w

q., <

eiru:r'unr:

nornr:rd'ryrj_rfi r:rnr:n-ouurptu

fi ... u, o-*olr.,1L,
d

[:0.!

oblood

iufi qo nqnaoru-u tp(bqr

dmJ
.J ,u

-

^

llr:

- J

l

.*r']t,tnrntvuetsr"tttytu{rfrqU--i_!_rJ1.lnl-:_r{,:!ta_uooirrquillltlu?qe,*ufiqgfu
Y1.fl.

[:BU

ly

uuflntoFr?13J

todbd - bdbb

!1y-,o"1il1prJ-:gUru

ro{nt nr:fizuurtltu

50.100!Onll]n1tIglU',ttUXU UAVU?14U1]tU?U.i'tUtUA.inFt {.

nafirfliqnmuuuldd'oritunrrmrinnnrsiruvnjqdorjirnj:vmri'nnran'rwnjqflrns6'rda.llfu
tl

:vrirtJw :vlrru

1r.fi.
A - J
n5{yl d/tedbm u] 0?Llvt
Ye

o

.

bdbd - bdbu tou:rnr:n'ruurtrLtu lou

b

, J,-,

:rJ:wl

o.n.yr. n:yy:?wurolyutunT
d qd
qnn nlu-J LDdbql
0 M1Jt01lrH1.Jn'En'n4uo0{1um]{ uay0ur.tflmtunr?urmu!6n

!

-

&

-e
rfroil:"ld!srmrinruosirum;lNu:sollya,fiJullo.rnflJnr'ltruurttnru
ilwrl::anru n.n. uao< - uecs
riruru ab, pir[rni{ :ruas16uoarrLr:nomfiraaoldornridqe{no{nr:r{'Mfrfi
go.th
sr"rumir

rari.lf,aui'.:,u

rtuu
6r

riuuiltfi aI!:oy:ru

ua

sh:nfi or:rur u6'wnar n:lua'{rioy:ruloufi'r riu

)tt
, (uraunfnd

drrq$rr),

{011.r1Un1:n0nn1:ta1 u'ryl

.!
J
r"
tniU3ns51U51nUun{u63qltUl{\:0lUIO{
[o

nrulu0 ucuc

(@)

Change for Good

i\,
Yl tJYl

odob.b/?

H

b6(,

fl.i n{ ?0 vna.tu?o

n:un1r1[eru'rt]r{u ldo-odrununr:ritauosirurailqdorjiurj:rnr:riruuorirumirr,tju:voiu

fialdu rj:vo'rilwrJ:surru lr.a. bdbd - bdbb to.rn:rnr:vliruurrrtu Inu o.n.n. n:syr:r.uurolyu
g)
qninluu toau, fi16r#urouu, unr:riruuersirur,trir uav
lunr:rJ:vqrni-rfi d/bdb6n rfioilfi

u

"'L-,td,-;4LYl0u:uul{n1:n1yLnrl1[t14u.tLlJu:vfl!yta{1u1,0{nt}.rn1ty{eru'lttitu
0u!mnl5EJntlun1:u1.JLana'u14u.i

fl.1lr]:surru n.6. bdbd - tedbb i)'1uru absn siruyilr :ruavrdunarur:aollrflyaoloiornr5ulqci
v

v)

no.in1:tdru{1fi www.personnel.cdd.go.th uritf,ou6'VriEJu 6lro1#o-qur-orouvnLrudru-nlrufierurt
o-.ifi

1-otl6'.iIna1nilud'qrYovr:rdnuvrJrrYu

v

s)

no{ n1: t01yu''tYt

Iv:. o bo<o ubo<
1y:6r: o loodsn

dc(ord

.. ::
ra:u

gfl

rSru:rnriun.ruavqurudlnurorld
nrulut ucua

..

@

Change for Good

tu

{l-}fl&,

4q27

"'{tu5}!3"

r'd-&el.

@.09

'I \
6f!J

flQ

[:uu

00l.ifl

.

lM !,.

44.

g'o'ol.\tn

n5 n1:yIolJu1tllfl u

-.j
n:Uyll?{}J141Fl LyrrtL0{lJAY
5vql.l

0.n.}.

uryrnt utunr:r.J:yrroYlfi a/trau* rfi oiufi
b qfl0n1uu bdb6n fiJirnu?10{ n! fl:! n151ierl.JT1}]l,U
n:cvr:r

druru t, 16 d'ld
o. n1:t 05! Q Oflll0

e

v"

r):1n 1A{t1l ''lt n 1: rl i

n:cy:r.irluro1flu rfi or.Jfr l-fi nr: i

,

LUtult

0{

:ril ue6 oul ru6 o rar
torn:slr:luyrolyu loun:!nr:r'er!rtrtutoilnr:o-oa::
v" , " s, a-n:' lr.ail'vu u]noion t:
d'n:rrira'rtr:rrnr:d.f[ra:jriruu
.llLrylx tll :yo1J1Jr!a n1:u50t1U1fU n15
b. nr:i'oliruzuunr:riryuoqiruyrjrrfi orJ:-lrJ1r
--J
fl 1 l n 1 uL o o'r uy u r u! u: y o r y a r fi u ! : y dlt r L L : c !r' ru
a.fi. bdbd - bdbb to.inixrnt:u'orurrrtu loa o.n.u.
, ;6,
9
c
n:vy:'t {1]y'to ty tJ 1,!01: 1L[a1tyL?111\0Lyn1:!iy15
$Irulrj

v]51,!u1n:u nnalra{rTt:.rfl'll1,!

o

nr

1,L

m

L1ll.J LIJOU'},[J

1]:3d yr5 nT,'!

Jd-

A-m504!!fl1.JUmfll!$140!8115fi14n:t'l9l fl.6. lod"ro loddo

uravululrurirdryro.r
A,v-: !
" "
iglra Lrir-::qara#lqvBti'60tfi u ri'1fi drurolunr:fi or:rur
t$ruvr'erurrfi :uofi ounua-{pur$#.i116

6te

a

o

run?tltyuta!um!nr:nrmron rrruril

-3 flu
nruvu itllu:uoLa

uasfl'Do1-JlJ r]

cl,

:

v

:'t

fl

1r fu tu rl 5

y HJ u

11

lt

1

:

1

I

or.JilrJ:

lnr:rirr,rlo

Flr.ltu:.lln:1 de, ."y

n 1 51\ 6 t 5

O 1_t 1'1.

Fl. b

r.J:snolriuvu-rf,oeirfntru n.yl. fi u: ooo<h bo
tec( v'{qflAn1uu

rraa.t

6dlfr

tffiru:

LyunL1ufl1:uLLaflrl

a

r1l1"l0 r 0.n.?{. n:yytt'){:.1y10 Lytu
v'{

ufi

1

ddo

ariuf

d'qd

, i

.-

b.o t14U{0!ttrJln15n1UUqrllLLl4lr.ltl^J0!5L11 :.i
-i
fl llnly!arl1$y1r {L!u:uoli11 {1U110{ n:l.J n 1:1,! 9}ru'tt u1J
tlwrl:vrrru y,r,Pr. tDdbd - bdbb li'11J11.J dbm 9lr [LYl.J.X

1.J

b.le

0

0n15uflt'ttn15 !Laflm1uuu.i

alulu

nr:r.l:-rr-: r nr:riryuogir rruilt rt u:c 6'L fi a{tu rl:s drtl
{!!iu 'r6u 1r.r1. bdbd - tedbb to{n:}.1ntlfiFuu.trltJru
tunr:ililrJqrnr:riruunairurarir d1rr1u sb, j!1q1ailr
6rri uanld ol!:nvn'ru insuor,rarnait#nomr:u6'nafl
tto

.j!

iyuxu.iluttdurtalv:rtmo

- q5'lu

-!r.u

Fn-

LrJ

)h-

. (uraunfnri drr.r4Yn$

,

n1:n0 .1fl 15 [i 1y l-J 1yt

(uruqYrBnd

#

cl

oGufinunr:riruurpnru (ltil,ar::ru

lnrlaaTt

,uorrgn2ruTfr16#*'

6arun.,nq*nrdlffi HJ'''
rinnJruu...-.........1,..,.

*anlrr,ura...,.''.........'o'&{"*r:e:::

*undamEc-!xJl3.9^f.
9o ltt lal

'

h/'l

nfilR1t

-n-17ui'"il:i,';!di'
......
..............::

11.Jt1

w

dfU:fsJnf

d

u,

#o

t

tittu

mtiu.........

rat,i'rli J21

49,

l?er.

:

2

?u11

vtfl?Joft?13J

J6t

7

I

T?3;uuo,
11,U, 2563

lFttr-!

n:vy:ruuro'lya drfinlrula-nn:vyr:x Ty:. o b[rb6n ds,y'c(o. r]yl. dobc(d

oro"."/..dobd
u6'.ruadr.t:sr!.r

o.

n.fl

iud ud

nqnanr

.nruyrixrlyroty u ui.rd azucu*

oBu6n:uytnn:utu#rn-onrvy:r.ruurorlyu
f,

rr

mrufr n:ukilauor o1#
u
fl 'liu5fi 1:yl51ru'tn:!nna10{fl tr.t uu

bdhor.'
.'

:'...d ...2

1 tl

1(q1

4ot{

":

)9..Y 0

o. n. rr.

fl: vyli't

n ulnlyrI fior:furf!yr:rll t[ayou]Jrl

o.n. .nruyr:?{ yrolyu lunr:l:vqrLnYsfi a/uau, rdoiufi u nqninruu bau*
-- t
Lrrl.run5!vri1uttavoulG
r urnnnr:r5ur:minurn:!nna$o{n5vyr51urarolmd:ruav16un :rng
ru

\rd

ol

a

1tu'151u { 1u

n

),x

15! 5Vt r.l11t[U1]}t',]y{:0 U

6l15uulrufr

JJ

ou:rl uasriruiunr:lud.:ufr

rfi

ar{olriohj

p --.aJ
tudgdn:du Y{:rfl6fi)
tJa-on:vlr:tl:Lurotya

-1รายงานการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 5/2563
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมดารงธรรม ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
.............................................
ผู้มาประชุม
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
2. ผู้แทนสานักงาน ก.พ.
(นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี)
3. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมที่ดิน
4. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. นายพินัย อนันตพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
6. นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
7. นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.
ผู้ไม่มาประชุม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
2. นายสมคิด จันทมฤก
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง
4. นายประยูร รัตนเสนีย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ

รองประธาน อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
เลขานุการ อ.ก.พ.

ประธาน อ.ก.พ. (ติดราชการ)
อ.ก.พ. (ติดราชการ)
อ.ก.พ. (ติดราชการ)
อ.ก.พ. (ติดราชการ)
อ.ก.พ. (ติดภารกิจ)

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวจิรวดี บรรพบุตร
2. นายชูเกียรติ หงษ์ทอง
3. นางสาวหยาดพิรุณ ปัทมเศรษฐ
4. นายเนรมิตร จันทร์ศรีรัตน์
5. นางสาวชุติมณฑน์ บริสุทธิ์
6. นางสาวจิตรลดา เหลืองภิรมย์
7. นายอนุลักษณ์ รุ่งแสงทวีศักดิ์
8. นางสาวปทุมวดี ลดาพรหมทอง
9. นางสาวคณัชวรรธก์ดา สุภาพ
10. นายประวิทย์ นามเมือง
11. นายทศพล คงทน
12. นายกลวัชร สง่าจิตร
13. นายธนวัฒน วิไล
14. นายกิตติภพ ธรรมะวรคุณ
15. นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณรัตน์
16. นายชีวภัทร์ สวิงสุวรรณ
17. นายชัดภูมิ สายบุญมี
18. นายนัทธพงศ์ สิมมาวัน
19. นางสาวพิมพ์พัชร ผาสุขนิตย์
20. นายรัฐราม สิรันทวิเนติ
21. นางสาวศรัญดา ป้อสาย
22. นางสาวจิณห์นิภา ไพรัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ.สป.
ผู้อานวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง กจ.สป.
ผู้อานวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กจ.สป.
นิติกรชานาญการพิเศษ กจ.สป.
นิติกรชานาญการพิเศษ กจ.สป.
นิติกรชานาญการพิเศษ กจ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ กจ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ กจ.สป.
นิติกรชานาญการพิเศษ กจ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ กจ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กจ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ กจ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ กจ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ กจ.สป.
นิติกรชานาญการ กจ.สป.
นิติกรปฏิบัติการ กจ.สป.
นิติกรปฏิบัติการ กจ.สป.
นิติกรปฏิบัติการ กจ.สป.
นิติกรปฏิบัติการ กจ.สป.
นิติกรปฏิบัติการ กจ.สป.
นิติกรปฏิบัติการ กจ.สป.
พนักงานนิติการ กจ.สป.

เริ่มประชุม

เวลา 14.00 น.
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุ พ งษ์ เผ่ า จิ น ดา) ประธาน อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทย ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) รองประธาน
อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทน เมื่อองค์ประชุมครบ ประธานการประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุม
และที่ประชุมได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ทดแทนตาแหน่งว่าง
ตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ได้มีคาสั่ง ที่ 3/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561
และ ที่ 5/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย และมีวาระ
การดารงตาแหน่ง 3 ปี นั้น

-3เนื่ อ งจากนายปวิ ณ ช านิ ป ระศาสน์ รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย อนุ ก รรมการ
ข้ า ราชการพลเรื อ นผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กต้ อ งพ้ น จากต าแหน่ ง ตามนั ย มาตรา 15 ประกอบมาตรา 107 (2)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 21 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบข้อ 2 (8) และข้อ 7 แห่ง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและ
การเลื อ กข้ าราชการพลเรื อนเพื่ อเป็ นอนุ กรรมการใน อ.ก.พ. สามั ญ พ.ศ. 2552 จึ งแต่ งตั้ งข้ าราชการพลเรื อน
ผู้ได้รับเลือกจากบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเรียงตามลาดับคะแนน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย แทนอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้ได้รับเลือกที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระข้างต้น ดังนี้
อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการ
ทั้งนี้ ให้ ผู้ ได้รั บแต่งตั้งอยู่ในวาระเท่าระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่เหลื ออยู่ตามคาสั่ ง
อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ที่ 3/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561
1.2 สานักงาน ก.พ. มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง
สานั กงาน ก.พ. ได้มีห นังสือ ที่ นร 1007.4/1215 ลงวันที่ 29 ตุล าคม 2563
แจ้งว่า สานักงาน ก.พ. ได้มีการมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก .พ. กรม
ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ใหม่ จึงขอแจ้งชื่อผู้แทน ก.พ. และผู้แทน ก.พ. สารอง ซึ่ง อ.ก.พ.มท. ประกอบด้วย
ผู้แทน ก.พ.
นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
ตาแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ
ผู้แทนสารอง
1) นางสาวสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร
2) ร้อยตารวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
3) นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์

ตาแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ
ตาแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ
ตาแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ องรั บรองรายงานการประชุ ม อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ครั้ งที่ 4/2563 เมื่ อวั นที่
1 กันยายน 2563

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว จานวน
160 หน้า และส่งให้อนุกรรมการใน อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย รับทราบและพิจารณาให้การรับรองรายงานการ
ปร ะ ชุ ม ดั งก ล่ าว แ ล้ ว ตา ม หนั ง สื อ อ. ก . พ . กร ะ ทร ว งม ห าด ไ ทย ที่ ม ท 0 20 2 . 1 / ว 7 3 - 7 4
ลงวั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2563 ซึ่ ง ปรากฏว่ า ไม่ มี อ นุ ก รรมการฯ ท่ า นใดขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รายงานการ ประชุ ม
แต่ประการใด
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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เรื่องสืบเนื่อง
การขอรั บ การจั ด สรรอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการตั้ ง ใหม่ ข องกระทรวงมหาดไทย
เพื่อปฏิบัติภารกิจการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย
1. คาขอ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขอเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณา
การขอรับการจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการตั้งใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจการขับเคลื่อนจิตอาสา
ของกระทรวงมหาดไทย จานวน 59 อัตรา ก่อนเสนอคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ
(คปร.) เพื่อโปรดพิจารณา
2. เรื่องเดิม
2.1 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริเป็นภารกิจสาคัญและ
มีความเร่งด่วนที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดาเนินการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ตามพระราโชบายและสมพระเกียรติตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 319/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ซึ่ ง แต่ ง ตั้ งปลั ดกระทรวงมหาดไทยเป็ น ประธานกรรมการผู้ ประสานงานโครงการจิ ต อาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดาริและอธิบดีกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีมติให้ส่วนราชการให้ความร่วมมือ สนับสนุน
หรือดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับแจ้งประสานโดยเร็วอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการดาเนินการ
ดังกล่าวช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านความมั่นคง แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และนโยบายรัฐบาล ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
2.2 ส านักปลั ดกระทรวงมหาดไทยได้ เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2563 เมื่ อ วั น ที่ 1 กั น ยายน 2563 เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาการขอรั บ การจั ด สรรอั ต ราก าลั ง
ข้าราชการตั้งใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิ บัติภารกิจการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย
จานวน 56 อัตรา ก่อนเสนอคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลั งคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อโปรด
พิ จ ารณา ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การการขอรั บ การจั ด สรรอั ต ราก าลั ง ข้ า ราชการตั้ ง ใหม่ ข อง
กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การขั บ เคลื่ อ นจิ ต อาสาของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ข้ อ สั ง เกตให้
ฝ่ายเลขานุการหารือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในประเด็น ดังนี้
(1) การก าหนดชื่ อต าแหน่ งในสายงานให้ เป็ นชื่ อต าแหน่ งในสายงานเดี ยวกั น
เนื่องจากภารกิจการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าสังกัดกรมใดก็ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกัน
(2) การทบทวนกรอบอัตรากาลังให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
3. ข้อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ตามข้ อ 2.2
ฝ่ายเลขานุการจึงได้เชิญผู้ แทนกองการเจ้าหน้าที่ และผู้แทนศูนย์ขับเคลื่ อนงานจิตอาสาของทุกกรมในสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นข้อสังเกตของ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว เมื่อวันที่
2 กันยายน 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาการขอรับการจัดสรร
อัตรากาลังข้าราชการตั้งใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย
ดังนี้

-5ลาดับที่
ส่วนราชการ
1
สานักงานปลัดกระทรวง
2

กรมการปกครอง

3

กรมการพัฒนาชุมชน

4

กรมที่ดิน

5

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6

กรมโยธาธิการและผังเมือง

7

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการหรือชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการหรือชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการหรือชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการหรือชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการหรือชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการหรือชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการหรือชานาญการ

รวมจานวนกรอบอัตรากาลัง

จานวนกรอบอัตรากาลัง
10
11
7
7
10
7
7
59

4. ข้อพิจารณา
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขั บ เคลื่ อ นงานจิ ต อาสาของกระทรวงมหาดไทย
ให้มีหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงานชัดเจนและเป็นการประจา สามารถตอบสนอง สนับสนุนและเชื่อมโยง
กับการปฏิบัติงานจิตอาสาของหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
คล่องตัว จึงเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาการขอรับการจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการตั้งใหม่
ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย จานวน 59 อัตรา
ก่อนเสนอคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
5. ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย ให้มีหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงานชัดเจนและเป็นการ
ประจา สามารถตอบสนอง สนับสนุนและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจิตอาสาของหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและ
ส่ ว นภู มิภ าคได้อ ย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ รวดเร็ว และคล่ อ งตัว จึงมี มติเ ห็ นชอบการขอรับการจัด สรรอั ตรากาลั ง
ข้าราชการตั้งใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย
จ านวน 59 อั ต รา ก่ อ นเสนอคณะกรรมการก าหนดเป้ า หมายและนโยบายก าลั ง คนภาครั ฐ (คปร.)
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
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การจัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับ
ที่สูงขึ้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของกรมการพัฒนาชุมชน

๑. คาขอ
กรมการพัฒนาชุมชนขอเสนอแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น
จานวน 523 ตาแหน่ง และขออนุมัติยกเว้นการยุบเลิกตาแหน่งเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้น
ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นตามแผนฯ จานวน 523 ตาแหน่ง โดยเรียงลาดับความสาคัญ ดังนี้
ปี งปม.

