศสท.

สพอ.

คน

11,096

8,832,400

ศสท.

สพจ.

เล่ม

100,000

400,000

ศสท.

ศสท.

ศสท.

สพอ.

12,900,000

296,700,000
193,500,000
103,200,000

1.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอาเภอ
1.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ .
ประจาปี 2563
1.5) ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจาปี 2563
เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ .
1.6) จัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.)
2) การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
2.1) ค่าจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
2.2) ค่าบันทึกข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ครัวเรือน
ครัวเรือน

12,900,000

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

3) การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

64,378,700
แห่ง

7,776

62,176,200

(1) นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ
ข้อมูลฯ ระดับองค์การบริหารส่วนตาบล

แห่ง

5,334

42,405,300

(2) นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ
ข้อมูลฯ ระดับเทศบาลตาบล

แห่ง

2,233

18,087,300

(3) นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ
ข้อมูลฯ ระดับเทศบาลเมือง

แห่ง

178

1,441,800

(4) นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ
ข้อมูลฯ ระดับเทศบาลนครและเมืองพัทยา

แห่ง

31

241,800

3.2) นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล
จปฐ. ระดับอาเภอ

อาเภอ/คน

878/
21,950

3.3) นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล
จปฐ. ระดับจังหวัด

จังหวัด/
คน

76/
1,900

กระบวนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศ
36. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
36.1 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)

2) จัดทารายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1) นาเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล
จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคี
การพัฒนา ระดับจังหวัด

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

ศสท.

สพอ.

1,756,000

ศสท.

สพอ.

446,500

ศสท.

สพจ.

2,172,800
2,172,800
2,172,800
จังหวัด/
คน

76/
3,800

1,162,800

ศสท.

สพจ.

เล่ม

5,000

1,010,000

ศสท.

ศสท.

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 96

แผนปฏิบตั ิราชการ
เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
ความเชื่อมโยง
1. สอดคล้อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
2. สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น ที่ 4 ด้ า นการสร้ า งโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ความท้าทาย
๑. การยกระดับรายได้ของประชาชนที่อยู่ในระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เพิ่มขึ้น
2. ช่องทางการตลาดที่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. กระบวนการพัฒนาผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการ ผลิตภัณฑ์ การตลาด ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์แผนปฏิบัตริ าชการ
ภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่นเพิ่ม คุณค่าและมูล ค่าให้กั บ ชุม ชน เสริม เศรษฐกิ จ ฐานราก
ของประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว งบประมาณ
เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ จานวน

3,363,103,600

บาท

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รับผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

1,848,833,600

กระบวนการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม

1,083,160,300
ฐาน

1

9,160,300

สภว.

สภว./
สพจ./สพอ.

ภูมิปัญญา

380

10,000,000

สภว.

สภว./
สพจ.

ชุมชน/
หมู่บ้าน

12

20,000,000

สภว.

สภว.

4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ชุมชน/
ผลิตภัณฑ์

80/
240

167,336,000

สภว.

สภว./
สพจ./สภว.

5. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถึ

ชุมชน/
ผลิตภัณฑ์และ
บริการ

228/
1,140

122,664,000

สภว.

สพจ./
สพอ.

6. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทาง
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์ ) : ภาคเหนือ

หมู่บ้าน

20

50,000,000

สภว.

สภว./
สพจ./สพอ.

7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน : ภาคใต้

หมู่บ้าน

20

10,000,000

สภว.

สภว./
สพจ./สพอ.

ผลิตภัณฑ์

1,500

694,000,000
227,253,800

สภว.

สพจ.

ศูนย์

878

64,843,800

สภว.

สภว./
สพจ./สพอ.

1. ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
2. ส่งเสริมภูมิปัญญา OTOP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่สากล
3. สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

8. พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กระบวนการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
9. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมบริการเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ จานวน

10. สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จังหวัด/
อาเภอ

76/
878

16,210,000

สภว.

สพจ./
สพอ.

ราย

76

35,000,000

สภว.

สภว.

12. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO
(Knowledge-Based OTOP)

ผลิตภัณฑ์

1,520

91,200,000

สภว.

สพจ./
สภว.

13. โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญา (OTOP Academy)
ของดีอ่าวไทย (จ.พัทลุง) : ภาคใต้

ผลิตภัณฑ์

100

20,000,000

สภว.

สพจ.
พัทลุง

ราย

200

538,419,500
1,871,000

สภว.

สภว.

คน/กลุ่ม

3,800

536,548,500

สภว.

สภว./
สพจ./สพอ.

11. พัฒนาศักยภาพนักการตลาด OTOP Trader

กระบวนการยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ
14. พัฒนาศักยภาพศิลปิน OTOP สู่สากล
15. พัฒนาสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อน OTOP สู่สากล

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

541,270,000

กระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

439,570,000

16. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

1,900

95,000,000

สภว.

สพจ.

สภว.

สพจ.

ผลิตภัณฑ์

3,975

287,900,000
287,900,000

กลุ่ม

150

56,670,000

สภว.

สพจ.
หนองบัวลาภู

ผลิตภัณฑ์

50

101,700,000
10,000,000

สภว.

สภว.

20. ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP premium ประเภทสุขภาพและ
ความงาม

ผลิตภัณฑ์

85

16,700,000

สภว.

สภว.

21. พัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP สู่สากล

ผลิตภัณฑ์

100

20,000,000

สภว.

สภว.

17. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
17.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
18. โครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง
(จ.หนองบัวลาภู ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กระบวนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากลและการส่งออก
19. ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า premium ประเภทของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ จานวน

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจาหน่ายบนเครื่องบิน (OTOP On
Board)

ผลิตภัณฑ์

240

45,000,000

สภว.

สภว.

23. พัฒนาและยกระดับภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ YOUNG OTOP

ผลิตภัณฑ์

50

10,000,000

สภว.

สภว.

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมช่องทางการตลาด

973,000,000

กระบวนการตลาดระดับภูมิภาค/จังหวัด
ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน : ระดับภูมิภาค/จังหวัด
24. มหกรรมของดีจังหวัด “Best OTOP Festival”
25. OTOP To The Tourist And Festival
26. การจัดงาน OTOP TO THE TOWN

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

20
76
10

30,000,000
38,000,000
35,000,000

สภว.
สภว.
สภว.

สพจ.
สพจ.
สภว.

27. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

ครั้ง

80,000

100,000,000

สภว.

สพจ./
สพอ.

28. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค
กระบวนการตลาดระดับประเทศ
ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน : ระดับประเทศ
29. การจัดงาน OTOP City 2019
30. การจัดงาน OTOP Midyear 2020
31. OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
32. จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน Young OTOP 2019

ครั้ง

5

31,000,000
679,000,000

สภว.

สภว.

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
1
1
1

95,000,000
95,000,000
99,000,000
6,000,000

สภว.
สภว.
สภว.
สภว.

สภว.
สภว.
สภว.
สภว.

304,000,000

สภว.

สพจ.

33. จัดงานเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว
34. จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
กระบวนการตลาดระหว่างประเทศ
ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน : ระหว่างประเทศ
35. จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

234,000,000

ครั้ง/จังหวัด 76/76
ครั้ง

1

80,000,000
60,000,000

สภว.

สภว.

ครั้ง

30

60,000,000

สภว.

สพจ.

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 100

แผนปฏิบตั ิราชการ
เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ความเชื่อมโยง
๑. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ด้านความมั่นคง
2. สอดคล้อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น ที่ 4 ด้ า นการสร้ า งโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ความท้าทาย
๑. ทุนชุมชนที่บริหารจัดการโดยประชาชนสามารถนามาสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้
อย่างมั่นคง
2. ศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์แผนปฏิบัตริ าชการ
ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล งบประมาณ
เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเข้าถึง
แหล่งทุนชุมชน

1.2) จัดทาเอกสารสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้

บาท

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รับผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2,918,079,870

กระบวนการพัฒนากลไกการจัดการและธรรมาภิบาล
1. พัฒนาทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
1) เตรียมความพร้อมการดาเนินงานกองทุนชุมชน
1.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
การดาเนินงานกองทุนชุมชน

2,918,079,870

544,466,510
6,523,700
6,523,700
6,523,700
รุ่น/คน/วัน 1/161/3

1,188,600

สทอ.

สพอ.

เล่ม

40,000

2,400,000

สทอ.

สทอ.

เล่ม

200

20,000

สทอ.

สทอ.

1.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ขับเคลื่อน
งานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

รุ่น/คน/วัน

76/
954/1

2,401,600

สทอ.

สพจ.

1.5) เพิ่มประสิทธิภาพทีมวิทยากรขับเคลื่อนโรงเรียน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

คน

70

513,500

สทอ.

สทอ.

1.3) จัดทาเอกสารคู่มือการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ทุนชุมชน

2. พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และหมู่บ้าน กข .คจ. ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

87,281,700

2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
1) ขับเคลื่อนงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยโรงเรียน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2) พัฒนากองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ

72,882,500
แห่ง

8

4,070,400

สทอ.

สทอ./สพจ.

แห่ง

36

6,519,500

สทอ.

สทอ./สพอ.

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

3) ส่งเสริมกองทุนชุมชนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามหลักธรรมาภิบาล
3.1) จัดทาเอกสารสนับสนุนการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามหลักธรรมาภิบาล

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

62,292,600
เล่ม

17,200

1,204,000

สทอ.

สทอ.

3.2) ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามหลักธรรมาภิบาล

หมู่บ้าน

4,400

31,251,700

สทอ.

สทอ./สพอ.

3.3) ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่ม

4,600

26,480,100

สทอ.

สทอ./
สพจ./สพอ.

รุ่น/คน/วัน 8/954/3

3,356,800

สทอ.

สทอ.

เครือข่าย

14,399,200
40,000,000
40,000,000

สทอ.

สพจ./สพอ.

3.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
ฐานราก
2.2 พัฒนาเครือข่ายกองทุนชุมชน
3. สร้างเสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

878

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

คน/หมู่บ้าน 22,009

27,675,300

สทอ.

สทอ./
สพจ./สพอ.

2) พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

คน/หมู่บ้าน

17,560/
878

12,324,700

สทอ.

สพอ.

88,036/

4. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

410,661,110

4.1 สนับสนุนเงินอุดหนุน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี )

โครงการ

1,900

372,000,000

สกส.