ระดับที่ขอ
ปรับปรุงฯ

ตาแหน่ง
เลขที่

วิชาการ
ชานาญการ

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

ตามบัญชี
แนบ 1

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่ ม งานประสานและสนั บ สนุ น การ วิชาการ
บริหาร งานพัฒนาชุมชน
ชานาญการ
(ปรับปรุงจากฝ่ายอานวยการ)

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

ตามบัญชี
แนบ ๒

ตาแหน่ง

2564 พัฒนาการอาเภอ
(3๙8 ๓๒๒ ตาแหน่ง
ตาแหน่ง)
ผู้อานวยการกลุ่ม
งานประสานและ
สนับสนุนการ
บริหารงานพัฒนา
ชุมชน
76 ตาแหน่ง
2565 ผู้อานวยการกอง
(49 แผนงาน
ตาแหน่ง) 1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง
คลัง
1 ตาแหน่ง
เลขานุการกรม
1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม
งานจิตอาสา
พระราชทานและ
กิจการพิเศษ
1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม
งานสารบรรณกลาง
และอานวยการ
1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม
งานส่งเสริม
ชุมชนท่องเที่ยว
นวัตวิถี
1 ตาแหน่ง

สังกัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

ระดับเดิม

กองแผนงาน

อานวยการต้น อานวยการสูง

179

กองคลัง

อานวยการต้น อานวยการสูง

50

สานักงานเลขานุการกรม

อานวยการต้น อานวยการสูง

15

สานักงานเลขานุการกรม
กลุ่ ม งานจิ ต อาสาพระราชทานและ วิชาการ
กิจการพิเศษ (จัดตั้งใหม่)
ชานาญการ

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

404

สานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มงานสารบรรณกลางและอานวยการ วิชาการ
(ปรับปรุงจากฝ่ายสารบรรณ)
ชานาญการ

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

16

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

355

สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว วิชาการ
นวัตวิถี
ชานาญการ
(จัดตั้งใหม่)

- 12 ปี งปม.

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม
งานประเมิน ผล
การปฏิบัติ
ราชการและ
บาเหน็จความชอบ
1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม
งานนโยบายและ
ภารกิจพิเศษ
1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม
งานอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ
1 ตาแหน่ง
นักทรัพยากร
บุคคล
8 ตาแหน่ง

นิติกร
1 ตาแหน่ง
นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน
31 ตาแหน่ง

ระดับที่ขอ
ปรับปรุงฯ

ตาแหน่ง
เลขที่

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิชาการ
และบาเหน็จความชอบ (จัดตั้งใหม่)
ชานาญการ

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

120

กองแผนงาน
กลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ
(จัดตั้งใหม่)

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

199

ทั่วไป
อาวุโส

91

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

168
166

สังกัด

ระดับเดิม

วิชาการ
ชานาญการ

กองคลัง
ก ลุ่ ม ง า น อ า ค า ร ส ถ า น ที่ แ ล ะ ทั่วไป
ยานพาหนะ (จัดตั้งใหม่)
ชานาญงาน
สถาบันการพัฒนาชุมชน
1 . ก ลุ่ ม ง า น ป ร ะ ส า น แ ผ น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์
2. กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
3. วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
4. ศูนย์วิทยบริการ
กองการเจ้าหน้าที่
5. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง
6. กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล
7. กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
8. กลุ่ ม งานทะเบี ยนประวั ติ และ
สารสนเทศ
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานวินัยและพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม

วิชาการ
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ

158
156
104
124
112
121

วิชาการ
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ

สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1 . ก ลุ่ ม ง า น ป ร ะ ส า น แ ผ น แ ล ะ วิชาการ
ยุทธศาสตร์
ปฏิบัติการ/
2. กลุ่ ม งานส่ งเสริ ม ผู้ น าชุ ม ชนและ ชานาญการ
องค์กรชุมชน
3. กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
4. กลุ่ มงานส่ งเสริ มการบริ หารจั ดการ
ชุมชน
5. กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
6. กลุ่ มงานพั ฒนาเศรษฐกิ จฐานราก
และประชารัฐ
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

131

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

257
268
282
286
300
262

330
345

- 13 ปี งปม.

ตาแหน่ง

สังกัด
7 . ก ลุ่ ม ง า น ป ร ะ ส า น แ ผ น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์
8. กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชน
1 0 กลุ่ มงานส่ งเสริ มและพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
11. กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด
ส านั กพั ฒนาทุ นและองค์ กรการเงิ น
ชุมชน
1 2 . กลุ่ มงานประสานแผนและ
ยุทธศาสตร์
13. กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
องค์กรการเงินชุมชน
14. กลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ทุนชุมชน
15. กลุ่ มงานส่ งเสริ มและพั ฒนาทุ น
ชุมชน
16. กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนว
พระราชดาริ
สถาบันการพัฒนาชุมชน
17. กลุ่มงานจัดการความรู้
18. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
19 . ศู นย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ มชน
นครนายก
20. ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
ชลบุรี
21. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครราชสีมา
22. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
อุบลราชธานี
23. ศู นย์ ศึ กษาและพั ฒ นาชุ มชน
พิษณุโลก
24. ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
เพชรบุรี
25. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
26. ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
สระบุรี
27. ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
ลาปาง
28. ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
อุดรธานี
29. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ระดับเดิม

ระดับที่ขอ
ปรับปรุงฯ

ตาแหน่ง
เลขที่
337
342
353
327
535
364
367
374
178
155
387
435
414
478
626
669
761
397
583
522
717
516
240

- 14 ปี งปม.

ตาแหน่ง

2566 นักวิชาการ
(76 พัฒนาชุมชน
ตาแหน่ง) 76 ตาแหน่ง

สังกัด

ระดับเดิม

3 0 . กลุ่ มงานประสานแผนและ
ยุทธศาสตร์
31. กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์
จากข้อมูล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
วิชาการ
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
รวมทั้งสิ้น 523 ตาแหน่ง

ระดับที่ขอ
ปรับปรุงฯ

ตาแหน่ง
เลขที่

วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

ตามบัญชี
แนบ 3

2. ที่มา
2.1 มาตรา 47 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กาหนดว่า ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด และเป็นตาแหน่งประเภทใด
สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกาหนด โดยต้องคานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความไม่ซ้าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
2.2 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการก าหนดต าแหน่ ง ไว้ ว่ า การก าหนดต าแหน่ ง ทุ ก กรณี ที่ มี ผ ลกระทบ
ทาให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้นให้ยุบเลิกตาแหน่งภายใต้กรอบมูลค่ารวมของตาแหน่ง
2.3 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง ได้ปรับปรุงหลั กเกณฑ์การยกเว้นการยุบเลิกตาแหน่ง
สาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยให้ส่วนราชการดาเนินการจัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของส่วนราชการ เป็นการล่วงหน้าในระยะ 3 ปี
2.4 อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ในการประชุ มครั้ งที่ 8/2560 เมื่ อวั นที่
10 สิงหาคม 2560 เห็นชอบแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ของ
กรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยอนุมัติให้ยกเว้นการยุบเลิก
ตาแหน่งสาหรับการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพัฒนาการจังหวัด จากประเภทอานวยการ ระดับต้น เป็นประเภท
อานวยการ ระดับสูง จานวน 48 ตาแหน่ง และตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ จากประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
เป็นประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 148 ตาแหน่ง รวมทั้งสิ้น 196 ตาแหน่ง และได้มีมติ
ให้ส่วนราชการต้องมีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน สามารถเชื่อมโยงภารกิจหน้าที่
ของส่วนราชการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสาคัญของรัฐบาล
แนวทางการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย จึงให้ทุกกรม
ทบทวนโครงสร้างอัตรากาลัง และการกาหนดตาแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้จัดทา
แผนการกาหนดตาแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
2.5 การติดตามและประเมินผลการใช้ตาแหน่งพัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอาเภอ
ที่ได้รับการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้น จานวน 196 ตาแหน่ง ประกอบด้วย ตาแหน่งพัฒนาการจังหวัด
จานวน 48 ตาแหน่ง และตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ จานวน 148 ตาแหน่ง ภายใต้โครงการติดตามและสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคล “กจ. สัญจร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการสุ่มตัวอย่างการดาเนินงาน

- 15 ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 35 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม่ ตรัง
ตราด นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พังงา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี
ลาปาง ลาพูน สงขลา สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี หนองบัวลาภู อ่างทอง อานาจเจริญ อุดรธานี
อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการติดตามและประเมินผลการใช้
ตาแหน่งพัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอาเภอที่ได้รับการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้นของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง เชียงใหม่ อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ภายใต้โครงการการปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ของกรมการพัฒนาชุมชน และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
ภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลกลไกการบริหารงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กาหนดโครงการติดตาม
และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล “กจ. สัญจร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีตัวอย่างภารกิจงาน
ของต าแหน่ ง พั ฒ นการจั ง หวั ด และพั ฒ นาการอ าเภอที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
2.5.1 การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดารงตาแหน่งพัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอาเภอมีบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งตามนโยบายรัฐบาล และบริหารจัดการเพื่อ
กาหนดกลยุทธ์และแนวทางดาเนินการจากส่วนกลางให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อาเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด
และภาค รวมทั้งประสานบูรณาการการขับเคลื่อนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวนมาก เพื่อยกระดับรายได้ชุมชน
โดยการพัฒนาอาชีพรายครัวเรือนให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างมั่นคงและทาให้ชุมชนเข้มแข็งจากภายใน
ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยกลไกประชารัฐ ในการพัฒนาอาชีพ
ที่เหมาะสม จากวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลการดาเนินงานดังกล่าวสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม โดยพัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอาเภอมี
ภารกิจงานที่สาคัญเพิม่ มากขึ้น ดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตาบล โดยพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างสัมมาชีพ และสนับสนุนการจัดเวทีเพื่อบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตาบลของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต)
(2) สร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนและสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในการค้นหาปราชญ์ชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้
การเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อนามาปรับประยุกต์ใช้ในการแนะนาสัมมาชีพให้แก่ครัวเรือนสัมมาชีพ หรือ
ครัวเรือนยากจน (ตกเกณฑ์ จปฐ. เรื่องรายได้) ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” พร้อมส่งเสริมการนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้านด้วยการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
(3) ส่งเสริมและขยายผลการดาเนินงานตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนให้กับครัวเรือนอื่น ๆ ที่ต้องการพัฒนาอาชีพ และหมู่บ้านอื่น ๆ ที่มีความสนใจ รวมถึงพัฒนาการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพ และยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน เพื่อลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) และส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และ
การขับเคลื่อนการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้สู่วิถีชีวิต (Way of Life)
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่การเป็น
ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2 คณะระหว่าง
กรมการพัฒนาชุมชน กับมูลนิธิสัมมาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ

- 16 และอาชีพระดับชุมชน โดยเน้นกลุ่มอาชีพที่มาจากครัวเรือนสัมมาชีพในชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (CE)
และวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
(Thailand Social Business Initiative : TSBI) ร่วมมือในการพัฒนากิจการของผู้ประกอบการชุมชน (CE) สู่การเป็น
กิจการแบบธุรกิจเพื่อสังคม (SB) เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและฐานราก
ความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
2560
- โครงการสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2561
- โครงการสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2562
- โครงการสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2563
- โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2564
- โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ (บาท)
954,408,300
641,723,000
935,285,300
119,861,700
770,147,600
46,822,100
168,925,700

2.5.2 การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
16 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 150,000 ล้านบาท มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
โดยได้จัดทาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก
(หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ด้วยกรอบวงเงิน
9,328,118,200 บาท ซึ่งเป็นภารกิจงานที่ท้าทายการบริหารจัดการของตาแหน่งพัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอาเภอ
เนื่องจากต้องใช้บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
โดยมีช่วงเวลาการดาเนินการที่จากัดและต้องการผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมและโดดเด่น รวมถึงต้องดาเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และสร้างการรับรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน ผู้ประกอบการ
สินค้าชุมชน บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และการเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวทุกระดับเข้าด้วยกัน (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้โดดเด่นบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว
โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบวงเงินสูงสุด (291,478,875 บาท) และสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรสาครรับผิดชอบวงเงินน้อยสุด (16,717,600 บาท) นอกจากนั้นกรมการพัฒนาชุมชนได้รับจัดสรร
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อดาเนินงานตามโครงการ
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง จานวน 31 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง
ชุมพร เพชรบุรี ตาก พระนครศรีอยุธยา ระนอง อานาจเจริญ กระบี่ สิงห์บุรี ศรีสะเกษ ตราด อุบลราชธานี อ่างทอง
สตูล บุรีรัมย์ เชียงราย ลาปาง ตรัง พะเยา เชียงใหม่ นครพนม เลย จันทบุรี นครราชสีมา หนองคาย นนทบุรี
มุกดาหาร ภูเก็ต บึงกาฬ และจังหวัดกาแพงเพชร โดยกรอบวงเงินสูงสุดของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

- 17 42,643,500 บาท และกรอบวงเงินน้อยสุดของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี 3,663,150 บาท
ผลการดาเนินงานสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ราว 8 แสนราย เพิ่มผู้ขายรายใหม่ 1.64 ล้านคน
มีผู้ประกอบการด้านที่พักได้รับประโยชน์จากโครงการ 19,008 แห่ง ดึงกาลังซื้อจากนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน
ได้จานวน 2,000,700 คน รายได้รวมเป็นเงิน 2,167,889,688 บาท
ความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
2561
- โครงการชุมชนท่องเที่ยว
- โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
8 เส้นทาง
2562
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและ
ประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ
2563
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2564
- โครงการพัมนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
- โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

งบประมาณ (บาท)
9,328,118,200
583,486,000
184,562,400
26,366,000
24,804,000
180,000,000
50,000,000
12,371,300

2.5.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผู้ดารงตาแหน่งพัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอาเภอมีบทบาทสาคัญ
ในการประสานงานภาคีความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิสภาคริสตจักร และบริษัทเอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจากัด
รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยนาทฤษฎีใหม่
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้สู่กิจกรรม
“โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เอาแรงเข้าร่วมเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย
ตามความสนใจ ประสานงานบูรณาการเชิงพื้นที่ สร้างภาคีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเพื่อประชาชนในพื้นที่
ต้นแบบ 33 แห่ง วงเงิน 14,242,800 บาท นอกจากนั้นกรมการพัฒนาชุมชนยังได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เงินกูเ้ พื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 7,183,344,600 บาท โดยจัดกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม ประกอบด้วย
1) การพัฒนาผู้นาต้นแบบเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 2) การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบระดับตาบล 3) การสร้างงานสร้างรายได้ 4) กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรม
เอามื้อสามัคคีและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน 5) การบูรณาการร่วม
พัฒนาพื้นที่ระดับตาบล 6) การพัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
และ 7) พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล

- 18 ความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ
2563
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”
- โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
2564
- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ (บาท)
14,242,800
4,787,916,400
1,221,703,900

3. เหตุผลความจาเป็น
3.1 กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ วนราชการกรมการพั ฒนาชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๕2
ได้กาหนดให้กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทาและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชน
ระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ไดใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
(๒) จัดทาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สาหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
(๓) พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู การจัดการความรู
การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน
ผู้นาชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน
(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน
และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาไดอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู เพื่อใช้ในงาน
พัฒนาชุมชน และการจัดทายุทธศาสตร์ชุมชน
(๖) ฝกอบรมและพัฒ นาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ นาชุมชน
องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน รวมทั้ง
ให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแกหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรม
หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
3.2 ความเปลี่ยนแปลง
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตามที่ได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตาม
หลักธรรมาภิบาลให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกรมการพั ฒนาชุ มชนเป็นกลไกสาคัญในการน า
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนระดับต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน
ครัวเรื อน และปั จเจกชนให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องด้วยกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการ

- 19 ดาเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้ การบริห ารจัดการชุมชนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศชุมชนเชื่อมโยงบูรณาการและสะท้อนปัญหาอุปสรรคที่นาไปสู่การวางแผนพัฒนาในทุกระดับในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน
และประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงจากความเข้มแข็งในระดับจิตใจของประชาชนตามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งสามารถหลอมรวมเป็นความเข้มแข็งระดับครัวเรือน และหมู่บ้าน/ชุมชน
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดความสุข มีจิตสาธารณะเอื้ออาทรและแบ่งปันเกื้อกูลซึ่งกันและกั น นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ให้มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ ซึ่งดาเนิน การส่งเสริมและพัฒนาสัมมาชีพให้กับประชาชนได้ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองตามฐานะและสภาพบริบทของสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเสน่ห์ของชุมชนให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล ส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชนภายในประเทศ (ระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด และภูมิภาค) การตลาดประเทศเพื่อนบ้าน (จาหน่ายและแสดงสินค้าสายสัมพันธ์
สองแผ่นดิน) และการตลาดระดับนานาชาติ การบริหารจัดการทุนการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและทุนที่
ไม่ใช่เงินในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่งคั่ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลดความ
เหลื่ อมล้ าของสั งคม เศรษฐกิจ ของประเทศมีความเข้มแข็งและขยายตัว อย่างต่อเนื่องจากการยกระดั บ
ศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานราก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจระดับมหภาคได้ นอกจากความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของรัฐบาลแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็นการออกแบบงานและ
วางระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ด้วยเพราะองค์ความรู้ที่ได้
สั่งสมจากประสบการณ์ในการดาเนินงานพัฒนาชุมชนของประเทศผ่านยุคและสมัยต่าง ๆ มากกว่า 58 ปี มีการสร้าง
รูปแบบ (Model) การพัฒนาต่าง ๆ มากมายที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล โซเชียลมีเดีย และการเจริญเติบโตของสังคมเมืองที่มีความเป็นตัวตน
ขาดการมีส่วนร่วม รวมถึงความขัดแย้งในชุมชนทาให้การวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศและการวางมาตรการการพัฒนาชุมชนให้เกิดการเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน
จึงมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาชุมชนในด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(2) การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย
(2.1) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้
จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จานวน 100 ล้านบาท ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ทาให้
ภารกิจในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน มีอานาจหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนากองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักธรรมาภิบาล ในการเป็นแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
การพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตของสตรีองค์กรสตรี และผู้ด้อยโอกาส เป็นสานักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและคณะทางาน ศึกษา
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานผลทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน

- 20 (2.2) การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับตาบล
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุน
ทางวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และติดตามประเมินผลคุณภาพการจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่เป็นประจาทุกปี โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
แผนพัฒนาระดับตาบล และดาเนินการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)
ให้สามารถจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาตาบล รวมถึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนชุมชนในส่วนของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ทั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล
พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(3) นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการ
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้กาหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้าของสังคม
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้ดาเนินการในหลากหลายภารกิจ
(3.1) การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดยคณะรั ฐ มนตรี ได้ มี มติ เมื่ อวั นที่ 15 ธั นวาคม 2558 รั บทราบการแต่ งตั้ งคณะกรรมการภาครั ฐและ
ภาคเอกชน 12 คณะ โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการร่วมภาครัฐในคณะทางานขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่วนกลาง ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 190/2559 ลงวันที่
29 กุ มภาพัน ธ์ พ.ศ. 2559 และพัฒ นาการจังหวัดเป็นเลขานุ การร่ว มในคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 626/2559
ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการวางแผน ออกแบบ ให้
คาปรึกษา เสนอแนะ และแสวงหาความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน เพื่ อให้สามารถบรรลุ เป้าหมายหลัก คือ
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น
(3.1.1) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
กรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการออกแบบเชิงนโยบาย ให้คาปรึกษาและเสนอแนะ และแสวงหาความ
ร่วมมือ เพื่อประสานพลังประชารัฐทุกภาคส่วนในการระดมทุนและสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีประเทศไทย และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ในการพัฒนาอาชีพและสร้าง
รายได้ให้ ชุมชนตามกรอบแนวคิด “ชุมชนลงมือทา เอกชนขับเคลื่ อน รัฐบาลสนับสนุน” ในภารกิจด้าน
การเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการบริหารจัดการให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีได้รับการรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise) ตามมาตรา 5 และมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
(3.1.2) โครงการตลาดประชารัฐ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงมติเห็นชอบในหลักการให้ดาเนินโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เพื่อจัดสรรและพัฒนาพื้นที่ใน
การจาหน่ายสิน ค้า โดยอาจตั้งตลาดขึ้น ใหม่หรือขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ ม
ประเภทสินค้าในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการ
ที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจฐานรากมีบทบาทในการให้คาปรึกษาและ
ข้ อ เสนอแนะในการด าเนิ น งานตลาดประชารั ฐ คนไทยยิ้ ม ได้ ใ ห้ ป ระสบผลส าเร็ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

- 21 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดและอาเภอ จานวน 2,155 แห่ง และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจากัด รับผิด ชอบ
ดาเนินการตลาดประชารัฐของดีจังหวัด และตลาดประชารัฐ Modern Trade จานวนอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
(3.2) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เพื่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนการทางานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ 21/2561 ลงวั นที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยกรมการพั ฒนาชุ มชนมี บทบาทในการร่ วมจัดทาแผน ให้
คาปรึกษาแนะนา แสวงหาความร่วมมือ และขับเคลื่อนการพัฒนา แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงในพื้นที่ สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในฐานะที่เป็นเลขานุการร่วมในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
เพื่อให้การดาเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกาหนด รวมถึงการขับเคลื่อน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบ
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่
ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น โดยกรมการพัฒนาชุมชน
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 9,328,118,200 บาท จัดทาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจ
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนบนพื้นฐาน
เสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในท้ายที่สุดเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข (Strength Within and Happiness Oriented Approach)
ซึ่งกาหนด 5 เป้าหมายสาคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวย
ความสะดวก การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น
และการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
(4) การปรับปรุงโครงสร้างและทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะทางานศึ กษาการแบ่งงานและหน้าที่
รับผิดชอบของส่วนราชการ และการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ตามคาสั่ง ที่ 50/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 และที่ 1334/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ได้ดาเนินการทบทวนโครงสร้าง ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยเสนอให้
มีการปรับโครงสร้างการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการของกรมการพัฒนาชุมชนใหม่ ซึ่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ได้เห็นชอบและลงนามในคาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 842 - 843/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
ที่ 911/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ 236/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ 820/2563
ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และที่ 1046/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดโครงสร้าง
การแบ่งงานภายใน การเกลี่ยอัตรากาลัง และการกาหนดตาแหน่งของหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนเสนอ จานวน 11 ส่วนราชการ ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน สานักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (76 จังหวัด)
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกและประเทศไทย การประกาศใช้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี การมอบหมายภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็น เจ้าภาพใน
การดาเนินงาน และการปรับปรุงโครงสร้างและทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทาให้กรมการพัฒนาชุมชน มีบทบาท

- 22 หน้าทีส่ าคัญในการตอบสนองและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานต่าง ๆ ของประเทศไปสู่ความสาเร็จ เนื่องจาก
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานในภาพกว้างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และหยั่งลึกการทางานไปถึงระดับจังหวัด
อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกชน เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชน
ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ได้รับเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี จึงเสนอขอกาหนด
แผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 523 ตาแหน่ง เพื่อใช้เป็นกรอบการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เป็นระดับที่สูง
ของกรมการพัฒนาชุมชน และขอยกเว้นการยุบเลิกตาแหน่งให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด
ตาแหน่งเป้าหมายจาแนกตามสังกัด ดังนี้
3.3 แผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 523 ตาแหน่ง
3.3.1 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน 474 ตาแหน่ง
(1) ตาแหน่งเป้าหมาย
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (398 ตาแหน่ง)
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
(ผู้อานวยการกลุ่มงาน 76 ตาแหน่ง)
ตามบัญชีแนบ 2 นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ (พัฒนาการอาเภอ 322 ตาแหน่ง)
ตามบัญชีแนบ 1 นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (76 ตาแหน่ง)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 76 ตาแหน่ง)
ตามบัญชีแนบ 3 นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ

ส่วนราชการและตาแหน่งที่ขอกาหนดไว้ใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (398 ตาแหน่ง)
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
(ผู้อานวยการกลุ่มงาน 76 ตาแหน่ง)
ตามบัญชีแนบ 2 นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ (พัฒนาการอาเภอ 322 ตาแหน่ง)
ตามบัญชีแนบ 1 นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (76 ตาแหน่ง)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 76 ตาแหน่ง)
ตามบัญชีแนบ 3 นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ

(2) อานาจหน้าที่และการแบ่งโครงสร้างภายใน
สานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคมีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ
การดาเนินงานในภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ระดับจังหวัด ได้แก่ (๑) ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร
การพัฒนาชุมชนของจังหวัด (๒) ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด (๓) กาหนด
กากับดูแล ใหคาแนะนา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ และ (4) ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 4 กลุ่มงาน 3 - 32 สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอ (ตามจานวนอาเภอในแต่ละจังหวัด) มีกรอบอัตรากาลังรวมทั้งสิ้น 6,362 ตาแหน่ง แบ่งเป็น
ข้าราชการ 6,243 ตาแหน่ง พนักงานราชการ 69 ตาแหน่ง และลูกจ้างประจา 50 ตาแหน่ง และสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอาเภอ และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

- 23 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุมงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน

สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ 3 - 32 สานักงาน

กลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

(3) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) จานวน 76 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ
ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมาก ในงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดระบบและยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารงานพัฒนาชุมชนของสานักงาน ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคล้องกับงานตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเงินและบัญชี
รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมทั้งผู้นา กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน
งานฝ่ายเลขานุการและบริหารจัดการภายในของสานักงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตลอดจนการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานอานวยการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/ครุภัณฑ์
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุม/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ และจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบบริหารของสานักงาน การจัดประชุมสานักงาน
งานประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร และงานสนับสนุนต่าง ๆ ของสานักงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการวางแผนและกาหนด
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมบทบาท
และพัฒนาอาชีพของสตรีและผู้ด้อยโอกาส และการดาเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(3.1) งานบริหารงานการพัฒนาชุมชน
ภารกิจงานจัดระบบและยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ผู้อานวยการกลุ่ม งานประสานและสนับ สนุ น
- ด้านการพัฒนาและเสริม ดาเนินการเป็นประจาทุกปี ดังนี้
การบริ หารงานพัฒ นาชุม ชนมีบ ทบาทในการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร 1. งานพัฒนาชุมชนใสสะอาด
จัดระบบและยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มนุษย์
1) มิ ติ ที่ 1 ด้ า นบทบาทผู้ บ ริ ห ารและ การปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ ความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้าง โดยมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยพัฒนาการจังหวัดในการบริหาร

- 24 ความเปลี่ยนแปลง
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
ความโปร่งใส
จัดการสานักงาน ทรัพยากรบุคคล การบริหาร
2) มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
งบประมาณ และการบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นการ
3) มิติ ที่ 3 ด้ านการมีส่ว นร่ วมของภาค ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
ประชาชน
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับ
4) มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูป
5) มิติ ที่ 5 ด้ า นสภาพแวดล้ อ มสถานที่ การบริหารจัดการภาครัฐ และมาตรการบริหาร
ทางาน (กิจกรรม 5 ส)
และพัฒนากาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)
2. งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
3. งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐ (PMQA) ของจังหวัด
4. งานขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ
5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
6. งานองค์กรคุณธรรม
7. งานส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ภารกิจงานฝ่ายเลขานุการและบริหารจัดการภายในของสานักงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ผู้อานวยการกลุ่ม งานประสานและสนับ สนุ น
- ด้านการสร้างความสามารถ ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ บริหารจัดการ และให้ การบริหารงานพัฒนาชุมชนมีบทบาทในฐานะ
ในการแข่งขัน
คาปรึกษาข้อเสนอแนะ ดังนี้
ฝ่ายเลขานุการและดาเนินการบริหารจัดการ
- ด้านการสร้างโอกาสและ 1. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการกองทุ น
ความเสมอภาคทางสังคม บทบาทสตรีระดับจังหวัด 76 คณะ จังหวัด พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ตามข้อบังคับ
นโยบายรัฐบาล
ละ 1 คณะ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 2. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ความเข้มแข็งจากฐานราก สตรีจังหวัด 76 คณะ จังหวัดละ 1 คณะ
พ.ศ. 2559 ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยพัฒนาการจังหวัด
การปรับปรุงโครงสร้างและ 3. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท ในการบริหารจัดการสานักงาน ทรัพยากรบุคคล
ทบทวนบทบาทภารกิ จ สตรีตาบล 7,788 คณะ ตาบลละ 1 คณะ การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป
ของหน่วยงาน
4. อาสาสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท ของสานักงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สตรีหมู่บ้าน/ชุมชน 89,086 คน
พัฒ นาบทบาทสตรี ร ะดั บ จั งหวั ด ซึ่ งเป็ น การ
5. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านด้านการสร้าง
1) บุคคลธรรมดา (สตรีอายุ 15 ปีบริบูรณ์) ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างโอกาส
จานวน 13,325,843 คน
และความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้า
2) องค์กรสตรี 44,170 องค์กร
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงตอบสนองนโยบาย
ปี 2560
รัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
1. ทรัพย์สิน 8,406,651,930.97 บาท ฐานราก
2. ลูกหนี้ 3,931,349,508.76 บาท
3. กระแสเงินสด 4,475,302,422.21 บาท
4. งบบริหาร 441,594,200 บาท
5. งบเงินอุดหนุน 295,000,000 บาท
6. งบเงินทุนหมุนเวียน 2,956 ล้านบาท
7. การบริหารสัญญา
19,090 โครงการ

- 25 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
2,168,020,451 บาท
สมาชิกที่ได้รับประโยชน์ 95,450 ราย
8. โครงการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรี
2,535 โครงการ
207,475,185 บาท
สตรีที่ได้รับประโยชน์ 202,800 ราย
9. การบริหารหนี้ค้างชาระ
2,716,901,648.50 บาท
ปี 2561
1. ทรัพย์สิน 8,016,948,883.61 บาท
2. ลูกหนี้ 4,744,317,822.20 บาท
3. กระแสเงินสด 3,253,333,297.96 บาท
4. งบบริหาร 441,346,200 บาท
5. งบเงินอุดหนุน 295,000,000 บาท
6. งบเงินทุนหมุนเวียน 1,478 ล้านบาท
7. การบริหารสัญญา
11,624 โครงการ
1,536,166,593 บาท
สมาชิกที่ได้รับประโยชน์ 58,120 ราย
8. โครงการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรี
3,966 โครงการ
270,506,159 บาท
สตรีที่ได้รับประโยชน์ 317,280 ราย
9. การบริหารหนี้ค้างชาระ
2,056,422,857.75 บาท
ปี 2562
1. ทรัพย์สิน 7,326,541,702.52 บาท
2. ลูกหนี้ 4,034,761,335.95 บาท
3. กระแสเงินสด 3,291,780,366.57 บาท
4. งบบริหาร 455,472,000 บาท
5. งบเงินอุดหนุน 295,000,000 บาท
6. งบเงินทุนหมุนเวียน 1,478 ล้านบาท
7. การบริหารสัญญา
9,606 โครงการ
1,389,861,120 บาท
สมาชิกที่ได้รับประโยชน์ 48,030 ราย
8. โครงการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรี
5,876 โครงการ
293,002,791 บาท
สตรีที่ได้รับประโยชน์ 470,080 ราย
9. การบริหารหนี้ค้างชาระ
1,131,724,117.95 บาท

เชิงคุณภาพ

- 26 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ภารกิจงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ผู้อานวยการกลุ่ม งานประสานและสนับ สนุ น
- ด้านความมั่นคง
ดาเนินการเป็นประจาทุกปี ดังนี้
การบริหารงานพัฒนาชุมชนมีบทบาทในฐานะ
- ด้านการสร้างโอกาสและ 1. กิจกรรมทอดผ้าป่า
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
ความเสมอภาคทางสังคม 2. มอบทุนการศึกษา
บริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ตามระเบียบ
นโยบายรัฐบาล
3. กิจกรรมอื่น ๆ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ปี 2560
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 1. ทรัพย์สิน กระบี่ : 685,751.64 สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2543 ดาเนินการ
การปรับปรุงโครงสร้างและ
นนทบุรี : 4,460,957.40 บาท บริหารจัดการกองทุน จัดหารายได้ จัดกิจกรรม
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ปี 2561
ต่าง ๆ การบริหารงบประมาณ และการบริหาร
ของหน่วยงาน
1. ทรัพย์สิน บึงกาฬ : 840,694.77 ทั่ ว ไปของกองทุ น ซึ่ ง เป็ น การตอบสนอง
นนทบุรี : 4,831,072.11 บาท ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และการสร้าง
ปี 2562
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความ
1. ทรัพย์สิน บึงกาฬ : 921,923.00 เหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมถึ ง
นนทบุรี : 4,918,932.73 บาท ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(3.2) งานบริหารทั่วไปและอานวยการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ภารกิจงานบริหารทั่วไปของสานักงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ผู้อานวยการกลุ่ม งานประสานและสนับ สนุ น
- ด้านการปรับสมดุลและ ดาเนินการเป็นประจาทุกปี ดังนี้
การบริหารงานพัฒนาชุมชนมีบทบาทในการบริหาร
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. งานสารบรรณ
จั ด การเรื่ อ งทั่ ว ไปของส านั กงานพั ฒนาชุ มชน
ภาครัฐ
2. งานบริหารจัดการเอกสาร
จั งหวั ด และช่ ว ยอ านวยการบริ ห ารจั ด การ
นโยบายรัฐบาล
3. งานอานวยการ
สานั กงานพั ฒ นาชุ มชนอ าเภอ ท าหน้ าที่ ฝ่ า ย
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร 4. งานเลขานุการผู้บริหารและประสานราชการ เลขานุการผู้บริหาร การประสานราชการ การจัดการ
จัดการภาครัฐ
5. งานบริหารจัดการข้ อร้อ งเรีย นและการ ข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องเรียน งานจิตอาสา
การปรับปรุงโครงสร้างและ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 6. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ของหน่วยงาน
7. งานศูนย์ราชการสะดวกงาน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
8. งานการจัดส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงตอบสนอง
9. งานส่งเสริมสนับ สนุนโครงการจิตอาสา นโยบายรั ฐ บาลด้ า นการปฏิ รู ป การบริ ห าร
พระราชทาน
จัดการภาครัฐ
10. งานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์
ภารกิจงานการเงินและบัญชีของสานักงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ผู้อานวยการกลุ่ม งานประสานและสนับ สนุ น
- ด้านการปรับสมดุลและ ดาเนินการเป็นประจาทุกปี ดังนี้
การบริหารงานพัฒนาชุมชนมีบทบาทในการวางแผน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. การเงิน
บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแล
ภาครัฐ
1) รายการขอเบิกเงินงบประมาณและ ระบบการเงินและบัญชีของสานักงานพัฒนาชุมชน
นโยบายรัฐบาล
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ GFMIS
จั ง หวั ด และส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
2) รายการรับ - นาส่งเงินผ่านระบบ GFMIS รวมถึงการให้คาปรึกษาและบริการองค์ความรู้
จัดการภาครัฐ
3) รายการจ่ายเงินทุกประเภทผ่านระบบ KTB เกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี และการพั ส ดุ แ ก่
การปรับปรุงโครงสร้างและ
4) นาฝากและเก็บรักษาเงินในตู้เซฟ
สานั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอและเจ้า หน้ า ที่
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
5) จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน พัฒนาชุมชนทุก ระดั บ ซึ่งเป็น การตอบสนอง

- 27 ความเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
2. งานบัญชี
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
1) จัดทาบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างทุกประเภท ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงตอบสนอง
2) จัดทารายงานทางการเงินทุกประเภท นโยบายรั ฐ บาลด้ า นการปฏิ รู ป การบริ ห าร
3) จัดทาใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายและ จัดการภาครัฐ
นาส่งสรรพากร
4) วางฎีกาเบิก-จ่ายเงินงบประมาณบุคลากร
ทุกประเภท
5) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการประจาปี
3. การให้คาปรึกษาและบริการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุแก่
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอและเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน
ภารกิจงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของสานักงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ผู้อานวยการกลุ่ม งานประสานและสนับ สนุ น
- ด้านการปรับสมดุลและ ดาเนินการเป็นประจาทุกปี ดังนี้
การบริหารงานพัฒนาชุมชนมีบทบาทในการวางแผน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. งานจัดซื้อจัดจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน
บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแล
ภาครัฐ
2. งานควบคุมพัสดุ
และให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายรัฐบาล
3. งานตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุประจาปี
และการบริหารพัสดุของสานักงานพัฒนาชุมชน
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
จั ง หวั ด ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ และ
จัดการภาครัฐ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ตามพระราชบัญญัติ
การปรับปรุงโครงสร้างและ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ของหน่วยงาน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบและหนังสือ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ รวมถึ ง ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
ภารกิจงานอาคารสถานที่และยานพาหนะของสานักงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ผู้อานวยการกลุ่ม งานประสานและสนับ สนุ น
- ด้านการปรับสมดุลและ ดาเนินการเป็นประจาทุกปี ดังนี้
การบริหารงานพัฒนาชุมชนมีบทบาทในการวางแผน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. งานอาคารและสถานที่
บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแล
ภาครัฐ
2. งานยานพาหนะ
และให้บริการยานพาหนะของสานักงานพัฒนาชุมชน
นโยบายรัฐบาล
จังหวัด ตลอดจนการบารุงรักษาและซ่อมแซม
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน โดยบางจังหวัดจะต้อง
จัดการภาครัฐ
บริหารจัดการอาคารแสดงและจัดจาหน่ายสินค้า
การปรับปรุงโครงสร้างและ
OTOP ด้วย ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
ของหน่วยงาน
จัดการภาครัฐ รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