สพจ./กทม.

4.2 เสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วย
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ช่องทาง

2

11,550,000

สกส.

สกส.

4.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัด

77

7,800,000

สกส.

สพจ.

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ

หน่วยนับ

จานวน

4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

คน

50

200,200

สกส.

สกส.

4.5 จัดทาแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาปี

คน

60

337,500

สกส.

สกส.

4.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

คน

170

972,100

สกส.

สกส.

4.7 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่มีประสิทธิภาพ

คน

3,310

3,815,300

สกส.

สกส.

โครงการ

1

4,000,000

สกส.

สกส.

คน

309

2,276,430

สกส.

สกส.

คน

3,394

7,709,580

สกส.

สพจ.

4.8 ศึกษาผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหลัง
การควบรวมกองทุน
4.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.10 เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนชุมชน
5. การบารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. จัดทาแอพพลิเคชั่นบริการข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในระบบ IOS และ Android

1,650,000
ระบบ

1

150,000

สกส.

สกส.

แอพลิเคชั่น

1

1,500,000

สกส.

สกส.

กระบวนการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือน

65,827,300

7. ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้
7.1 ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน
8. บริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55,066,100
แห่ง/
ครัวเรือน

924/
27,720

55,066,100

สทอ.

สพอ.

คน

9,280

10,761,200

สกส.

สพจ.

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

กระบวนการยกระดับกองทุนชุมชนและสร้างอาชีพจากกองทุนชุมชน
9. พัฒนาทุนชุมชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
9.1 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนชุมชน
1) ขยายผลหมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
1.1) พัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
(1) จัดตั้งหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนว
พระราชดาริ
(2) เสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
และส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านรอบโครงการห้วยองคต
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดกาญจนบุรี
1.2) พัฒนาทุนชุมชนในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2) ส่งเสริมศิลปาชีพในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.1) เพิ่มศักยภาพวิทยากรประจาฐานสาธิตการเรียนรู้
2.2) เสริมสร้างเครือข่ายศิลปาชีพ
2.3) สร้างอัตลักษณ์และศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพ

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2,306,136,060
87,044,700
87,044,700
84,717,900
82,619,900

สทอ.

สพอ.

หมู่บ้าน

878

82,312,500

หมู่บ้าน

4

307,400

คน

30

2,098,000

สทอ.

สทอ.

901,800

สทอ.

สทอ.

คน
คน

18
50

93,000
354,200

คน

50

454,600

3) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

คน

240

891,700

สทอ.

สทอ./สพจ./
วิทยาลัย
การพัฒนา
ชุมชน

4) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการขับเคลื่อนงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

คน

15

180,900

สทอ.

สทอ.

5) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสู่การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดาริ

แห่ง

3

352,400

สทอ.

สพอ.

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

10. ส่งเสริมทุนชุมชนพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพ เครือข่ายอาชีพ
สร้างธุรกิจชุมชน และแก้ไขปัญหาชุมชน
10.1 กองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ
1) ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน
2) พัฒนาธุรกิจชุมชน
2.1) เพิ่มศักยภาพการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตระดับมาตรฐานสู่การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน
2.2) เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
10.2 พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน : ภาคเหนือ
10.3 พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน : ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
11. พัฒนาศักยภาพคณะทางานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับภาค
12. พัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ด้านพาณิชย์และบริการ

จานวน

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

593,094,700
หมู่บ้าน

878

62,296,700
35,511,700
26,785,000

กลุ่ม

450

23,418,000

สทอ.

สพอ.

แห่ง

75

3,367,000

สทอ.

สพจ.

คน

29,060

190,183,000

สทอ.

สพจ.

คน

52,300

340,615,000

สทอ.

สพจ.

คน

308

2,198,560

สกส.

สกส.

คน

240

286,800

สกส.

กทม.

13. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี )

โครงการ

10,000

1,619,000,000

สกส.

สพจ./
กทม.

14. การเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2563

จังหวัด

77

4,511,300

กิจกรรมที่ 1 : การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร

สกส.

สพจ.

กิจกรรมที่ 2 : การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
ระดับเขตตรวจราชการ

สกส.

สกส.

กิจกรรมที่ 3 : เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

สกส.

สกส.

สทอ.

สทอ./สพอ.

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 106

แผนปฏิบตั ิราชการ
เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ความท้าทาย
๑. ทาให้กรมการพัฒนาชุมชนมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน
2. ทาให้บุคลากรทันสมัย เก่ง ดี และมีความสุข
๓. ทาให้กรมการพัฒนาชุมชนมีภาพลักษณ์ของการบริการประชาชนที่ดี

เป้าประสงค์แผนปฏิบัตริ าชการ
องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง งบประมาณ
เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน
137,015,040

กระบวนการยกระดับการจัดการและบริหารองค์กร

75,240,160

1.1 ปรับปรุงตำแหน่ง และขอเพิ่มอัตรำกำลัง

บาท

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รับผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ 4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับ
งานพัฒนาชุมชน
1. ปรับปรุงโครงสร้ำง และอัตรำกำลังให้เหมำะสมกับกำรทำงำน
ในปัจจุบัน

282,828,210

34,754,800
ตำแหน่ง

M2 , K3
พัฒนำกร

1.2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)

ไม่ใช้งบประมำณ

กจ.

กจ.

5,000,000

1) กำรพัฒนำศักยภำพคณะทำงำนและกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐกรมกำรพัฒนำชุมชน (งบบริหำร PMQA)

กิจกรรม

2

500,000

กพร

กพร.

2) กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำองค์กำรตำมเกณฑ์
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กรมกำรพัฒนำชุมชน
(จัดสรรรำยหมวด)

หมวด

-

4,500,000

กพร.

หน่วยงำน
ส่วนกลำง
ทุกหน่วยงำน

1.3 กำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมกำรพัฒนำชุมชน

2,740,000

1) กำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับกรม

กิจกรรม

3

1,360,000

กพร.

กพร.

2) กำรขับเคลื่อนดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับจังหวัด

จังหวัด

76

1,380,000

กพร.

สพจ.

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

1.4 เพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ฝึกอบรมประชำชน

1) ฝึกอบรม Modern HRD
2) กำรทดลองหลักสูตร
3) เวทีถอดบทเรียนจำกกำรทดลองหลักสูตร
1.5 กำรฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงำนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ
1.6 เพิ่มประสิทธิภำพสถำบันแห่งควำมเป็นเลิศกรมกำรพัฒนำชุมชน
(11 ศูนย์ 1 วิทยำลัย)
2. ปรับปรุงกระบวนงำนแต่ละด้ำนให้ภำระในกำรทำงำนของบุคลำกร
ลดลง
2.1 กำรจัดทำงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์
ประจำปี 2563
2.2 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรอบรมหลักสูตรภำยนอก
1) กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรอบรมหลักสูตรของหน่วยงำนภำยนอก
2) กำรพัฒนำข้ำรำชกำรโดยกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรอบรม
หลักสูตรของหน่วยงำนภำยนอก
2.3 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรให้ดำรงตำแหน่งตำมประเภทของ
ตำแหน่ง
1) คัดเลือกข้ำรำชกำรให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำร
และประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ
2) คัดเลือกข้ำรำชกำรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
ชำนำญกำรพิเศษ
3) คัดเลือกข้ำรำชกำรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
ชำนำญกำร ประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน และคัดเลือกข้ำรำชกำร
ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.4 กำรสรรหำบุคคลเข้ำรับรำชกำรสังกัดกรมกำรพัฒนำชุมชน

จานวน

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1/60/7
รุ่น/คน/วัน 1/60/7
รุ่น/คน/วัน 12/420/3
รุ่น/คน/วัน 1/60/4

2,567,800
798,800
1,449,000
320,000

สพช.

สพช.

รุ่น/คน/วัน 1/60/5

447,000

สพช.

สพช.

24,000,000

สพช.

สพช.

แห่ง

12

18,362,760
6

1,716,000

กผ.

กผ.

กจ.

กจ.

คน

12

4,830,000
3,830,000

หลักสูตร

10

1,000,000
กจ.

กจ.

กจ.

กจ.

กิจกรรม

3,180,000
คน

50

60,000

คน

3,500

1,259,700

คน

363

1,860,300

คน

600

200,000

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ
2.5 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
2.6 กำรมอบอำนำจ (ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล)
2.7 พัฒนำระบบมำตรฐำนควำมเชี่ยวชำญในอำชีพ
2.8 พัฒนำชุมชนใสสะอำด
1) กำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
2) ประชุมสัมมนำเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินกำรทำงวินัย
2.9 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจำกรมกำรพัฒนำ
ชุมชน
2.10 กำรจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้ำรำชกำรกรมกำร
พัฒนำชุมชน
2.11 กำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้ำรำชกำร
กรมกำรพัฒนำชุมชน
2.12 กำรเสริมสร้ำงจริยธรรมข้ำรำชกำรกรมกำรพัฒนำชุมชน
2.13 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจสอบ
ภำยในเบื้องต้น

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

คน
ครั้ง
ระบบ

50
1
1

หน่วยงำน
คน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กจ.
กจ.
กจ.
กจ.

กจ.
กจ.
กจ.
กจ.

91
76

ครั้ง/คน

12/10

221,600

คจ.

คจ.

ชุด

1

1,000,000

คจ.

คจ.

1,013,060

คจ.

คจ.

380,000

คจ.

สพจ.

4,490,000

ตภ.

ตภ.

13,122,600

สตร.

สตร.

สตร.

สตร.