- 28 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
ภารกิจงานการเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านการปรับสมดุลและ ดาเนินการเป็นประจาทุกปี ดังนี้
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. งานบริหารบุคคล
ภาครัฐ
2. การดาเนินงานระบบสารสนเทศทรัพยากร
นโยบายรัฐบาล
บุคคล DPIS
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร 3. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จัดการภาครัฐ
4. งานสวัสดิการบุคลากร
การปรับปรุงโครงสร้างและ 5. จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
ทบทวนบทบาทภารกิ จ Development Plan : IDP)
ของหน่วยงาน
6. งานอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)
7. งานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
โดยมีจานวนบุคลากร ดังนี้
ภูเก็ต : 33 ตาแหน่ง ถึง
นครราชสีมา : 200 ตาแหน่ง

ภารกิจงานบริหารแผนงานและใช้จ่ายงบประมาณของสานักงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดาเนินการบริหารแผนงานและใช้จ่ายงบประมาณ
- ด้านการปรับสมดุลและ ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนี้
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปี 2560
ภาครัฐ
1. งบบริหาร/งบยุทธศาสตร์/งบพัฒนาจังหวัด/
นโยบายรัฐบาล
งบกลุ่มจังหวัด/งบภาค
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
ภูเก็ต : 9,477,830.67 จัดการภาครัฐ
เชียงใหม่ : 149,547,686.26 บาท
การปรับปรุงโครงสร้างและ ปี 2561
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 1. งบบริหาร/งบยุทธศาสตร์/งบพัฒนาจังหวัด/
ของหน่วยงาน
งบกลุ่มจังหวัด/งบภาค
สมุทรสาคร : 36,514,971.71 นครศรีธรรมราช : 451,413,351.70 บาท
ปี 2562
1. งบบริหาร/งบยุทธศาสตร์/งบพัฒนาจังหวัด/
งบกลุ่มจังหวัด/งบภาค
ภูเก็ต : 23,638,326.09 ขอนแก่น : 305,885,414.99 บาท

เชิงคุณภาพ
ผู้อานวยการกลุ่ม งานประสานและสนับ สนุ น
การบริหารงานพัฒนาชุมชนมีบทบาทเป็นผู้ช่วย
พั ฒ นาการจั งหวั ด ในการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอให้มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึงแสวงหาสวัสดิการ
สร้างแรงจูงใจ สร้างความสุขและความสมดุลใน
การปฏิบัติงานและครอบครัวแก่บุคลากรทุกระดับ
ตลอดจนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดาเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องวินัยและพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมแก่บุคลากร ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุ ลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ผู้อานวยการกลุ่ม งานประสานและสนับ สนุ น
การบริหารงานพัฒนาชุมชนมีบทบาทในการวางแผน
บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแล
และให้บริการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณทั้ง
ในส่วนของงบบริหาร/งบยุทธศาสตร์/งบพัฒนา
จั ง หวั ด /งบกลุ่ ม จั ง หวั ด /งบภาคเป็ น ไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ คุ้มค่า ประหยัด และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม
ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

(4) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จานวน 76 ตาแหน่ง
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ กาหนดรูปแบบ วิธีการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชน
ระดับจังหวัด สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาแนะนาในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นา กลุ่ม องค์กรชุมชน

- 29 และเครือข่ายองค์กรชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการบริหาร
จัดการชุมชน การจัดทายุทธศาสตร์ชุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน วางแผน ส่งเสริม และสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การพัฒนาสัมมาชีพชุมชน การพัฒนาหมู่บ้าน
ไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นา ผู้นารุ่นใหม่ องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน รวมทั้งวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง
และพัฒนากองทุนชุมชน สนับสนุนการประเมินมาตรฐานการพัฒนากองทุนชุมชน และกองทุนต่าง ๆ การดาเนินงาน
เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามบทบาทหน้าที่ของ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชนที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถ
จากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูง มาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
เทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและ
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้อง
ในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการ
งานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นตาแหน่งหลักและมีบทบาทหน้าที่สาคัญ
ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กรม แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานในกรอบหน้าที่
ของกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/
ชุมชน และระดับปัจเจกชน โดยมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงด้วยภารกิจการส่งเสริม
ให้ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ซึ่งเป็นการสนองนโยบายหลัก
รัฐบาลด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้วยภารกิจการส่งเสริม
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมมาชีพชุมชน วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนชุมชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสนองนโยบาย
หลักรัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(4.1) ภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นา กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
- ด้านความมั่นคง
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนต้องติดต่อสื่อสาร ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาแนวทางและวาง
- ด้านการสร้างความสามารถ และสร้างปฏิสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพกับ กลยุ ท ธ์ การพั ฒนาศั กยภาพชุ มชน ผู้ น า กลุ่ ม
ในการแข่งขัน
ชุมชน ผู้นา กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่าย องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ให้มีขีด
- ด้านการสร้างโอกาสและ องค์กรชุมชน ทั้งที่กรมการพัฒนาชุมชนและ ความสามารถในการบริหารจัดการและพึ่งตนเอง
ความเสมอภาคทางสังคม หน่วยงานอื่นจัดตั้งขึ้น
ได้ อย่ างยั่ งยื น ซึ่ งเ ป็ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง
นโยบายรัฐบาล
ภูเก็ต : จานวน 24,880 ราย/ปี
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง

- 30 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
- ด้านการปกป้องและเชิดชู อุบลราชธานี : 499,900 ราย/ปี
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน
(4.2) ภารกิจด้านการบริหารจัดการชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านความมั่นคง
พัฒนาแนวทางและวางกลยุทธ์ในการเพิ่มขีด
- ด้านการสร้างโอกาสและ ความสามารถการพั ฒ นาแก้ ไ ขปั ญ หาของ
ความเสมอภาคทางสังคม หมู่บ้ าน/ชุมชนด้วยตนเองตามแนวคิ ดปรั ชญา
นโยบายรัฐบาล
ของเศรษฐกิจพอเพียง 74,965 หมู่บ้าน
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน
(4.3) ภารกิจด้านการจัดทายุทธศาสตร์และแผนชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนาแนวทางและวางกลยุทธ์ในการบูรณาการ
- ด้านความมั่นคง
แผนชุมชนระดับตาบล
- ด้านการสร้างความสามารถ ปี 2560 : 6,095 ตาบล
ในการแข่งขัน
ปี 2561 : 5,540 ตาบล
- ด้านการสร้างโอกาสและ ปี 2562 : 6,766 ตาบล
ความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่
ในระดับอาเภอและตาบล
พ.ศ. 2562
(4.4) ภารกิจด้านการพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. ผู้นาสัมมาชีพ จานวน 4,628 คน

เชิงคุณภาพ
ความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถลดความ
เหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม และสร้ า งโอกาสและ
ความสามารถทางสังคม รวมถึงตอบสนองนโยบาย
รั ฐ บาลด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาแนวทางและวาง
กลยุ ท ธ์ การบริ หารจั ดการชุ มชนตามแนวคิ ด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมต่อการ
พั ฒ นาชุ ม ชนในแต่ ละพื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ นกา ร
ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ด้ า นความมั่ นคง
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ งขั น ให้
สามารถลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้าง
โอกาสและความสามารถทางสังคม รวมถึงตอบสนอง
นโยบายรั ฐ บาลด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
มีบทบาทในการพัฒนาแนวทางและวางกลยุทธ์
รวมถึงประสานส่วนราชการในดาเนินงานการ
บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลและพัฒนา
ศักยภาพ ก.บ.ต. และ ก.บ.อ. รวมถึงร่วมติดตาม
และประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจั ดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
พื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562
ซึ่ ง เป็ น การตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า น
ความมั่ นคง ด้ านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ให้สามารถลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
และสร้างโอกาสและความสามารถทางสังคม
รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
มีบทบาทในการวางแผน กาหนดแนวทาง และ

- 31 ความเปลี่ยนแปลง
- ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
2. ผู้นา จานวน 192 คน
3. องค์กรชุมชน จานวน 187 กลุ่ม
4. เครือข่าย จานวน 122 องค์กร
5. ชุมชน จานวน 185 ชุมชน
ปี 2561
1. ผู้นา จานวน 762 คน
2. กลุ่ม/องค์กรชุมชน จานวน 292 กลุ่ม
3. เครือข่าย จานวน 228 องค์กร
4. หมูบ้าน จานวน 0 บา
ปี 2562
1. ผู้นา จานวน 812 คน
2. องค์กรชุมชน จานวน 299 กลุ่ม
3. เครือข่าย จานวน 219 องค์กร
4. ชุมชน จานวน 357 ชุมชน

เชิงคุณภาพ
วางกลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับผู้นาชุมชน
กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และหมู่บ้าน/
ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ตามที่กรมกาหนด
1. ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมิ นเพื่ อการรั บรองมาตรฐานการ
พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด
2. ทาหน้า ที่พี่เลี้ย งให้แก่ กลุ่มเป้ าหมายที่
ขอรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนในแต่ละ
ประเภท
3. รวบรวมข้อมูล จัดทาทะเบียน วิเคราะห์
และสั งเคราะห์ ข้ อมู ล เพื่ อน ามาใช้ ในการพั ฒนา
กระบวนการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การรั บ รอง
มาตรฐานการพั ฒ นาชุ ม ชนในภาพรวมของ
จังหวัด
ทั้งนี้ เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่ นคง ด้ านการสร้ างความสามารถในการ
แข่งขัน ให้สามารถลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
และสร้ างโอกาสและความสามารถทางสั งคม
รวมถึ งตอบสนองนโยบายรั ฐ บาลด้ า นการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
(4.5) ภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
- ด้านความมั่นคง
1. จานวนครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ มีบทบาทในการวางแผน กาหนดแนวทาง และ
- ด้านการสร้างความสามารถ 38,000 บาทต่อปี จานวน 55,128 ครัวเรือน วางกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิง
ในการแข่งขัน
ปี 2561
บูรณาการในพื้นที่ตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน
- ด้านการสร้างโอกาสและ 1. จานวนครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ และหมู่บ้ าน/ชุมชนภายใต้หลั กปรั ชญาของ
ความเสมอภาคทางสังคม 38,000 บาทต่อปี จานวน 44,206 ครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง โดยต้องทาหน้าที่ ประสาน
นโยบายรัฐบาล
ปี 2562
และเชื่ อ มโยงหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาค
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 1. จานวนครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ ส่วนอย่างมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพ
ความเข้มแข็งจากฐานราก 38,000 บาทต่อปี จานวน 30,775 ครัวเรือน ชีวิตครัวเรือนยากจน จากผลการสารวจข้อมูล
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ/หรือข้อมูล
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
จากเวที ป ระชาคม ซึ่ ง เป็ น การตอบสนอง
ของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถลดความ
เหลื่ อมล้ าทางสั งคม และสร้ า งโอกาสและ
ความสามารถทางสังคม รวมถึงตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานราก
(4.6) ภารกิจด้านการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
- ด้านความมั่นคง
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุ มชนขับเคลื่อ น มีบทบาทในการพัฒนาแนวทาง วางกลยุทธ์ และ

- 32 ความเปลี่ยนแปลง
- ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
การยกระดั บ รายได้ ชุ ม ชนโดยการพั ฒ นา ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
สัม มาชีพ รายครัว เรื อ นให้เ ศรษฐกิจ ฐานราก การพัฒนาสัมมาชีพชุมชนให้เหมาะสมในแต่
เติบโตอย่างมั่นคงและทาให้ชุมชนเข้มแข็งจาก ละพื้นที่จังหวัด เพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือนมี
ภายในตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 รวมถึ ง ความมั่ นคงและยกระดั บ ศั ก ยภาพชุ ม ชนให้
บูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วย สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นการตอบสนอง
กลไกประชารัฐ ในการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
1. หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน
ความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถลดความ
ปี 2560 : 23,589 หมู่บ้าน
เหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม และสร้ า งโอกาสและ
ปี 2561 : 20,140 หมู่บ้าน
ความสามารถทางสั งคม รวมถึ งตอบสนอง
ปี 2562 : 14,000 หมู่บ้าน
นโยบายรั ฐ บาลด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู
2. กลุ่มเป้าหมายสะสม
สถาบันพระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสร้า ง
ภูเก็ต : 2,548 รายหรือครัวเรือน
ความเข้มแข็งจากฐานราก
สุรินทร์ : 68,834 รายหรือครัวเรือน
3. รายได้โดยรวมของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
ปี 2560 : ภูเก็ต 7,712,500 บาท อุดรธานี 229,950,000 บาท
ปี 2561 : ภูเก็ต 7,932,175 บาท อุดรธานี 230,421,975 บาท
ปี 2562 : สิงห์บุรี 649,708 บาท ร้อยเอ็ด 191,611,021 บาท
(4.7) ภารกิจด้านการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายในแต่ละ ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
- ด้านความมั่นคง
ระดับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีบทบาทในการเชื่อมประสานกรมและหน่วยงาน
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ระดับ 1 หมู่บ้านทั่วไป 63,898 หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ รวมถึงออกแบบแนวทางและวางกลยุทธ์
ในการแข่งขัน
2. ระดับ 2 “พออยู่ พอกิน” 7,452 หมู่บ้าน การขับเคลื่อนการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
- ด้านการสร้างโอกาสและ 3. ระดับ 3 “อยู่ดี กินดี” 2,374 หมู่บ้าน
พอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ความเสมอภาคทางสังคม 4. ระดับ 4 “มั่งมี ศรีสุข” 931 หมู่บ้าน
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ
นโยบายรัฐบาล
5. ระดับ 5 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 878 หมู่บ้าน ตาบล หมู่บ้าน ครัวเรือน และปัจเจกชน ซึ่งเป็น
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ปี 2560 : หมู่บ้านที่ประชาชนนาหลักปรัชญา การตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต ด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขั น ให้
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 17,576 หมู่บ้าน
สามารถลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้าง
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2561 : ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสและความสามารถทางสั งคม รวมถึ ง
การปรับปรุงโครงสร้างและ ได้ รั บ การส่ งเสริ ม อาชี พ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย สู งขึ้ น ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการปกป้องและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 402,800 ครัวเรือน
เชิ ดชู สถาบั นพระมหากษัตริ ย์ และการพั ฒนา
ของหน่วยงาน
ปี 2562 : ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ได้ รั บ การส่ งเสริ ม อาชี พ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย สู งขึ้ น
280,000 ครัวเรือน
(4.8) ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
- ด้านการสร้างความสามารถ
ปี 2560 : จานวน 19,382 ราย
มีบทบาทในการเชื่อมประสานกรมและหน่วยงาน
ในการแข่งขัน
ปี 2561 : จานวน 24,861 ราย
ภายในพื้นที่ รวมถึงออกแบบแนวทางและวางกลยุทธ์
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ปี 2562 : จานวน 40,103 ราย
การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา
ความเสมอภาคทางสังคม 2. การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP
ท้องถิน่ วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ
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นโยบายรัฐบาล
ปี 2560 : จานวน 37,861 ผลิตภัณฑ์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ปี 2561 : จานวน 52,210 ผลิตภัณฑ์
ความเข้มแข็งจากฐานราก
ปี 2562 : จานวน 86,551 ผลิตภัณฑ์
การปรับปรุงโครงสร้างและ 3. การพัฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ก ลุ่ม ปรั บตั วสู่ การ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ พัฒนา (Quadrant D)
ของหน่วยงาน
ปี 2560 : แม่ฮ่องสอน 30 ผลิตภัณฑ์ บุรีรัมย์ 288 ผลิตภัณฑ์
ปี 2561 : แม่ฮ่องสอน/สมุทรสาคร/
นนทบุรี 25 ผลิตภัณฑ์ ภูเก็ต 135 ผลิตภัณฑ์
ปี 2562 : สมุทรสาคร 165 ผลิตภัณฑ์ ขอนแก่น 1,240 ผลิตภัณฑ์
4. ยอดจาหน่าย OTOP
ปี 2560 :
แม่ฮ่องสอน 213,936,725 บาท นครปฐม 11,552,192,208 บาท
ปี 2561 :
แม่ฮ่องสอน 286,063,420 บาท นครปฐม 13,862,732,632 บาท
ปี 2562 :
แม่ฮ่องสอน 358,062,210 บาท นครปฐม 16,773,911,042 บาท
5. การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จานวน 28 จังหวัด
เชี ย งราย ราชบุ รี ศรี ส ะเกษ แม่ ฮ่ อ งสอน
ประจวบคีรีขันธ์ มุกดาหาร เชียงใหม่ เลย บุรีรัมย์
สตูล บึงกาฬ อานาจเจริญ อุบลราชธานี ระนอง
นครพนม จันทบุรี น่าน กาญจนบุรี สระแก้ว
นราธิวาส สงขลา อุตรดิตถ์ สุรินทร์ หนองคาย
ตาก ตราด พะเยา และยะลา
6. ดูแลระบบ E-Commerce ในการจาหน่าย
สินค้า OTOP ในพื้นที่ของจังหวัดผ่านเว็บไซต์
www.otoptoday.com
7. จานวนครั้งในการจัดตลาดประชารัฐ
ข้อมูลสะสมในช่วง ปี 2560 - 2561
อานาจเจริญ : 1,011 ครั้ง นครราชสีมา 4,880 ครั้ง
8. จานวนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สมุทรสาคร 13 หมู่บ้าน/ชุมชน ชอนแก่น 121 หมู่บ้าน/ชุมชน
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ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกับพื้นที่
1. ให้บริการ คาปรึกษา และข้อเสนอแนะการ
ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์
OTOP รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ มอาชี พ ผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการในภาพรวมของ
จังหวัด
2. วางแผนและออกแบบแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant
D) การขยายและเพิ่มช่องทางการตลาด การจัด
แสดงและจ าหน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ OTOP สาน
สัมพันธ์สองแผ่นดิน โครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี และดูแลระบบ E-Commerce
ร่วมกับผู้ผลิต และผู้ประกอบการในภาพรวม
ของจังหวัด
3. ทาหน้าที่ฝ่ ายเลขานุการดาเนินการและ
บริหารจัดการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ให้ มี
ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรม
แก่ผู้ค้ าขายในตลาด ครอบคลุมพื้ นที่จั งหวั ด
และอาเภอ จานวน 2,155 แห่ง
4. การส่ งเสริ มกระบวนการเครื อข่ายองค์
ความรู้ (Knowledge - Base OTOP : KBO)
5. การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น
(Provincial Star OTOP : PSO)
6. การคัดสรรสุดยอด OTOP (OTOP Product
Champion : OPC)
7. สนั บสนุ นและส่ งเสริ มการด าเนิ นงาน
โรงเรียน OTOP (เฉพาะจั งหวัดสระบุ รี อ่างทอง
พัทลุง ขอนแก่น และเชียงใหม่)
8 บ
า า า OTOP
Trader และดูแลสถานที่แสดงและจาหน่าย
สินค้า OTOP
9. ดาเนินการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าตาม
ภารกิจของกรม จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค
เช่น งาน OTOP To The Tourist And
Festival / งาน OTOP To The Town / งาน
OTOP To The Factory ฯลฯ
ทั้งนี้ เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถลด
ความเหลื่อ มล้าทางสั งคม และสร้า งโอกาส
และความสามารถทางสังคม รวมถึงตอบสนอง
นโยบายรั ฐ บาลด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู
สถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ และการพัฒนาสร้ าง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
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(4.9) ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. จัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด เพื่อ
- ด้านการสร้างความสามารถ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ในการแข่งขัน
และบริหารจัดการเพื่อประสานพลังประชารัฐ
- ด้านการสร้างโอกาสและ ทุกภาคส่วนในการระดมทุนและสนับสนุน การ
ความเสมอภาคทางสังคม ดาเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
นโยบายรัฐบาล
ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ตามกรอบแนวคิด “ชุมชนลงมือทา เอกชนขับเคลื่อน
ความเข้มแข็งจากฐานราก รัฐบาลสนับสนุน” ในภารกิจด้านการเกษตร
การปรับปรุงโครงสร้างและ ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
1) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ เพื่อ
ของหน่วยงาน
สังคม (ประเทศไทย) จากัด จานวน 1 บริษัท ทุน
จดทะเบี ยน 100,000,000 บาท ชาระแล้ ว
34,250,000 บาท
2) บริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี จั ง หวั ด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จานวน 76 บริษัท
ทุนจดทะเบียน 305,164,000 บาท ชาระแล้ว
239,981,250 บาท
2. สนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี
จังหวัดได้รับการรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
ตามมาตรา 5 และมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
3. สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อประสาน
และบูรณาการพลังประชารัฐทุกภาคส่วนใน
การดาเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
จั ง หวั ด ในฐานะท าหน้ า ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐระดับจังหวัด (คสป.)
สรุปผลการดาเนินงานสะสม
1) ด้านการเกษตร
จานวน 946 กลุ่ม
จานวน 21,086,188.87 บาท
2) ด้านการแปรรูป
จานวน 1,994 กลุ่ม
จานวน 14,781,191.07 บาท
3) ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จานวน 881 กลุ่ม
จานวน 4,893,674.70 บาท
(4.10) ภารกิจด้านการดาเนินงานกองทุนชุมชนต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- ด้านการสร้างความสามารถ
ปี 2559 :
ในการแข่งขัน
นนทบุรี 11,868,631.00 บาท - ด้านการสร้างโอกาสและ
สงขลา 2,978,532,664 บาท

เชิงคุณภาพ
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
มี บ ทบาทในการเชื่ อ มประสานกรมและ
หน่วยงานภายในพื้นที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐระดับจังหวัด (คสป.) รวมถึง
ออกแบบแนวทางและวางกลยุทธ์การขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารั ฐให้เกิด ผลส าเร็ จ
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนา 5 กระบวนการ
(การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้
การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน
และการบริ หารจั ดการ) ซึ่ง เป็ นการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ให้สามารถลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม และสร้างโอกาสและความสามารถทาง
สังคม รวมถึ งตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การปกป้องและเชิ ดชู สถาบันพระมหากษั ตริ ย์
และการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
มีบทบาทในการเชื่อมประสานกรม และหน่วยงาน
ระดับพื้นที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนิน งานกองทุ นต่ า ง ๆ ของชุ ม ชนให้เ กิ ด

- 35 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
ความเสมอภาคทางสังคม
ปี 2560 :
นโยบายรัฐบาล
นนทบุรี 18,933,720.00 บาท - ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
สงขลา 3,521,000,522 บาท
ความเข้มแข็งจากฐานราก
ปี 2561 :
การปรับปรุงโครงสร้างและ
นนทบุรี 19,613,930.00 บาท ทบทวนบทบาทภารกิ จ
สงขลา 4,719,654,256 บาท
ของหน่วยงาน
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ปี 2559 :
สมุทรสาคร 3,418,529.75 บาท อุบลราชธานี 413,095,398.30 บาท
ปี 2560 :
สมุทรสาคร 3,145,284.44 บาท อุบลราชธานี 416,315,451.80 บาท
ปี 2561 :
สมุทรสาคร 3,488,157.72 บาท อุบลราชธานี 419,884,930.20 บาท
3. กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปี 2559 :
สตูล 1,093,363.00 บาท สงขลา 19,794,200.00 บาท
ปี 2560 :
ภูเก็ต 773,196.00 บาท สงขลา 19,945,380.00 บาท
ปี 2561 :
ภูเก็ต 783,196.00 บาท หนองบัวลาภู 25,292,789.00 บาท
ปี 2562 :
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาหมู่ บ้ า นกองทุ น แม่
ของแผ่นดิน 22,009 หมู่บ้าน
4. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ภูเก็ต (น้อยสุด)
จานวน 115 กองทุน
จานวนทุนทรัพย์ 254 ล้านบาท
นครราชสีมา (มากสุด)
จานวน 3,924 กองทุน
จานวนทุนทรัพย์ 8,620 ล้านบาท
5. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ปี 2560 : รวม 10,000 ครัวเรือน
สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร
42 ครัวเรือน ขอนแก่น 408 ครัวเรือน
ปี 2561 : รวม 12,000 ครัวเรือน
สมุทรสาคร 55 ครัวเรือน -

เชิงคุณภาพ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนการเงินภาค
ประชาชนหรือกองทุนชุมชนที่รัฐกากาดูแ ลได้
ง่าย สะดวก และเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อพัฒนารายได้
ของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน
1. พัฒนาแนวทางและวางกลยุทธ์การออมเงิน
การลงทุนเพื่อสังคม การจัดสวัสดิ การสังคม
และการบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาแนวทางและวางกลยุทธ์การบูรณาการ
กองทุนในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหานี้สินของประชาชน
ทั้งหนี้สินนอกระบบและหนี้สินในระบบ
3. ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ และ
เครื อ ข่ า ยกองทุ น ชุ ม ชน ท าหน้ า ที่ ที มตรวจ
สุขภาพทางการเงิน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการและ
ดาเนินงานประเมินผลการตรวจสุขภาพกองทุน
ชุมชนตามเกณฑ์และแนวทางที่กรมกาหนด
4. วางแผน พัฒนาแนวทาง และวางกลยุทธ์การ
เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนทุน
ชุมชน
5. วางแผน พั ฒนาแนวทาง และวางกลยุ ทธ์
ส่งเสริมการดาเนินงานธุรกิจชุมชน และศูนย์สาธิต
การตลาด
6. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ และให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนชุ มชน รวมถึงเสนอข้ อคิด เห็ นใน
การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศกองทุนชุมชน
เพื่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห ารในการแก้ ไ ข
ปัญหาอุ ปสรรค และเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
ด าเนิ น งานกองทุ น ชุ ม ชนในภาพรวมของ
จังหวัด
7. ประสานงานกับอาเภอ สานักงานอัยการ
สูงสุด และกรม ในการติดตาม ไกล่เกลี่ย และ
ดาเนินการตามกฎหมาย กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนิ นงานกองทุนชุมชนต่ าง ๆ ในภาพรวม
ของจังหวัด
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เชิงปริมาณ
นครราชสีมา 485 ครัวเรือน
ปี 2562 : รวม 12,000 ครัวเรือน
สมุทรสาคร 55 ครัวเรือน นครราชสีมา 485 ครัวเรือน
6. หมู่บ้านที่กองทุนชุมชนสามารถหนุนเสริม
อาชีพผู้มีรายได้น้อย 2,678 หมู่บ้าน
(4.11) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. ฝ่ายเลขานุการร่วมและคณะทางานขับเคลื่อน
- ด้านความมั่นคง
โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัด
- ด้านการสร้างความสามารถ 2. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ในการแข่งขัน
1) การสารวจ/จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
- ด้านการสร้างโอกาสและ สตรี เยาวชน คนชรา
ความเสมอภาคทางสังคม
2) การประสานกลุ่มเป้าหมาย หรือจัดหา
นโยบายรัฐบาล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคม เช่น วันแม่ วันสตรี
- ด้านการปกป้องและเชิดชู สากล วันสาคัญ รวมทั้งเข้าร่วมการอบรมให้
สถาบันพระมหากษัตริย์ ความรู้ต่าง ๆ เช่น สิทธิสตรี/เด็ก/คนชรา
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
3) การคัดเลือกแม่ดีเด่น
ความเข้มแข็งจากฐานราก
4) การประสานเตรียมคน/สถานที่ในการ
การปรับปรุงโครงสร้างและ แจกสิ่งของบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติต่าง ๆ 3.
ทบทวนบทบาทภารกิ จ กระทรวงแรงงาน
ของหน่วยงาน
1) การประสาน/จัดหาคนเข้าอบรมด้าน
อาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านช่าง
ต่าง ๆ/อบรมให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม
2) การประชาสัมพันธ์แหล่งงาน/ความ
ต้องการด้านแรงงาน
4. กระทรวงยุติธรรม : สานักงานอัยการสูงสุด
1) การประสาน/จัดหาคนเข้าอบรมความรู้
ด้านกฎหมายเบื้องต้น
5. สานักงานสถิติแห่งชาติ
1) การประสาน/รวบรวมการจัดเก็บข้อมู ล
สถิ ติ ด้ า นต่ า ง ๆ และจั ด หาอาสาสมั ค รเดิ น
จัดเก็บข้อมูลในชุมชน การจ่ายเงินค่าจัดเก็บ
ให้อาสาสมัคร
6. กระทรวงพาณิชย์
1) การประสาน/จัดหากลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนหรือสินค้า OTOP
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมธงฟ้ า และร่ ว มงานแสดง
สินค้าในโอกาสต่าง ๆ
2) การพัฒนา/คัดเลือกสินค้า OTOP เพื่อให้
กระทรวงพาณิชย์นาไปส่งเสริมขยายผลสู่ตลาด
ต่างประเทศและช่องทางการตลาดต่าง ๆ
7. กระทรวงอุตสาหกรรม
1) การประสาน/จัดหาคนให้ สนง.อุตสาหกรรม

เชิงคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
มีบทบาทในการวางแผน กาหนดแนวทาง วางกลยุทธ์
ผู้ประสานและเชื่อมโยงกระทรวงต่าง ๆ ที่ไม่มี
หน่วยงานหรือบุคลากรในระดับพื้นที่อาเภอ
ตาบล และหมู่บ้าน/ชุมชน ในฐานะที่เป็นฝ่าย
เลขานุการหรือได้รับมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัด
เพื่ อให้ การด าเนิ นงานบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง เป็ น การ
ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ด้า นความมั่ น คง
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ งขัน ให้
สามารถลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั งคม และ
สร้างโอกาสและความสามารถทางสังคม รวมถึง
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการปกป้องและ
เชิ ดชู สถาบั นพระมหากษัตริ ย์ และการพั ฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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เชิงปริมาณ
จังหวัด/ศูนย์อุตสาหกรรมภาค ฝึกอบรมอาชีพ
และจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตสินค้า ตามความต้องการ
ของบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม
2) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพใน
ชุ ม ชน เพื่ อ น าไปพั ฒ นายกระดั บ มาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม และร่ ว มออกบู ธ ใน
งานแสดงสินค้าต่าง ๆ
3) การประสานกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP
เข้าร่วมอบรมเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่
มีคุณภาพ
8. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารออมสิน/
ธกส. ฯลฯ
1) ประสานหาคน/กลุ่มกองทุนต่าง ๆ เข้า
อบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนและการจัดทา
บัญชีของกลุ่มฯ /อบรมการติดต่อทาธุรกรรม
กับธนาคาร และการประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ผ่านธนาคารฯ
9. กระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว
1) การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
10. สานักนายกรัฐมนตรี
1) การประสานจัดเวทีประชาสังคมโดย
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เพื่ อ รองรั บ
มาตรการ/โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล
11. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/กาชาดจังหวัด/
ส.ส./ส.จ.
1) การประสานเตรี ย มคน/สถานที่ ใ น
การแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติต่าง ๆ
2) การประสานและอานวยความสะดวก
ด้านต่าง ๆ
ฯลฯ

เชิงคุณภาพ

(5) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ) สังกัดสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอ จานวน 322 ตาแหน่ง
พัฒนาการอาเภอ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ากว่า
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ดาเนินงานในภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้ นที่
ระดับอาเภอ ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน รวมถึงการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ยาก โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนด
ยุทธศาสตร์เป้าหมายผลสัมฤทธิ์และกรอบทิศทางการพัฒนาชุมชนระดับอาเภอ พัฒนารูปแบบแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
การบริหารจัดการทุนชุมชน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน การบริหารงานพัฒนาชุมชน

- 38 ตามภารกิจหลักของกรมและการพัฒนาอื่น ๆ ในอาเภอ ประสานบูรณาการแผนงานทุกระดับในพื้นที่อาเภอ
กากับดูแลให้คาแนะนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอให้สามารถดาเนินการตามภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากพัฒนาการอาเภอเป็นตาแหน่งสาคัญและเป็นหัวใจหลักในการดาเนิ นงานตามภารกิจของกรมทั้งหมด
รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งต้องดาเนินงานในทุกระดับทั้งระดับอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกชน และต้องดาเนินงาน
ในทุกมิติการพัฒนา โดยมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงสนองนโยบายหลักรัฐบาลด้านการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(5.1) ภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นา กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
พัฒนาการอาเภอมีบทบาทในการติดต่อสื่อสาร
- ด้านความมั่นคง
1. พัฒนาการอาเภอมีบทบาทในการติดต่อสื่อสาร และสร้างปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับชุมชน ผู้นา กลุ่ม
- ด้านการสร้างความสามารถ และสร้างปฏิสัมพันธ์ในการพัฒนาศักยภาพ องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อให้
ในการแข่งขัน
ให้คาปรึกษาแนะนา และส่งเสริมสนับสนุน คาปรึกษาแนะนา กระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุน และดูแล
- ด้านการสร้างโอกาสและ การดาเนินงานของชุมชน ผู้นา กลุ่ม องค์กรชุมชน การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเสมอภาคทางสังคม และเครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชน ทั้ ง ที่ ก รมการ ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและ
นโยบายรัฐบาล
พัฒนาชุมชนและหน่วยงานอื่นจัดตั้งขึ้น
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการตอบสนอง
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 2. กระตุ้น และดูแลให้ชุมชน ผู้นา กลุ่ม องค์กร ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เกิดการพัฒนา ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ ส ามารถลด
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง สามารถยกระดับคุณภาพ ความเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้างโอกาสและ
ความเข้มแข็งจากฐานราก ชีวิตของประชาชน พร้อมบริหารจัดการและ ความสามารถทางสั ง คม รวมถึ ง ตอบสนอง
การปรับปรุงโครงสร้างและ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรั ฐ บาลด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสร้าง
ของหน่วยงาน
ความเข้มแข็งจากฐานราก
(5.2) ภารกิจด้านการบริหารจัดการชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
พัฒนาการอาเภอมีบทบาทในการบริหารและ
- ด้านความมั่นคง
บริ ห ารและก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นา ก าหนดกลยุ ท ธ์ การบริ หารจั ดการชุ มชนตาม
- ด้านการสร้างความสามารถ หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีขีดความสามารถในการ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสม
ในการแข่งขัน
พัฒนาแก้ไ ขปั ญหาของตนเองตามแนวคิ ด ต่ อการพั ฒนาชุ มชนในแต่ ละพื้ นที่ ซึ่ ง เป็ น การ
- ด้านการสร้างโอกาสและ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 74,965 ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้าน
ความเสมอภาคทางสังคม หมู่บ้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถ
นโยบายรัฐบาล
ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้างโอกาสและ
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
ความสามารถทางสังคม รวมถึงตอบสนองนโยบาย
สถาบันพระมหากษัตริย์
รั ฐ บาลด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
พระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
จากฐานราก
(5.3) ภารกิจด้านการจัดทายุทธศาสตร์และแผนชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. บริหารและกาหนดแนวทางการบูรณาการ พัฒนาการอาเภอมีหน้าที่เป็นกรรมการใน ก.บ.อ.
- ด้านความมั่นคง
แผนชุมชนระดับตาบล
และบริหาร กาหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผล
- ด้านการสร้างความสามารถ
ปี 2560 : 6,095 ตาบล
การจัดทาแผนพัฒนาตาบลของ ก.บ.ต. รวมถึง

- 39 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ในการแข่งขัน
ปี 2561 : 5,540 ตาบล
ประสานส่วนราชการในระดับอาเภอ เพื่อพัฒนา
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ปี 2562 : 6,766 ตาบล
แผนพัฒนาระดับต าบลให้ส อดคล้องกับความ
ความเสมอภาคทางสังคม 2. บริหาร กาหนดแนวทาง ติดตาม และประเมินผล ต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ตาม
นโยบายรัฐบาล
การจัดทาแผนพัฒนาตาบล และดาเนินการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
- ด้านการปกป้องและเชิดชู พัมนาศักยภาพ ก.บ.ต. ตามระเบียบกระทรวง แผนและประสานแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นระดั บ
สถาบันพระมหากษัตริย์ มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสาน อ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 ซึ่ ง เป็ น การ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้าน
ความเข้มแข็งจากฐานราก พ.ศ. 2562
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 3. ทาหน้าที่กรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้างโอกาส
ว่าด้วยการจัดทาแผนและ งานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)
และความสามารถทางสังคม รวมถึงตอบสนอง
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่
นโยบายรั ฐ บาลด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู
ในระดับอาเภอและตาบล
สถาบันพระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสร้าง
พ.ศ. 2562
ความเข้มแข็งจากฐานราก
(5.4) ภารกิจด้านการพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
พัฒนาการอาเภอมีบทบาทในการบริหารจัดการ
- ด้านความมั่นคง
1. ผู้นาสัมมาชีพ จานวน 4,628 คน
กากับดูแลการวางแผน และการพัฒนายกระดับ
- ด้านการสร้างความสามารถ 2. ผู้นา จานวน 192 คน
ผู้น าชุ มชน กลุ่ ม องค์ กรชุ มชน เครือข่ ายชุมชน
ในการแข่งขัน
3. องค์กรชุมชน จานวน 187 กลุ่ม
และหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
- ด้านการสร้างโอกาสและ 4. เครือข่าย จานวน 122 องค์กร
พัฒนาชุมชนตามที่กรมกาหนด
ความเสมอภาคทางสังคม 5. ชุมชน จานวน 185 ชุมชน
1. ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ
นโยบายรัฐบาล
ปี 2561
ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนา
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 1. ผู้นา จานวน 762 คน
ชุมชน ระดับอาเภอ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 2. กลุ่ม/องค์กรชุมชน จานวน 292 กลุ่ม 2. ทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ขอรับ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 3. เครือข่าย จานวน 228 องค์กร
รองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนในแต่ละประเภท
ความเข้มแข็งจากฐานราก 4. หมูบ้าน จานวน 307 หมู่บ้าน
3. บริหารจัดการข้อมูล จัดทาทะเบียน วิเคราะห์
ปี 2562
และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนามาใช้ในการพัฒนา
1. ผู้นา จานวน 812 คน
กระบวนการสนับสนุนส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน
2. องค์กรชุมชน จานวน 299 กลุ่ม
การพัฒนาชุมชนในภาพรวมของอาเภอ
3. เครือข่าย จานวน 219 องค์กร
4. ชุมชน จานวน 357 ชุมชน
(5.5) ภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
พัฒนาการอาเภอมีบทบาทในการวางแผน บริหาร
- ด้านความมั่นคง
1. จานวนครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ จัดการ ตรวจสอบ ควบคุม และกากับดูแลการแก้ไข
- ด้านการสร้างความสามารถ 38,000 บาทต่อปี จานวน 55,128 ครัวเรือน ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นที่ตั้งแต่
ในการแข่งขัน
ปี 2561
ระดับบุคคล ครัวเรือน และหมู่บ้าน/ชุมชนภายใต้
- ด้านการสร้างโอกาสและ 1. จานวนครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยต้องทาหน้าที่
ความเสมอภาคทางสังคม 38,000 บาทต่อปี จานวน 44,206 ครัวเรือน แสวงหาความร่วมมือเชิงบูรณาการจากหน่วยงาน
นโยบายรัฐบาล
ปี 2562
หรือภาคีทุกภาคส่วน และชี้เป้าหมายครัวเรือน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 1. จานวนครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ ยากจน จากผลการสารวจข้อ มูลความจาเป็ น
ความเข้มแข็งจากฐานราก 38,000 บาทต่อปี จานวน 30,775 ครัวเรือน พื้นฐาน (จปฐ.) และ/หรือข้อมูลจากเวทีประชาคม
รวมถึงการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ทีม
ปฏิบัติการตาบล (ปลัดอาเภอ พัฒนากร ครู กศน.
เกษตรตาบล ผู้นาชุมชน) ในการร่วมบูรณาการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นการตอบสนอง