รุ่น/คน/วัน 1/90/4
จังหวัด

76

รุ่น/คน/วัน 6/878/3

ครั้ง/คน/วัน

2/1,370/
2

12,544,000

3.2 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มทักษะกำรตรวจรำชกำรและเทคนิค
กำรสรุปรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร

ครั้ง/คน/
วัน

2/15/
2

212,000

3.3 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและสรุปรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร
ประจำปี 2563

ครั้ง/คน/
วัน

1/28/3

266,600

เล่ม

400

100,000

3.4 จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรประจำปี 2562
4. กิจกรรมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน
สำหรับเขตตรวจรำชกำร

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ

150,000
ไม่ใช้งบประมำณ
500,000
682,100
320,000
362,100

3. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจรำชกำร
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ
หน่วยรับตรวจรำยไตรมำส 2563

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

เขต/จังหวัด 18/76

9,000,000

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
5. ใช้ระบบสำรสนเทศเป็นเครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้
5.1 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลกรมกำร
พัฒนำชุมชน
1) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศทรัพยำกร
บุคคล
2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
5.2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพเครื่องแม่ข่ำยระบบ E-learning

6.2 กำรศึกษำรูปแบบกำรทำงำนของพัฒนำกรเพื่อให้ชุมชน
มีควำมสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คน

76

805,900

คน

91

505,900

จังหวัด

25

300,000

ระบบ

1

รุ่น/คน/วัน 1/50/5
โครงกำร

1

7. เชื่อมโยงองค์ควำมรู้กำรพัฒนำชุมชนในกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำ
ชุมชนให้เป็นฐำนในกำรพัฒนำประเทศ
7.1 ตลำดนัดควำมรู้งำนพัฒนำชุมชน (KM MarKet)
1) เวทีสังเครำะห์องค์ควำมรู้งำนพัฒนำชุมชน
2) เสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรจัดกำรควำมรู้

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ

7,436,380
1,305,900

6. สร้ำงสรรค์นวัตกรรมงำนพัฒนำชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชน
สูงสุด
6.1 กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

กจ.

กจ.

500,000

สพช.

สพช.

1,203,000

สพช.

สพช.

1,427,480
485,860
941,620

สพช.

สพช.

408,000
795,000
4,927,480

รุ่น/คน/วัน 1/100/3
รุ่น/คน/วัน 1/130/3

7.2 กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนกรมกำรพัฒนำชุมชน
ประจำปี 2562

กิจกรรม

5

2,300,000

กผ.

กผ.

7.3 กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
กรมกำรพัฒนำชุมชน

กิจกรรม

4

1,200,000

กผ.

กผ.

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

กระบวนการยกระดับงานพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

54,338,500

8. พัฒนำเครือข่ำยนักยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชนแห่งชำติและ
พลังประชำรัฐให้ขับเคลื่อนภำรกิจองค์กำรที่มีประสิทธิภำพ
8.1 กำรบริหำรกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

6,000,000
กิจกรรม

5

9. พัฒนำระบบซอฟแวร์ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำน

6,000,000

กผ.

กผ.

ศสท.

ศสท.

48,338,500

9.1 บำรุงรักษำระบบเครือข่ำย (Net work)

11,372,200

1) ค่ำบำรุงรักษำอุปกรณ์ดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำนและควำม
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

11,372,200

1.1) ระบบรักษำควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
คอมพิวเตอร์ลูกข่ำย (Antivirus)

ลิขสิทธิ์

7,000

1,750,000

1.2) ระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
(Server and Control room)

ระบบ

1

840,000

1.3) อุปกรณ์รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ (Firewall) ของกรมฯ

เครื่อง

1

300,000

1.4) อุปกรณ์รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต
ของสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด

เครื่อง

76

1,596,000

1.5) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ำย สำหรับ
กรมฯ และสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด

เครื่อง

2

510,000

1.6) อุปกรณ์ป้องกันกำรบุกรุกเว็บไซต์
(Web Application Firewall)

เครื่อง

1

393,800

1.7) อุปกรณ์สำรองไฟฟ้ำ (UPS) สำหรับสำนักงำน
พัฒนำชุมชนจังหวัด

เครื่อง

76

273,000

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ
1.8) อุปกรณ์บริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตแบบ
รวมศูนย์ (User Identify Management)
1.9) ต่อลิขสิทธิ์ระบบสำรองข้อมูลระบบบริหำรจัดกำร
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน (Virtualization Backup and
Recovery)
1.10) บำรุงรักษำเทคโนโลยี Logi
1.11) บำรุงรักษำระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล
จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค
9.2 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
1) ค่ำเช่ำวงจรสื่อสัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง
เช่ำวงจรสื่อสัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 4 ระดับ
2) ค่ำเช่ำวำงเครื่องแม่ข่ำยพร้อมระบบเชื่อมโยง สำหรับ
สำรองข้อมูล เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศชุมชน

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

เครื่อง

1

215,400

ระบบ

4

215,000

ลิขสิทธิ์

8

99,000

ระบบ

1

5,180,000

กระบวนการสร้างคนเก่ง คนดี
10. พัฒนำค่ำนิยมองค์กำรที่เป็นควำมเชื่อ พฤติกรรมและแนวทำง
ปฏิบัติชัดเจนในปัจจุบัน (ค่ำนิยม = Ethical DNA ของข้ำรำชกำร)
10.1 กำรส่งเสริมค่ำนิยมองค์กำร กรมกำรพัฒนำชุมชน
1) กำรส่งเสริมกำรใช้ค่ำนิยมองค์กำรของหน่วยงำนและ
บุคลำกร
11. โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
แก่เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน ประจำปี 2563
12. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร "กำรใช้งำนระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมกำรพัฒนำชุมชน (E-Saraban)"
13. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนผ่ำนศูนย์ดำรงธรรม
ของบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36,966,300
ระดับ

4

36,466,300

ระบบ

1

500,000

กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

ศสท.