- 40 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ชาติด้านความมั่นคง ด้ านการสร้าง
ความสามารถในการแข่ งขั น ให้ สามารถลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม และสร้างโอกาสและความสามารถ
ทางสังคม รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

(5.6) ภารกิจด้านการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
พั ฒ นาการอ าเภอมี บ ทบาทในการวางแผน
- ด้านความมั่นคง
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมีบ ทบาทใน บริหารจัดการ ควบคุมและกากับดูแลการขับเคลื่อน
- ด้านการสร้างความสามารถ การเตรี่ยมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ การพัฒนาสัมมาชีพชุมชนให้เหมาะสมในแต่ละ
ในการแข่งขัน
ชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย โดยการเสริมสร้าง พื้นที่อาเภอ เพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือนมีความมั่นคง
- ด้านการสร้างโอกาสและ องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับศักยภาพชุมชนให้สามารถพึ่งพา
ความเสมอภาคทางสังคม วิเคราะห์อาชีพความต้องการและศักยภาพ ตนเองได้ ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐบาล
ของครั ว เรื อ นเป้ า หมายในการฝึ ก อาชี พ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถใน
- ด้านการปกป้องและเชิดชู รวมถึงโอกาสทางการตลาด นอกจากนั้นยังมี การแข่งขัน ให้สามารถลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
สถาบันพระมหากษัตริย์ บทบาทในการควบคุมและกากับดูแลการจัดทา และสร้ างโอกาสและความสามารถทางสั งคม
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทีมวิทยากร รวมถึ ง ตอบสนองนโยบายรั ฐ บาลด้ า นการ
ความเข้มแข็งจากฐานราก สัมมาชีพชุมชน
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
1. หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ปี 2560 : 23,589 หมู่บ้าน
ปี 2561 : 20,140 หมู่บ้าน
ปี 2562 : 14,000 หมู่บ้าน
2. กลุ่มเป้าหมายสะสม
ภูเก็ต : 2,548 รายหรือครัวเรือน
สุรินทร์ : 68,834 รายหรือครัวเรือน
3. รายได้โดยรวมของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
ปี 2560 : ภูเก็ต 7,712,500 บาท อุดรธานี 229,950,000 บาท
ปี 2561 : ภูเก็ต 7,932,175 บาท อุดรธานี 230,421,975 บาท
ปี 2562 : สิงห์บุรี 649,708 บาท ร้อยเอ็ด 191,611,021 บาท
(5.7) ภารกิจด้านการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายในแต่ละ พัฒนาการอาเภอมีบทบาทในการเชื่อมประสาน
- ด้านความมั่นคง
ระดับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่ ว ยงานภายในพื้ น ที่ อ าเภอ บริ ห ารจั ด การ
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ระดับ 1 หมู่บ้านทั่วไป 63,898 หมู่บ้าน และกากับดูแลการขับเคลื่อนการนาหลักปรัชญา
ในการแข่งขัน
2. ระดับ 2 “พออยู่ พอกิน” 7,452 หมู่บ้าน ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
- ด้านการสร้างโอกาสและ 3. ระดับ 3 “อยู่ดี กินดี” 2,374 หมู่บ้าน เป็นรูปธรรมอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ของอาเภอ
ความเสมอภาคทางสังคม 4. ระดับ 4 “มั่งมี ศรีสุข” 931 หมู่บ้าน
ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
นโยบายรัฐบาล
5. ระดับ 5 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 878 หมู่บ้าน มั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ปี 2560 : หมู่ บ้ านที่ ประชาชนน าหลั ก ให้ส ามารถลดความเหลื่ อมล้ าทางสังคม และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงไปใช้ ในการ สร้างโอกาสและความสามารถทางสังคม รวมถึง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ดาเนินชีวิต 17,576 หมู่บ้าน
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการปกป้องและ
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2561 : ครั วเรื อนในหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการพัฒนา
พอเพียงได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้เฉลี่ย สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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สูงขึ้น 402,800 ครัวเรือน
ปี 2562 : ครั วเรื อนในหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จ
พอเพียงได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้เฉลี่ย
สูงขึ้น 280,000 ครัวเรือน
(5.8) ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาการอาเภอมีบทบาทในการเชื่อมประสาน
- ด้านการสร้างความสามารถ
ปี 2560 : จานวน 19,382 ราย
จังหวัดและหน่วยงานภายในพื้นที่ รวมถึงบริหาร
ในการแข่งขัน
ปี 2561 : จานวน 24,861 ราย
จัดการ ควบคุมและกากับดูแลการขับเคลื่อนการ
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ปี 2562 : จานวน 40,103 ราย
ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน
ความเสมอภาคทางสังคม 2. การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนไปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลอย่ า งเป็ น
นโยบายรัฐบาล
ปี 2560 : จานวน 37,861 ผลิตภัณฑ์ รูปธรรมเหมาะสมกับพื้นที่ของอาเภอ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ปี 2561 : จานวน 52,210 ผลิตภัณฑ์ 1. บริหารจัดการ กากับดูแล ให้คาปรึกษาและ
ความเข้มแข็งจากฐานราก
ปี 2562 : จานวน 86,551 ผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
การปรับปรุงโครงสร้างและ 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การ และผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงประสานงานหน่วยงาน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ พัฒนา (Quadrant D)
ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการใน
ของหน่วยงาน
ปี 2560 : แม่ฮ่องสอน 30 ผลิตภัณฑ์ - ภาพรวมของอาเภอ
บุรีรัมย์ 288 ผลิตภัณฑ์
2. วางแผนและควบคุม การดาเนินงานพัฒนา
ปี 2561 : แม่ฮ่องสอน/สมุทรสาคร/
ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
นนทบุรี 25 ผลิตภัณฑ์ การขยายและเพิ่มช่องทางการตลาด การจัดแสดง
ภูเก็ต 135 ผลิตภัณฑ์
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สอง
ปี 2562 : สมุทรสาคร 165 ผลิตภัณฑ์ - แผ่นดิน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ขอนแก่น 1,240 ผลิตภัณฑ์ และดูแลการส่งผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบ E-Commerce
4. ยอดจาหน่าย OTOP
ร่วมกับผู้ผลิต และผู้ประกอบการในภาพรวมของ
ปี 2560 :
อาเภอ
แม่ฮ่องสอน 213,936,725 บาท - 3. ทาหน้าที่อานวยการและบริหารจัดการตลาด
นครปฐม 11,552,192,208 บาท ประชารั ฐคนไทยยิ้ มได้ ให้ มีความสะดวก สะอาด
ปี 2561 :
ปลอดภั ย และเป็ น ธรรมแก่ ผู้ ค้ า ขายในตลาด
แม่ฮ่องสอน 286,063,420 บาท - ครอบคลุมพื้นที่อาเภอ จานวน 2,155 แห่ง
นครปฐม 13,862,732,632 บาท ทั้งนี้ เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
ปี 2562 :
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถลดความ
แม่ฮ่องสอน 358,062,210 บาท - เหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม และสร้ า งโอกาสและ
นครปฐม 16,773,911,042 บาท ความสามารถทางสังคม รวมถึงตอบสนองนโยบาย
5. การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รั ฐ บาลด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จานวน 28 จังหวัด พระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
เชี ย งราย ราชบุ รี ศรี ส ะเกษ แม่ ฮ่ อ งสอน จากฐานราก
ประจวบคี รี ขั นธ์ มุ กดาหาร เชี ยงใหม่ เลย
บุรีรัมย์ สตูล บึงกาฬ อานาจเจริญ อุบลราชธานี
ระนอง นครพนม จันทบุรี น่าน กาญจนบุรี
สระแก้ว นราธิวาส สงขลา อุตรดิตถ์ สุรินทร์
หนองคาย ตาก ตราด พะเยา และยะลา
6. ดูแลระบบ E-Commerce ในการจาหน่าย
สินค้า OTOP ในพื้นที่ของจังหวัดผ่านเว็บไซต์
www.otoptoday.com
7. จานวนครั้งในการจัดตลาดประชารัฐ
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ข้อมูลสะสมในช่วง ปี 2560 - 2561
อานาจเจริญ : 1,011 ครั้ง นครราชสีมา 4,880 ครั้ง
8. จานวนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สมุทรสาคร 13 หมู่บ้าน/ชุมชน ชอนแก่น 121 หมู่บ้าน/ชุมชน
(5.9) ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อประสาน พัฒนาการอาเภอมีบทบาทในการเชื่อมประสานจังหวัด
- ด้านการสร้างความสามารถ และบูรณาการพลังประชารัฐทุกภาคส่วนใน และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ในการแข่งขัน
การดาเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี การขั บ เคลื่ อ นนโยบายสานพลั งประชารั ฐ ให้
- ด้านการสร้างโอกาสและ จังหวัด โดยสรุปผลการดาเนินงานสะสม ดังนี้ เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การระดมทุน
ความเสมอภาคทางสังคม
1) ด้านการเกษตร
จัดตั้งและพัฒนาบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
นโยบายรัฐบาล
จานวน 946 กลุ่ม
ช่วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานและ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
จานวน 21,086,188.87 บาท
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐระดับจังหวัด
ความเข้มแข็งจากฐานราก
2) ด้านการแปรรูป
(คสป.) ในการค้นหาและกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
การปรับปรุงโครงสร้างและ
จานวน 1,994 กลุ่ม
ที่มีศักยภาพ บริห ารจัดการ ควบคุ มและดูแ ล
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
จานวน 14,781,191.07 บาท
การพัฒนาด้วย 5 กระบวนการ (การเข้าถึง
ของหน่วยงาน
3) ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด
จานวน 881 กลุ่ม
การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และ
จานวน 4,893,674.70 บาท
การบริ ห ารจั ด การ) ซึ่ ง เป็ น การตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ให้สามารถลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
และสร้ างโอกาสและความสามารถทางสั งคม
รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
(5.10) ภารกิจด้านการดาเนินงานกองทุนชุมชนต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
พัฒนาการอาเภอมีบทบาทในการเชื่อมประสาน
- ด้านความมั่นคง
ปี 2559 :
จังหวัด และหน่วยงานระดับพื้นที่ ในการส่งเสริม
- ด้านการสร้างความสามารถ
นนทบุรี 11,868,631.00 บาท และสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนต่าง ๆ ของชุมชน
ในการแข่งขัน
สงขลา 2,978,532,664 บาท
ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหาร
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ปี 2560 :
จัดการ ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนการเงิน
ความเสมอภาคทางสังคม
นนทบุรี 18,933,720.00 บาท ภาคประชาชนหรือกองทุนชุมชนที่รัฐกากับดูแล
นโยบายรัฐบาล
สงขลา 3,521,000,522 บาท
ได้ง่าย สะดวก และเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อพัฒนารายได้
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
ปี 2561 :
ของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น สามารถยกระดับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
นนทบุรี 19,613,930.00 บาท คุณ ภาพชีวิ ต และก่ อ ให้ เ กิด การพั ฒนาชุ ม ชน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
สงขลา 4,719,654,256 บาท
อย่างยั่งยืน
ความเข้มแข็งจากฐานราก 2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 1. วางแผน บริหารจัดการ และกาหนดมาตรการ
ข้อบังคั บคณะกรรมการ
ปี 2559 :
จูงใจให้ประชาชนออมเงิน การลงทุนเพื่อสังคม
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สมุทรสาคร 3,418,529.75 บาท - การจัดสวัสดิดารสังคม และการบริหารจัดการ
สตรี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
อุบลราชธานี 413,095,398.30 บาท ทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาลภาพรวมของอาเภอ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ปี 2560 :
2. บริหารจัดการ และดูแลการบูรณาการกองทุน
พ.ศ. 2559
สมุทรสาคร 3,145,284.44 บาท - ในชุมชน เพื่อแก้ ไขปัญหานี้สินของประชาชน
อุบลราชธานี 416,315,451.80 บาท ทั้งหนี้สินนอกระบบและหนี้สินในระบบภาพรวม
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ปี 2561 :
สมุทรสาคร 3,488,157.72 บาท อุบลราชธานี 419,884,930.20 บาท
3. กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปี 2559 :
สตูล 1,093,363.00 บาท สงขลา 19,794,200.00 บาท
ปี 2560 :
ภูเก็ต 773,196.00 บาท สงขลา 19,945,380.00 บาท
ปี 2561 :
ภูเก็ต 783,196.00 บาท หนองบัวลาภู 25,292,789.00 บาท
ปี 2562 :
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 22,009 หมู่บ้าน
4. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ภูเก็ต (น้อยสุด)
จานวน 115 กองทุน
จานวนทุนทรัพย์ 254 ล้านบาท
นครราชสีมา (มากสุด)
จานวน 3,924 กองทุน
จานวนทุนทรัพย์ 8,620 ล้านบาท
5. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ปี 2560 : รวม 10,000 ครัวเรือน
สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร
42 ครัวเรือน ขอนแก่น 408 ครัวเรือน
ปี 2561 : รวม 12,000 ครัวเรือน
สมุทรสาคร 55 ครัวเรือน นครราชสีมา 485 ครัวเรือน
ปี 2562 : รวม 12,000 ครัวเรือน
สมุทรสาคร 55 ครัวเรือน นครราชสีมา 485 ครัวเรือน
6. หมู่ บ้ า นที่ ก องทุ น ชุ ม ชนสามารถหนุ น
เสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย 2,678 หมู่บ้าน
7. สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
8. พัฒนาการอาเภอมีบทบาทหน้าที่ในการ
ติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ศั กยภาพของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสนับสนุน

ของอาเภอ
3. บริหารจัดการ ควบคุม กากับดูแลทีมตรวจสุขภาพ
ทางการเงิน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการและดาเนินงาน
ประเมินผลการตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนตาม
เกณฑ์และแนวทางที่กรมกาหนดภาพรวมของ
อาเภอ
4. วางแผน ควบคุม กากับดูแลการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารกองทุนทุนชุมชนภาพรวม
ของอาเภอ
5. วางแผน ควบคุม กากับดูแลการส่งเสริมการ
ดาเนินงานธุรกิจชุมชน และศูนย์สาธิตการตลาด
ภาพรวมของอาเภอ
6. ควบคุม กากับดูแลการให้บริการสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกั บกองทุนชุ มชน รวมถึงการตัด สินใจ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนิ น งานกองทุ น ชุ ม ชนในภาพรวมของ
อาเภอ
7. ควบคุมและกากับดูแลการติดตาม สืบสวน
สอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริ ง ไกล่เ กลี่ย และ
ดาเนินการตามกฎหมาย กรณีพิพาทที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานกองทุนชุมชนต่าง ๆ ในภาพรวม
ของอาเภอ
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ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองมีศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน
อย่างประสิทธิภาพ ทาหน้าที่เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการในคณะอนุกรรมการสนับสนุน
และติดตามการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ระดับอาเภอ ทาหน้าที่ในการประเมินความพร้อม
สนับสนุนการเตรียมความพร้อม สร้างความ
เข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมือง สนับสนุน
และติดตามการดาเนินกิจกรรมของกองทุน
และปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ต ามที่ ค ณะอนุ ก รรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัดมอบหมาย ตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร
กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑
(5.11) ภารกิจด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. การบริ หารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ พัฒนาการอาเภอมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
- ด้านการสร้างความสามารถ ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
จัดการการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการใช้
ในการแข่งขัน
ปี 2560 : 12,841,026 ครัวเรือน
ประโยชน์ของข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ปี 2561 : 12,900,000 ครัวเรือน
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ข้อ มูล
ความเสมอภาคทางสังคม
ปี 2562 : 12,900,000 ครัวเรือน
การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
นโยบายรัฐบาล
2. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ ในชุมชน ตลอดจนข้อมูลการพัฒนาอื่น ๆ ในพื้นที่
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 2 ปีครั้ง อาเภอ เพื่อบูรณาการบริหารการจัดเก็บข้อมูล
ความเข้มแข็งจากฐานราก
ปี 2558 : 70,335 หมู่บ้าน
และใช้ประโยชนข้อมูลสารสนเทศร่วมกับหมูบ้าน/
ปี 2560 : 70,335 หมู่บ้าน
ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ส่งเสริมให้องค์การ
ปี 2562 : 70,402 หมู่บ้าน
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาข้อมูลสารสนเทศ
3. ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ และตัดสินใจแก้ไข ชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
ปั ญหาอุ ปสรรคการจั ดเก็ บข้ อมู ล การบั นทึ ก ในลักษณะแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) พัฒนา
ข้อมูล และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของผลิตภัณฑ์
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในภาพรวม ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา OTOP Digital
ของอาเภอ
Marketing (เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล
5. ทาหน้าที่เลขานุการคณะทางานบริหาร ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 121,150
การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ครัวเรือน) สนับสนุนระบบรายงานเฉพาะพื้นที่ใน
ระดับอาเภอ และเลขานุการคณะทางาน ระดับหมู่บ้านหรือหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน พัฒนาคุณภาพชี วิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(กชช. 2ค) ระดับอาเภอ
หมู่บ้าน/ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูล
1) บริหารการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวบรวมและสร้างฐานข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP
2) ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
1. สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรอง และรายได้ครัวเรือนในเขตเมือง เดิมจัดเก็บเฉพาะ
คุณภาพของข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค ระดับอาเภอ ในเขตชนบท และบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้า
ด้ ว ยเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
กรมการพัฒนาชุมชนและสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ
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เชิงคุณภาพ
GISTDA
2. สนับสนุนการใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. ออนไลน์ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติขั้นสูงและกราฟิก การสร้างและพัฒนารูปแบบ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี
การบริหารจัดการระบบคลังข้อมูลเพื่อบริการ
งานพัฒนาชุมชน (DATA Warehouse)
3. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน หรื อ
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยี (Vibrant
Business) โดยใช้สื่อ Online เป็นกลยุทธ์ในการสร้าง
การรับรู้ด้านการเข้าถึงสินค้า/บริการของชุมชน
ตลอดจนการใช้ ร ะบบภู มิ ส ารสนเทศในการ
วิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะแก่ศูนย์บริการ
สารสนเทศชุมชน (Data Center) ระดับอาเภอ ตาบล
และหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และสอดคล้องกั บ
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิ จ ารณาอนุ ญ าตจากทางราชการ ตลอดจน
อานวยความสะดวกการให้บริการผ่าน Application
หรือโปรแกรมรายงานรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศูนย์ข้อมูล
กลางกรมการพัฒนาชุมชน โปรแกรมชี้เป้าเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (target.cdd.go.th) Village
Data Center สัมมาชีพชุมชน หรือ OTOP นวัตวิถี
เป็นต้น
5. สนับสนุนการจัดทาระบบสารวจจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) โดยการนา
เทคโนโลยีโมบายล์แอปพลิเคชั่น (Mobile Application)
คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยส่งเสริมและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้วยนวัตกรรม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ใช้ ง านส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
6. ให้ ค าปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะการพั ฒ นา
ศักยภาพชุมชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
เสริมสร้างชุมชนสู่สังคมอุดมปัญญา รวมถึงการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทา
แผนชุมชน
ทั้งนี้ เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้างโอกาสและ
ความสามารถทางสังคม รวมถึงตอบสนองนโยบาย
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(5.12) ภารกิจด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านความมั่นคง
ส่งเสริมและสนับ สนุนการสร้ างชุม ชนแห่ ง
- ด้านการสร้างความสามารถ ความเกื้อกูลตามโครงการชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูน
ในการแข่งขัน
น้าใจสร้างวิถีไทยสามัคคี อาเภอละ 1 หมู่บ้าน/
- ด้านการสร้างโอกาสและ ชุมชน
ความเสมอภาคทางสังคม 1. ส่งเสริมให้ชุมชนใช้หลักธรรมาภิบาลใน
นโยบายรัฐบาล
การบริหารจัดการชุมชน และการดาเนินกิจกรรม
- ด้านการปกป้องและเชิดชู พัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมชุมชนสมานฉันท์
สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความรักสามัคคี เกื้อกูลเอื้ออาทรต่อกัน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง เคารพกฎกติกาของบ้านเมือง ใช้หลักธรรมาภิบาล
ความเข้มแข็งจากฐานราก หลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมน าไปสู่ ชุม ชนแห่ ง
ความดี
2. ขยายผลและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ภายในชุมชน
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของ
ชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความรู้สึกผูกพัน
เกื้อกูล และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เช่น
การลงแขกเกี่ยวข้าว การส่งเคราะห์ครัวเรือน
ด้อยโอกาสมีความทุกข์ยากในชุมชน การมอบทุน
การศึกษา ธนาคารขยะ ครัวชุมชน และกิจกรรม
อื่น ๆ
(5.13) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
- ด้านความมั่นคง
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
- ด้านการสร้างความสามารถ 2. การออมเงินกับ กอช.
ในการแข่งขัน
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
- ด้านการสร้างโอกาสและ
1) การสารวจ/จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
ความเสมอภาคทางสังคม สตรี เยาวชน คนชรา
นโยบายรัฐบาล
2) การประสานกลุ่มเป้าหมาย หรือจัดหา
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคม เช่น วันแม่ วันสตรี
สถาบันพระมหากษัตริย์ สากล วันสาคัญ รวมทั้งเข้าร่วมการอบรมให้
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ความรู้ต่าง ๆ เช่น สิทธิสตรี/เด็ก/คนชรา
ความเข้มแข็งจากฐานราก
3) การคัดเลือกแม่ดีเด่น
4) การประสานเตรียมคน/สถานที่ในการ
แจกสิ่งของบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติต่าง ๆ
4. กระทรวงแรงงาน
1) การประสาน/จัดหาคนเข้าอบรมด้าน
อาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านช่าง
ต่าง ๆ/อบรมให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม
2) การประชาสัมพันธ์แหล่งงาน/ความ
ต้องการด้านแรงงาน