ศสท.

กพร.

กพร.

51,331,270
3,515,700
620,000
620,000
กิจกรรม

2

620,000

รุ่น/คน/วัน 1/230/3

1,185,700

สล.

สล.

รุ่น/คน/วัน 1/129/2

830,000

สล.

สล.

รุ่น/คน/วัน 1/170/3

880,000

สล.

สล.

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัย

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28,390,200

14. สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรเพื่อเสริมควำมมั่นใจ เป็น new look
ต้นแบบของพัฒนำกรทันสมัย (Role Model)

28,390,200

14.1 ฝึกอบรมพัฒนำกรระหว่ำงประจำกำร หลักสูตรกำรพัฒนำ
กำรนำ OTOP ไทยสู่สำกล

รุ่น/คน/วัน

22/
1,760/3

5,669,900

สพช.

สพช.

14.2 ฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนำกำรอำเภอ หลักสูตร OTOP กับธุรกิจ
ในยุคดิจิตอล

รุ่น/คน/วัน 16/878/3

3,580,000

สพช.

สพช.

14.3 ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่กำรเงินจังหวัดและศูนย์ศึกษำและพัฒนำ
ชุมชน หลักสูตรธรรมำภิบำลกำรเงิน กำรบัญชี

รุ่น/คน/วัน 1/87/3

383,000

สพช.

สพช.

14.4 ฝึกอบรมบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อบริหำรจัดกำร
เสริมสร้ำงชุมชนแข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
ผู้บริหำรระดับสูง

รุ่น/คน/วัน 1/107/7

6,420,000

สพช.

สพช.

14.5 ฝึกอบรมเพิ่มเพิ่มประสิทธิภำพนักวิชำกำรพัฒนำชุมชนสำนักงำน
พัฒนำชุมชนจังหวัด หลักสูตรกำรสื่อสำรที่สัมฤทธิ์ผล
ในยุคดิจิตอล

รุ่น/คน/วัน 3/228/5

1,757,100

สพช.

สพช.

14.6 ฝึกอบรมบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อบริหำรจัดกำร
เสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน หลักสูตรนักบริหำรงำนพัฒนำ
ชุมชน ระดับสูง (นพส.)

รุ่น/คน/วัน 1/60/35

1,945,800

สพช.

สพช.

14.7 ฝึกอบรมบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อบริหำรจัดกำร
เสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน หลักสูตรข้ำรำชกำร
ชำนำญกำรพิเศษ

รุ่น/คน/วัน 1/70/7

650,000

สพช.

สพช.

14.8 ฝึกอบรมบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อบริหำรจัดกำร
เสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน หลักสูตรนักบริหำรงำน
พัฒนำชุมชน (นบพ.)

รุ่น/คน/วัน

2,457,200

สพช.

สพช.

2/200/
20

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14.9 ฝึกอบรมบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อบริหำรจัดกำร
เสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน หลักสูตรผู้อำนวยกำร
กลุ่มงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด

รุ่น/คน/วัน 3/228/4

1,463,200

สพช.

สพช.

14.10 พัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
หลักสูตรพัฒนำกรก่อนประจำกำร

รุ่น/คน/วัน

1/100/4
0

3,400,000

สพช.

สพช.

14.11 ฝึกอบรมผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน และหัวหน้ำกลุ่มงำน
ส่วนกลำง หลักสูตรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิตอล

รุ่น/คน/วัน 1/57/4

664,000

สพช.

สพช.

ไม่ใช้งบประมำณ

กจ.

กจ.

2,522,000

สล.

สล.

1,940,000

กจ.

กจ.

ไม่ใช้งบประมำณ

กจ.

กจ.

1,000,000

กค.

กค.

กระบวนการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน

19,425,370

15. กำรพัฒนำระบบเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร
15.1 พัฒนำระบบเสริมสร้ำงควำมผูกพัน
15.2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรกรม

2,522,000
ระบบ

1

รุ่น/คน/วัน 2/300/5

16. ออกแบบ พัฒนำระบบ และวิธีกำรทำงำนที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน
ทุกระดับ
16.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

คน

193

1,370,000

16.2 พัฒนำทักษะพี่เลี้ยง

คน

60

570,000

17. พัฒนำสำยอำชีพให้ชัดเจน
17.1 ทบทวนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
17.2 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรปฏิบัติรำชกำรของลูกจ้ำง
กรมกำรพัฒนำชุมชน

8,999,000
ครั้ง

1

รุ่น/คน/วัน 1/135/3

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

17.3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรบัญชี และ
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรกองคลัง
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรด้ำนกำรเงิน
กำรคลัง กำรบัญชี และพัสดุ
3) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในส่วนภูมิภำค
17.4 กำรเพิ่มประสิทธิภำพหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินกำรคลังและพัสดุ
ระดับอำเภอ
18. เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำร
18.1 ปัจฉิมนิเทศข้ำรำชกำรที่ครบเกษียณอำยุรำชกำร
18.2 ประกำศเกียรติคุณข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงดีเด่น
18.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ทำงำนกับชีวิตที่เป็นสุข

รุ่น/คน/วัน 1/75/3

378,600

รุ่น/คน/วัน 1/300/4

2,418,900

จังหวัด
รุ่น/คน/
วัน
คน
คน
คน

กค.