เชิงคุณภาพ
รัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานราก
พัฒนาการอาเภอมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม
ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ
ในการส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้อง และร่วมคิด ร่วม
ต้านการกระทาผิด และการทุจริตประพฤติมิชอบ
ส่งเสริม ให้ คนในชุม ชนมี จิต สานึก ตระหนัก ใน
หน้าที่พลเมืองที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาตนเองและชุมชน และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมและจริยธรรมด้านต่าง ๆ
ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามใหญ่โต รวมทั้งทาให้เกิด
การรวมพลังในการทาความดีและปกป้องรักษา
คนดีให้มีกาลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชน
และสร้างแกนนาจากผู้นากลุ่ม องค์กร เครือข่าย
เพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมสร้ า งความ
ปรองดองสมานฉั น ท์ ใ ห้ ข ยายผลไปในแต่ ล ะ
ชุมชน ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ให้สามารถลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
และสร้ างโอกาสและความสามารถทางสั งคม
รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
พัฒนาการอาเภอในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประจา
อาเภอ ได้รับมอบหมายภารกิจงานจากนายอาเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี รวมถึงนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีในการดาเนินงานที่เกี่ ยวข้อง
กับการพัฒ นาสังคมและเศรษฐกิ จฐานรากใน
ระดั บ พื้ น ที่ อ าเภอ ต าบล หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน จึ ง
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ คณะทางาน
หรือเลขานุการเกือบทั้งหมดที่มีการดาเนินงาน
ในภาพรวมของอาเภอ รวมถึง มีบทบาทหน้าที่
การบริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม และกากับ
ดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ภารกิจงานในระดับพื้นที่ของกระทรวงต่าง ๆ ที่ไม่มี
หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค ลากรในระดั บ พื้ น ที่ อ าเภอ
ตาบล และหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ ส ามารถลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้างโอกาสและ
ความสามารถทางสั ง คม รวมถึ ง ตอบสนอง
นโยบายรั ฐ บาลด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
5. กระทรวงยุติธรรม : สานักงานอัยการสูงสุด สถาบันพระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสร้าง
1) การประสาน/จัดหาคนเข้าอบรมความรู้ ความเข้มแข็งจากฐานราก
ด้านกฎหมายเบื้องต้น
6. สานักงานสถิติแห่งชาติ
1) การประสาน/รวบรวมการจัดเก็บข้อมูล
สถิติด้านต่าง ๆ และจัดหาอาสาสมัครเดิ น
จัดเก็บข้อมูลในชุมชน การจ่ายเงินค่าจัดเก็บ
ให้อาสาสมัคร
7. กระทรวงพาณิชย์
1) การประสาน/จัดหากลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนหรือสินค้า OTOP
เข้ า ร่ ว มกิ จกรรมธงฟ้า และร่ วมงานแสดง
สินค้าในโอกาสต่าง ๆ
2) การพัฒนา/คัดเลือกสินค้า OTOP เพื่อให้
กระทรวงพาณิชย์นาไปส่งเสริมขยายผลสู่ตลาด
ต่างประเทศและช่องทางการตลาดต่าง ๆ
8. กระทรวงอุตสาหกรรม
1) การประสาน/จัดหาคนให้ สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด/ศูนย์อุตสาหกรรมภาค ฝึกอบรมอาชีพ
และจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตสินค้า ตามความต้องการ
ของบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม
2) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
ในชุมชน เพื่อนาไปพัฒนายกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และร่วมออกบูธใน
งานแสดงสินค้าต่าง ๆ
3) การประสานกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP
เข้าร่วมอบรมเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีคุณภาพ
9. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารออมสิน/
ธกส. ฯลฯ
1) ประสานหาคน/กลุ่ มกองทุนต่ าง ๆ
เข้าอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนและการ
จัดทาบัญชีของกลุ่มฯ /อบรมการติดต่อทา
ธุรกรรมกับธนาคาร และการประชาสัมพันธ์
โครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ผ่าน
ธนาคารฯ
10. กระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว
1) การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว
11. สานักนายกรัฐมนตรี
1) การประสานจั ด เวที ป ระชาสั งคม
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับ
มาตรการ/โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล
12. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/กาชาดจังหวัด/
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เชิงปริมาณ
ส.ส./ส.จ.
1) การประสานเตรียมคน/สถานที่ใน
การแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติต่าง ๆ
2) การประสานและอานวยความสะดวก
ด้านต่าง ๆ
ฯลฯ

เชิงคุณภาพ

- 49 3.3.2 กองแผนงาน จานวน 2 ตาแหน่ง
(1) ตาแหน่งเป้าหมาย
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
กองแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
179
ผู้อานวยการ
ต้น
กลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ (ผู้อานวยการกลุม่ งาน)
199
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ

ส่วนราชการและตาแหน่งที่ขอกาหนดไว้ใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
กองแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
179
ผู้อานวยการ
สูง
กลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ (ผู้อานวยการกลุม่ งาน)
199
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ

(2) อานาจหน้าที่และการแบ่งโครงสร้างภายใน
กองแผนงาน เป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางมี
อานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552 ได้แก่ (๑) เสนอแนะและ
กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนของกรม (๒) จัดทาและประสานแผนการปฏิบัติงานและ
งบประมาณของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนแม่บทของกระทรวง แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานใน
สังกัดกรม (๓) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความ ร่วมมือ
ด้านการพัฒนาชุมชน (๔) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนการตรวจราชการ ประสานการตรวจราชการ และการจัดทา
รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม และ (5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมายแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 6 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย มีกรอบอัตรากาลัง
รวมทั้งสิ้น 47 ตาแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการ 45 ตาแหน่ง และพนักงานราชการ 2 ตาแหน่ง
กองแผนงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
การวางแผน
กลุ่มงานติดตามและ
ตรวจราชการ

กลุ่มงานนโยบายและ
ภารกิจพิเศษ

กลุ่มงานประเมินผล

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มงานวิเคราะห์
งบประมาณ

ฝ่ายอานวยการ

(3) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งผู้อานวยการกองแผนงาน (อานวยการสูง) จานวน 1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองแผนงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ต่ากว่าระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลาง รับผิดชอบการวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์และแผนงาน
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์และจัดหางบประมาณ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือทางด้านการพัฒนาชุมชนระหว่างประเทศ มีลักษณะงาน
ที่เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของกองแผนงาน ซึ่งมีลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

- 50 ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลัก
ที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนงานและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในภาพรวมของกรม เชื่อมโยงในการนานโยบาย
หลักด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน
และระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งต้องดาเนินการแสวงหาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทั้งในด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับประเทศเพื่อนบ้าน นานาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ
จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(3.1) ภารกิจด้านนโยบายและกิจกรรมพิเศษ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. ขยายและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้น
- ด้านการสร้างความสามารถ จานวน 878 แห่ง
ในการแข่งขัน
2. กาหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทาง
- ด้านการสร้างโอกาสและ การพัฒนาชุมชนระดับชาติ จานวน 1 โครงการ
ความเสมอภาคทางสังคม 3. ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะ และประสาน
นโยบายรัฐบาล
การเสนอนโยบายในระดั บ กระทรวงและ
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ระดับประเทศ จากความต้องการของประชาชน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่ จานวน 12 โครงการ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 4. ประสานงานกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล และ
ความเข้มแข็งจากฐานราก หน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแปลง
การปรับปรุงโครงสร้างและ นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ไปสู่การปฏิบัติ จานวน 4 ประเด็น
ของหน่วยงาน
5. บริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนา
ชุ มชนเพื่ อบู รณาการงานนโยบาย การปฏิ รู ป
ประเทศ และการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่ประชาชน
6. ประสานงานการเตรีย มการประชุมของ
ผู้ บ ริ ห ารประเทศและการจั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อ
การประชุม การตอบข้อซักถาม การลงพื้นที่
ติดตามงานของคณะรัฐบาล รัฐบาล คณะรัฐมนตรี
หรือผู้บริหารระดับสูงของประเทศ จานวน
12 เรื่อง
7. ประสานการดาเนินงานโครงการ To Be
Number One ในนามกรมการพัฒนาชุมชน
จานวน 76 จังหวัด
8. จัดทาและประสานการตอบข้อซักถาม คาชี้แจง
กระทู้ ญัตติ วาระ ของ ส.ส. ส.ว. ครม.
9. บริหารงานโครงการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
จานวน 3 โครงการ
10. จัดโครงการของขวัญปีใหม่ และรายงาน
ผลการดาเนินงาน จานวน 12 ครั้ง
11. การติ ด ตามผู้ บ ริ ห ารประเทศลงพื้ น ที่
จานวน 12 ครั้ง

เชิงคุณภาพ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
1. มี แนวทางการกาหนดนโยบาย มาตรการ
พัฒนาชุมชนระดับชาติที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล
2. ปัญ หาและความเดือดร้อ นของประชาชน
ได้รับการเสนอให้ผู้บริหารประเทศได้ทราบและ
แก้ไข
3. ประเด็นการพัฒนาของกรมมีความสอดคล้อง
กับทิศทางประเทศได้รับการบรรจุเป็นแผนของ
มท. และแผนของประเทศ
4. กิจกรรมของกรมการพั ฒนาชุมชนได้รับ
การบู ร ณาการใช้ ท รั พ ยากรและมุ่ ง ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
6. คณะผู้บริหารประเทศมีข้อมูลที่ตรงกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน และประชาชน
ได้รับการช่วยเหลือตรงความต้องการ
7. ข้ อ สั่ ง การของผู้ บ ริ ห ารในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
นาไปปฏิบัติ
8. หน่ ว ยงานราชการได้ บู ร ณาการกิ จ กรรม
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
9. แผนการพั ฒนาที่ ยั่งยื น (SDGs) ได้รั บการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
10. สภาผู้แ ทนฯ ได้ รั บค าตอบที่ ถู ก ต้อ งตรง
ประเด็น
โครงการและกิจกรรมพิเศษ
11. มีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นพลังประชาชน
ขจัดยาเสพติด
12. ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินมีศักยภาพ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
และการบริหารจัดการกองทุนและชุมชน
13. คณะกรรมการกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น
ได้รับการกระตุ้นการทางานให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น
14. เครื อ ข่ า ยกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ระดั บ
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12. ประสานการด าเนิ น งานด้ า นนโยบาย
และความมั่นคงกับหน่วยงานรัฐ/เอกชนอื่น ๆ
จานวน 23 หน่วยงาน
13. การร่ ว มจั ด ท าแผนการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
(SDGs) ของกระทรวงมหาดไทย และของ
กรมการพัฒนาชุมชน
14. ประสานการดาเนินงานสานพลังประชา
รัฐและเศรษฐกิจฐานราก (SE3) ระดับส่วนกลาง
และผู้บริหารของประเทศ จานวน 77 คณะ
15. การดาเนินงานวันพัฒนาชุมชน สนับสนุน
ความสาเร็จของประชาชนและประเทศไทย
จานวน 1 โครงการ
ปี 2561
1. พัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 76 แห่ง
2. ขยายและพัฒนากองทุ นแม่ของแผ่นดิ น
เพิ่มขึ้น จานวน 878 แห่ง
3. จัดตั้งหน่วยงานประสานงานการดาเนินงาน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน จ านวน 1 หน่ ว ย
ประสานงาน 76 จังหวัดและหน่วยงานส่วนกลาง
4. ก าหนดแนวทางการจั ดท าและวางแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนระดั บ ชาติ
จานวน 1 โครงการ
5. วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการเสนอ
นโยบายในระดับกระทรวงและระดับประเทศ
จากความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่
จานวน 10 โครงการ
6. วิ เ คราะห์ เสนอแนะ และประสานงาน
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล และหน่วยงาน
ภายนอกอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แปลงนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่
การปฏิบัติ จานวน 4 ประเด็น
7. บริหารจัดการบูรณาการงานนโยบาย การ
ปฏิรูป ประเทศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่
ประชาชน จานวน 1 ครั้ง
8. ประสานงานการเตรีย มการประชุมของ
ผู้ บ ริ ห ารประเทศและการจั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อ
การประชุม การตอบข้อซักถาม การลงพื้นที่
ติดตามงานของคณะรัฐบาล รัฐบาล คณะรัฐมนตรี
หรือผู้บริหารระดับสูงของประเทศ จานวน
12 เรื่อง
9. ประสานการดาเนินงานโครงการ To Be

เชิงคุณภาพ
จังหวัดและอาเภอได้รับการเพิ่มทักษะให้สูงขึ้น
15. ภาคีการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ได้รับการเพิ่มศักยภาพ
16. ชุมชน To Be Number One มีกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
17. คณะทางานสานพลังประชารัฐฯ (SE3) มี
ทิศทางและเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
18. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
OTOP นวัตวิถี และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
มั่นใจในการทางาน
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น นโยบายของรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึ ง นโยบายอธิ บ ดี
กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถ
พึ่งตนเองได้ มีความสุข และเศรษฐกิจฐานราก
มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ลด
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่ งขัน และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในภาพรวม
ของกรม เชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้าน
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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Number One ในนามกรมการพัฒนาชุมชน
จานวน 76 จังหวัด
10. จัดทาและประสานการตอบข้อซักถาม
คาชี้แจง กระทู้ ญัตติ วาระ ของ ส.ส. ส.ว. ครม.
11. บริหารงานโครงการเฉพาะพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ จานวน 3 โครงการ
12. จัดโครงการของขวัญปีใหม่ และรายงาน
ผลการดาเนินงาน จานวน 8 ครั้ง
13. การติ ด ตามผู้ บ ริ ห ารประเทศลงพื้ น ที่
จานวน 10 ครั้ง
14. ประสานการด าเนิ น งานด้ า นนโยบาย
และความมั่นคงกับหน่วยงานรัฐ/เอกชนอื่น ๆ
จานวน 23 หน่วยงาน
15. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของกรมการพัฒนาชุมชน
จานวน 9 จังหวัด
16. ประสานการดาเนินงานสานพลังประชารัฐ
และเศรษฐกิจฐานราก (SE3) ระดับส่วนกลาง
และผู้บริหารของประเทศ จานวน 77 คณะ
17. การดาเนินงานวันพัฒนาชุมชน สนับสนุน
ความสาเร็จของประชาชนและประเทศไทย
จานวน 1 โครงการ
ปี 2562
1. พัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ทุ ก กองทุ น จ านวน
20,267 คน
2. พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น
ระดับจังหวัด 2,280 คน ระดับอาเภอ 17,560 คน
3. เพิ่มศักยภาพภาคีในการขับเคลื่อนกองทุนแม่
ของแผ่นดิน จานวน 200 คน
4. ขยายและพัฒนากองทุ นแม่ของแผ่นดิ น
เพิ่มขึ้น จานวน 1,000 แห่ง
5. พัฒนาเครือข่ายนักยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชนระดับชาติ จานวน 1 โครงการ
6. ประสานงานกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล
และหน่ วยงานภายนอกเพื่อ แปลงนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่
การปฏิบัติ จานวน 4 ประเด็น
7. บริหารจัดการบูรณาการงานนโยบาย การ
ปฏิรูป ประเทศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่
ประชาชน จานวน 1 โครงการ
8. ประสานงานผู้ บ ริ ห ารประเทศและการ
จัดทาข้อมูลเพื่อการประชุม การตอบข้อซักถาม