กค.

8

201,500

11/878/
4

5,000,000

กค.

กค.

5,964,370
108,000
2,860,870
2,995,500

กจ.

กจ.

ศสท.

ศสท.

9
341
341

กลยุทธ์ 4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร
กระบวนการพัฒนาระบบบริการงานพัฒนาชุมชน
19. พัฒนำระบบ E-Service ให้บริกำรงำนด้ำนวิชำกำรหรือข้อมูลงำน
พัฒนำชุมชน สะดวกรวดเร็ว และเป็นระบบ One Stop Service
19.1 พัฒนำระบบ E-Service ให้บริกำรงำนด้ำนวิชำกำรหรือ
ข้อมูลงำนพัฒนำชุมชน สะดวกรวดเร็ว
1) ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ
2) พัฒนำระบบศูนย์ข้อมูลกลำง
3) พัฒนำระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ของสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
4) เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรประชุมผู้บริหำร
5) จัดทำระบบสำรองข้อมูลโปรแกรมบันทึกและ
ประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2,999,000

พัสดุ

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

94,481,900
30,781,900
30,781,900
30,781,900
ระบบ
ระบบ

1
1

1,500,000
500,000

ระบบ

1

18,410,000

ระบบ

1

979,400

ระบบ

1

9,392,500

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ

งบประมาณ
หน่วยนับ

จานวน

กระบวนการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์ภายในองค์กร

20.2 โครงกำร Strategic PR เพื่องำนพัฒนำชุมชน
20.3 โครงกำรผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร
20.4 โครงกำรตรวจตัดข่ำวหนังสือพิมพ์ (ข่ำวออนไลน์ )
ผ่ำนบริกำรระบบอินเทอร์เน็ต (Online News Clipping)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5,340,000
จังหวัด

76

ครั้ง/คน/วัน 1/107/4

ครั้ง

1

ข่ำว/เดือน 650/11

21. สร้ำงแรงจูงใจ ให้เกียรติยกย่องผู้มีผลงำนสื่อสำรภำพลักษณ์
องค์กร
21.1 กำรพัฒนำและคัดเลือกนักประชำสัมพันธ์ดีเด่น
ประจำปี 2563

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ

5,840,000

20. สนับสนุนเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ ระบบกำรทำงำน ศูนย์คู่มือ
กำรทำงำน และสร้ำงทีมงำนเพื่อกำรสื่อสำรภำพลักษณ์
20.1 กำรสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์แก่
หน่วยงำนภูมิภำค

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

3,040,000

ปชส.

สพจ.

950,000
1,200,000

ปชส.
ปชส.

ปชส.
ปชส.

150,000

ปชส.

ปชส.

ปชส.

ปชส.

500,000
ครั้ง/คน

1/35

กระบวนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรสู่สาธารณชน

500,000
57,860,000

22. แสวงหำช่องทำงกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยทุกกลุ่ม

26,160,000

22.1 กำรสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรพัฒนำชุมชนด้วย
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์

ครั้ง

150

3,160,000

ปชส.

ปชส.

22.2 กำรสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรพัฒนำชุมชนด้วย
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์รำยสัปดำห์ /รำยเดือน

ครั้ง

90

4,500,000

ปชส.

ปชส.

22.3 กำรสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรพัฒนำชุมชนด้วย
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อวิทยุ

ครั้ง

1,800

3,500,000

ปชส.

ปชส.

22.4 กำรสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรพัฒนำชุมชนด้วย
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อโทรทัศน์

ครั้ง

36

5,000,000

ปชส.

ปชส.

เป้าหมาย
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการสาคัญ
22.5 กำรสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรพัฒนำชุมชนด้วย
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์
22.6 โครงกำรวันพัฒนำชุมชน ครั้งที่ 11 (CD Day 2020)

งบประมาณ
จานวน

ครั้ง

300

6,000,000

ปชส.

ปชส.

ครั้ง

1

4,000,000

กผ.

หน่วยงำนส่วนกลำง
ทุกหน่วยงำน

ปชส.

ปชส.

ปชส.

ปชส.

ครั้ง/คน/วัน 9/960/2

4,800,000
1,700,000

ครั้ง/คน/วัน 2/100/3

25. พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรขององค์กรในรูปแบบภำษำสำกล และ
ยกระดับให้เป็นเว็บไซต์กลำงในด้ำนงำนพัฒนำชุมชน
25.1 หมู่บ้ำนต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) : งบประมำณจำก TICA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4,800,000

24. สร้ำงสัมพันธภำพและพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรมวลชน เพื่อกำรสื่อสำร
ภำพลักษณ์ที่ยั่งยืน
24.1 โครงกำร พช.สัมพันธ์สัญจร

หน่วยงาน หน่วยงาน
รั
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ บผิดชอบ ดาเนินการ

หน่วยนับ

23. พัฒนำกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์สู่ผู้นำ กลุ่ม องค์กร
เครือข่ำยในงำนพัฒนำชุมชน และสื่อสำรภำพลักษณ์ให้ครอบคลุม
ทุกระดับ
23.1 โครงกำร CDD PR Network 2020

ระยะเวลาดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63

1,700,000
25,200,000

หมู่บ้ำน

1

3,000,000

กผ.

กผ./สพจ.
สระแก้ว

ครั้ง

1

1,200,000

กผ.

กผ./TICA

25.3 กำรขับเคลื่อนโครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรชุมชน
(Project for Community - based Enterpreneurship
Promotion) ปี 2563

จังหวัด

18

15,000,000

กผ.

กผ./สพจ./
JICA

25.4 ประชุมด้ำนกำรขจัดควำมยำกจนแก่ประเทศ
กลุ่มแม่โขง - ล้ำนช้ำง (ในนำมประเทศไทย) (6 ประเทศ : ไทย จีน
ลำว เวียดนำม กัมพูชำ เมียนมำ)

ประเทศ

6

6,000,000

กผ.

กผ./กต./
ประเทศจีน

25.2 หลักสูตรฝึกอบรมนำนำชำติประจำปี (Annual
International Training Course-AITC) ระยะปี 2563 - 2565 : งบประมำณ
จำก TICA

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 118

ที่ปรึกษา
นายนิสิต
จันทร์สมวงศ์
นายทวีป
บุตรโพธิ์
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
นายโชคชัย แก้วป่อง
นางปราณี
รัตนประยูร
คณะผูจ้ ดั ทา (ส่วนกลาง)
กองแผนงาน
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
นายพัลลภ ตันจริยภรณ์
น.ส.ขวัญดาว ลือเปี่ยม
นายสุทธิพร สมแก้ว
น.ส.ยุภารัตน์ ฟองคามูล
นายปฏิภาณ ชัยลังกา
นายกฤษฎา สาคร
นายอาเภอ มาพวง
นายพชร
พลายพิชิต
นายประทีป คาดวง
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
น.ส.มนทิรา เข็มทอง
นายทองคูณ บุญศร
นายประพันธ์ วรรณบวร

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกองแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้อานวยกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารจัดการชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ
นายรังสรรค์ หังสนาวิน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
น.ส.พิศมัย ปิ่นบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
พ.อ.อ. วุฒิทิชัย มีโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นายไพรัตน์ จงรักษา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
น.ส.ธิภาพรรณ มีแสงเงิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
น.ส.ฟารีดา ม่าเหร็ม
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
นางพัชรินทร์ สมหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
น.ส.ภัทรลภา สุริโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
น.ส.เหมือนจันทร์ พัฒโร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน
น.ส.วนิชดา สร้อยมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
น.ส.นฤมล ปัจฉิม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ส.ต.อ.หญิงนภาพร ทัพซ้าย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
น.ส.พัชรี
ศรีสุวรรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นายคมชาญ จันทรังสิกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
น.ส.จุฑามาศ ปลาดศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
น.ส.ปฏิญญา ปงหาญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
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สถาบันการพัฒนาชุมชน
นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยบริการ
นายสุรพล
ท้าวพรหม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
น.ส.ชาลินี
จันทรากุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
น.ส.กุลนิษฐ์ บัวหลวง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
น.ส.กาญจนวรรณ ช่วยมั่นคง
ผู้อานวยการกลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน
น.ส.ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชุมชน
นายสุริยา
บุญเรืองยศศิริ
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
นายอดิศร
สุทธิเลิศ
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
นายชาคริต ถิระสาโรช
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย
น.ส.วรรณพร บุญมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
น.ส.ปภาวรินทร์ ปานนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นายจักรพงศ์ การีชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นายยุทธชัย เครือแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
น.ส.จันทรา เฮงสมบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นายสมนึก มณีพินิจ
ผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
น.ส.สมธัญ เล็กเซ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
น.ส.ธัญชนก นามเจิง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
น.ส.อัจฉรา สมดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองการเจ้าหน้าที่
นายเฉลิมพงษ์ หัตถา
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง
น.ส.นันทวัน กังวาลวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นายสามภพ ศิริจันทรางกูร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นายปริยภพ สมจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กองคลัง
น.ส.อรจิรัฎฐ์ เกตะวันดี
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
น.ส.นาตยา สังข์กรด
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
สานักงานเลขานุการกรม
นายศานิต
สุขขี
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอานวยการและประสานราชการ
กองประชาสัมพันธ์
นายอวิรุทธ์ มีชื่น
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
สานักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม
นางชฎาพร ร่มธรรมกุล
หัวหน้าสานักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
น.ส.อรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
คณะผูจ้ ดั ทา (ส่วนภูมภิ าค)
น.ส.ศริญญา ใจเย็น
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.พังงา
นายยงยุทธ พันตารักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร
นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.มุกดาหาร
นายพิศ
นันทพูนพิพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.นครราชสีมา
นายอาทิตย์ ตาลผัด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สพจ.เชียงใหม่
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ผู้วิเคราะห์/เรียบเรียง
น.ส.ยุภารัตน์ ฟองคามูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ออกแบบปก
นายประทีป คาดวง
ข้อมูลทางบรรณานุกรม
ผู้เขียน
ชื่อหนังสือ
สถานที่พิมพ์
ผู้พิมพ์
พิมพ์เมื่อ

:
:
:
:
:

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรมการพัฒนาชุมชน
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน
กรุงเทพมหานคร
บริษัท บีทีเอส เพรส จากัด
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62
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