เชิงคุณภาพ

- 53 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
การลงพื้ น ที่ ติ ด ตามงานของคณะรั ฐ บาล
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี หรือผู้บริหารระดับสูง
ของประเทศ จานวน 15 เรื่อง
9. ประสานการดาเนินงานโครงการ To Be
Number One ในนามกรมการพัฒนาชุมชน
จานวน 76 จังหวัด
10. จัดทาและประสานการตอบข้อซักถาม
คาชี้แจง กระทู้ ญัตติ วาระของ ส.ส. ส.ว. ครม.
11. บริหารงานโครงการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
จานวน 3 โครงการ
12. การติ ด ตามผู้ บ ริ ห ารประเทศลงพื้ น ที่
จานวน 14 ครั้ง
13. ประสานการด าเนิ น งานด้ า นนโยบาย
และความมั่นคงกับหน่วยงานรัฐ/เอกชนอื่น ๆ
จานวน 25 หน่วยงาน
14. ติดตามและรายงานผลตามแผนการพัฒนา
ที่ ยั่ งยื น (SDGs) ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
จานวน 1 โครงการ
15. การดาเนินงานวันพัฒนาชุมชน สนับสนุน
ความสาเร็จของประชาชนและประเทศไทย
จานวน 1 โครงการ
(3.2) ภารกิจด้านการวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์และแผนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. วิเคราะห์สถานการณ์และศึกษา วิเคราะห์
- ด้านการสร้างความสามารถ ออกแบบกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์กรมการ
ในการแข่งขัน
พัฒนาชุมชนในยุค 4.0 จานวน 1 โครงการ
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. ค้น หา และจัดท าข้ อเสนอแนะเพื่อ ปรั บ
ความเสมอภาคทางสังคม และทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
นโยบายรัฐบาล
ให้เหมาะสม จานวน 1 เรื่อง
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 3. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นหาวิธีการนายุทธศาสตร์
สถาบันพระมหากษัตริย์ ไปสู่การปฏิบัติในพื้นทีใ่ ห้มีประสิทธิภาพ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 4. จัดทาวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda)
ความเข้มแข็งจากฐานราก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
การปรับปรุงโครงสร้างและ จานวน 7 วาระสาคัญ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 5. พัฒนาความเชื่อมโยงกรมการพัฒนาชุมชน
ของหน่วยงาน
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
จานวน 3 กระบวนงาน
6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารยุทธศาสตร์
โดยสร้างนักบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จานวน 2 รุ่น 180 คน
7. สนั บ สนุ น การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด 76 แห่ ง /
อาเภอ 878 แห่ง

เชิงคุณภาพ

การบริหารยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์มีความเหมาะสม
กับยุคไทยแลนด์ 4.0
2. ระบบและกลไกการบริหารยุทธศาสตร์เป็น
รูปธรรมและมีหลักการที่ถูกต้อง และมีโครงการที่
ตอบสนองความต้องการของประเทศ
3. บุคลากรมี กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ชัดเจน
4. ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลได้นามา
กาหนดเป็นภารกิจตามวาระสาคัญ
5. ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ได้ถูกนาไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม
6. การปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
กรมมีความเหมาะสม และสอดคล้องเป้าหมาย
ประเทศ
7. แผนยุทธศาสตร์ได้รับการทบทวนพันธกิจ
และโครงการสาคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและนโยบายรัฐบาลในทุกประเด็น
8. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมในพื้นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล
9. แผนพัฒนาระยะ 3 ปี ของกรมการพัฒนาชุมชน

- 54 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
8. จัดทาแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
9. จัดทาแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปี จานวน 3,000 เล่ม
10. การรายงานภารกิจรัฐบาลและกระทรวง
มหาดไทย รอบประจาสัปดาห์ รอบ ประจาเดือน
รอบประจา ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน และรอบ
ประจาปี จานวน 71 ครั้ง
11. ดาเนินกิจกรรม PMQA หมวด ๒ การวางแผน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละการสื่ อ สารสู่ ก ารปฏิ บั ติ
จานวน 1 เรื่อง
ปี 2561
1. ปรับปรุงวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda)
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
รัฐบาล จานวน 7 วาระสาคัญ
2. วิเคราะห์สถานการณ์และศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบกระบวนการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชนในยุค 4.0 จานวน 1 โครงการ
3. ค้นหา และจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรม ให้เหมาะสม
จานวน 1 เรื่อง
4. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นหาวิธีการนายุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติในพื้นทีใ่ ห้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาความเชื่อมโยงกรมการพัฒนาชุมชน
กับการขับเคลื่อนประชารัฐและเศรษฐกิจฐานราก
ให้เข้มแข็ง จานวน 3 กระบวนงาน
6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารยุทธศาสตร์
โดยสร้างนักบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จานวน 2 รุ่น 180 คน
7. สนั บ สนุ น การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด 76 แห่ ง /
อาเภอ 878 แห่ง
8. จัดทาแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
9. จัดทาแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปี จานวน 3,000 เล่ม
10. การรายงานภารกิจรัฐบาลและกระทรวง
มหาดไทย รอบประจาสัปดาห์ รอบ ประจาเดือน
รอบประจา ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน และรอบ
ประจาปี จานวน 71 ครั้ง
11. ดาเนินกิจกรรม PMQA หมวด ๒ การวางแผน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละการสื่ อ สารสู่ ก ารปฏิ บั ติ
จานวน 1 เรื่อง

เชิงคุณภาพ
สอดคล้องกับ
การวางแผนงานและบริหารแผนงาน
1. การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง
2. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
มีขั้นตอนและกิจกรรมที่มุ่งไปสูเ่ ป้าหมายชัดเจน
3. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอ ขับเคลื่อนภารกิจได้ตาม
เป้าหมาย
4. กรมการพัฒนาชุมชนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน
5. หน่วยงานในสังกัดสามารถวางแผนดาเนินงาน
ได้ชดั เจน
6. กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลทราบผลงาน
ของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
7. การวางแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ
เป็นไปตามแนวทาง PMQA
ทั้งนี้ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์และแผนงาน
จะช่ ว ยให้ ก รมการพั ฒนาชุ ม ชนทั้ งส่ วนกลาง
และส่วนภูมิภาคสามารถดาเนินงานส่งเสริมให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มีความสุข
และเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมในภาพรวมของกรม เชื่อมโยงในการ
น านโยบายหลั ก ด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ และด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

- 55 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

ปี 2562
1. ทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นาของ
กรมการพัฒนาชุมชนและแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายรัฐบาล
2. วิเคราะห์สถานการณ์และศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบกระบวนการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชนในยุค 4.0 จานวน 1 โครงการ
3. ค้น หา และจัดท าข้ อเสนอแนะเพื่อ ปรั บ
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชนให้เหมาะสม จานวน 1 เรื่อง
4. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นหาวิธีการนายุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติในพื้นทีใ่ ห้มีประสิทธิภาพ
5. ทบทวนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda)
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
จานวน 7 วาระสาคัญ
6. พัฒนาความเชื่อมโยงกรมการพัฒนาชุมชน
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
จานวน 3 กระบวนงาน
7. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารยุทธศาสตร์
โดยสร้างนักบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จานวน 2 รุ่น 180 คน
8. สนั บ สนุ น การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด 76 แห่ ง /
อาเภอ 878 แห่ง
9. จัดทาแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
10. จัดทาแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปี จานวน 3,000 เล่ม
11. การรายงานภารกิจรัฐบาลและกระทรวง
มหาดไทย รอบประจาสัปดาห์ รอบ ประจาเดือน
รอบประจา ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน และรอบ
ประจาปี จานวน 71 ครั้ง
12. ดาเนินกิจกรรม PMQA หมวด ๒ การวางแผน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละการสื่ อ สารสู่ ก ารปฏิ บั ติ
จานวน 1 เรื่อง
(3.3) ภารกิจด้านการวิเคราะห์และจัดหางบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. เป็นเจ้าภาพงบบูรณาการด้ านการพัฒนา
- ด้านการสร้างความสามารถ เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง จานวน
ในการแข่งขัน
19 หน่วยงาน
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. ขอรับงบกลางรัฐบาลพัฒนาความสามารถ
ความเสมอภาคทางสังคม ในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ตามโครงการ

เชิงคุณภาพ

งบประมาณประจาปีของกรม
1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
ประจาปี ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
2. การใช้จ่ายงบประมาณมีความสาเร็จตามคา
ขอได้สูงมาก
3. การใช้จ่ายงบประมาณในพื้นที่เป็นรูปธรรม

- 56 ความเปลี่ยนแปลง
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
OTOP Village จานวนเงิน 582 ล้านบาท
3. จั ด ท าค าของบประมาณของกรมการ
พัฒนาชุมชน และดาเนินการของบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ จานวน 1 ปี
4. จั ด ท ารายงานผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ
ความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART) ประจาปี จานวน 1 โครงการ
5. จัดทาแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชนประจาปี จานวน 3,000 เล่ม
6. บริหารการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมการพัฒนาชุมชนประจาปี จานวน
5,886.59 ล้านบาท
7. บริห ารระบบและโปรแกรมการติ ดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการและงบประมาณ
(BPM) จานวน 1 ระบบ
ปี 2561
1. ขอรับงบกลางรัฐบาลพัฒนาความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ตามโครงการ
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวนเงิน
9,372.12 ล้านบาท
2. จัดทาคาของบประมาณของกรมการพัฒนา
ชุมชน และดาเนินการของบประมาณประจาปี
งบประมาณ จานวน 1 ปี
3. จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
(PART) ประจาปี จานวน 1 โครงการ
4. จัดทาแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชนประจาปี จานวน 3,000 เล่ม
5. บริหารการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมการพัฒนาชุมชนประจาปี จานวน
7,048.22 ล้านบาท
6. บริห ารระบบและโปรแกรมการติ ดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการและงบประมาณ
(BPM) จานวน 1 ระบบ
ปี 2562
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
2. จัดทาคาของบประมาณของกรมการพัฒนา
ชุมชน และดาเนินการของบประมาณประจาปี
งบประมาณ จานวน 1 ปี
3. จั ด ท ารายงานผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ
ความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART) ประจาปี จานวน 1 โครงการ

เชิงคุณภาพ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน มีผล
การเบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กาหนด และใช้จ่ายได้คุ้มค่า
5. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
งบประมาณบูรณาการ
6. งบประมาณบูรณาการด้านเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
งบประมาณเพิ่มเติม
7. การท่อ งเที่ ยวโดยชุม ชนได้รั บการกระตุ้ น
และส่งเสริมให้เกิดรายได้สชู่ ุมชนและประชาชน
อย่างแท้จริง
8. เกิ ด การกระตุ้ น การท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน
ประชาชนเกิ ด รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารการ
ท่องเที่ยว
ทั้งนี้ การวิเคราะห์และจัดหางบประมาณ จะช่วยให้
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว น
ภูมิภาคสามารถดาเนินงานส่งเสริมให้ ชุมชนมี
ความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มีความสุข และ
เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้ มแข็ ง ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิ จ
และสังคม ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมในภาพรวมของกรม เชื่อมโยงในการ
น านโยบายหลั ก ด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ และด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
4. จัดทาแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชนประจาปี จานวน 3,000 เล่ม
5. บริหารการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมการพัฒนาชุมชนประจาปี จานวน
6,932.73 ล้านบาท
6. บริห ารระบบและโปรแกรมการติ ดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการและงบประมาณ
(BPM) จานวน 1 ระบบ
(3.4) ภารกิจด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมการ 1. การปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน
- ด้านการสร้างความสามารถ พัฒนาชุมชนประจาปี จานวน 1 โครงการ
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละนโยบายของ
ในการแข่งขัน
2. การวางแผนบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ รัฐบาลชัดเจน
- ด้านการสร้างโอกาสและ โครงการ และระดับองค์การ และการขับเคลื่อน 2. กรมการพัฒนาชุมชนมีทิศทางการพัฒนาชุมชน
ความเสมอภาคทางสังคม กิจกรรมบริหารความเสี่ยงของกรมการพัฒนา ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
นโยบายรัฐบาล
ชุมชน จานวน 3 โครงการ
3. ทิศทางของกรมการพัฒนาชุมชนสอดคล้อง
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 3. การสร้างความคุ้มค่า และประเมินความ กับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สถาบันพระมหากษัตริย์ ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ของ แห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง กรมการพัฒนาชุมชน จานวน 1 โครงการ
4. สามารถค้นพบ SWOT และแนวทางการพัฒนา
ความเข้มแข็งจากฐานราก 4. การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม ชุมชนตามแนวทางที่เหมาะสมของประเทศ
การปรับปรุงโครงสร้างและ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนระยะต้นแผน 5. ระบบการประเมินความคุ้มค่าระดับองค์การ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ จานวน 1 โครงการ
มีความชัดเจน ถูกต้อง ผลการประเมินความคุ้มค่า
ของหน่วยงาน
5. การจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน ใช้ประโยชน์ได้ดี
กรมการพัฒนาชุมชนประจาปี (Annual Report) 6. เครือข่ายการประเมินผลการดาเนินงานมี
จานวน 2,000 เล่ม
ศักยภาพที่เหมาะสม ในด้านการประเมินผล
6. พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประเมินผล 7. มีที่ปรึกษาการดาเนินงานการประเมินผลที่
การด าเนิ น งานของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เป็นบุคคลภายนอกสามารถประเมินผลภารกิจ
จานวน 76 จังหวัด 18 เขตตรวจราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนได้เหมาะสม
7. สรรหาที่ปรึกษาการดาเนินงานการประเมินผล 8. แผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ รั บ การประเมิ น และ
และดาเนิน การประเมินผลภารกิจกรมการ ปรั บ ปรุ งในระยะกึ่ งของแผนทาให้ช่ว งปลาย
พัฒนาชุมชนโดยบุคคลภายนอก จานวน 1 คณะ แผนเกิดประโยชน์สูงสุด
8. ดาเนินกิจกรรม PMQA หมวด 7 การ 9. งบประมาณของรัฐมีความคุ้มค่าและได้รับ
ประเมินผลการดาเนินงาน จานวน 1 เรื่อง การใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ
ปี 2561
10. แผนบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ารมี
1. พัฒนาการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ความชัดเจน และความเสี่ยงขององค์การลดลง
และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 11. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน สามารถบริ ห าร
จานวน 4 ครั้ง 1 แผนงานต่อปี
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วางระบบการประเมินความคุ้มค่าระดับองค์การ 12. ระบบการควบคุ ม ภายในของกรมการ
จานวน 1 ระบบ มีกิจกรรม 3 ครั้ง เอกสาร พัฒนาชุมชนมีความชัดเจน
รายงานการประเมินความคุ้มค่า 110 เล่ม 13. PMQA ของกรมการพัฒนาชุมชนได้รับ
3. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตาม รางวัล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ทั้งนี้ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ที่ 12 จานวน 1 เรื่อง
ปฏิบัติราชการ จะช่วยให้กรมการพัฒนาชุมชน
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมการ ติดตามและสะท้อนผลการดาเนินงาน เพื่อทบทวน
พัฒนาชุมชนประจาปี จานวน 1 โครงการ
และปรั บปรุ งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการส่ งเสริ ม ให้
5. การวางแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มีความสุข
และการขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารความเสี่ยง และเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมี
ของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 3 โครงการ รายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
6. การสร้างความคุ้มค่า และประเมินความคุ้มค่า และสังคม ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ภาครั ฐ ของกรมการ ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาชุมชน จานวน 1 โครงการ
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
7. การประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทางสังคมในภาพรวมของกรม เชื่อมโยงในการ
กรมการพัฒนาชุมชนระยะต้นแผน จานวน 1 น านโยบายหลั ก ด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู
โครงการ
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ และด้านการพัฒนา
8. การจัดทารายงานผลการดาเนินงานกรมการ สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ
พัฒนาชุมชนประจาปี (Annual Report) จานวน อย่างเป็นรูปธรรม
2,000 เล่ม
ปี 2562
1. ด าเนิ น งานตามแนวทางควบคุ ม ภายใน
ได้รับมอบภารกิจจากกลุ่มตรวจสอบภายใน
จานวน 2 ครั้ง
2. ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะกลางแผน) จานวน
1 โครงการ
3. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
กรมการพัฒนาชุมชนประจาปี จานวน 1 โครงการ
4. การวางแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ
และการขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
ของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 3 โครงการ
5. การสร้างความคุ้มค่า และประเมินความ
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ของ
กรมการพัฒนาชุมชน จานวน 1 โครงการ
6. การจัดทารายงานผลการดาเนินงานกรมการ
พัฒนาชุมชนประจาปี (Annual Report) จานวน
2,000 เล่ม
(3.5) ภารกิจด้านการแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือทางด้านการพัฒนาชุมชนระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. โครงการ Microcredit and Sufficiency 1. ประเทศไทยมีความมั่นคงทางการส่งเสริม
- ด้านการสร้างความสามารถ Economy Development สาหรับผู้รับทุน ความสั ม พั น ธ์ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ รั บ
ในการแข่งขัน
จากต่างประเทศ จานวน 18 คน จาก 16 ประเทศ ประสบการณ์ในด้านเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
- ด้านการสร้างโอกาสและ ได้แก่ กัมพูชา จอร์แดน อินโดนีเซีย มาลาวี ฟิจิ ความเข้ า ใจกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ กองทุ น หมู่ บ้ า น
ความเสมอภาคทางสังคม ศรีลังกา ปากีสถาน ปารากวัย ซาอุดิอารเบีย กองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี โครงการ กข คจ
นโยบายรัฐบาล
สวาซิแลนด์ ติมอร์เลสเต ตูนีเชีย สปป.ลาว การพั ฒ นาทุ น ในทุ ก ระดั บ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
- ด้านการปกป้องและเชิดชู เมียนมา อาร์เมเนีย เอลซาวาดอร์ สนับสนุน พั ฒ นาชุ ม ชนและการผลิ ต ของชุ ม ชน จาก
สถาบันพระมหากษัตริย์ งบประมาณจากกรมความร่ ว มมือ ระหว่ า ง กรมการพัฒนาชุมชน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ประเทศ จานวน 1,270,700 บาท
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ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
2. ฝึกอบรมหลักสูตร SEP S-M-A-R-T Mobilizing
Team ภายใต้โครงการ พัฒนาชุมชนต้นแบบ
อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในศรีลังกา จานวน 23 คน จาก 3 หมู่บ้าน
ได้แก่
(1) หมู่บ้าน Deltota Pahalagama, Kandy
District และ (2) หมู่บ้าน Uyana Village,
Polonnaruwa District (3) หมู่บ้าน Wathupola,
Putlam District งบประมาณ 382,360บาท
3. ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักร
กั ม พู ช า จ านวน 1 หมู่ บ้ า น งบประมาณ
3,500,000 บาท ดาเนินการปี 2560 - 2562
ปี 2561
1. การสัมมนาการสร้างศักยภาพการพัฒนา
ที่มีชุมชนและหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนของ
ประเทศอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย คือเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท
และขจัดความยากจน ของประเทศสมาชิก
อาเซียนรวมประเทศไทย 10 ประเทศ ๆ ละ
3 คน รวม 30 คน และผู้แทนองค์กรต่างประเทศ
ที่มีสานักงานในประเทศไทย 5 คน รวมทั้งสิ้น
35 คน งบประมาณ 2,000,000 บาท
2. โครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารส่ งเสริ ม
OTOP แก่เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริม
อาชี พ ให้ แ ก่ เ ยาวชนในชนบทของประเทศ
สมาชิกอาเซียนรวมประเทศไทย 10 ประเทศ ๆ
ละ 3 คน รวม 30 คน 1,142,520 บาท
3. การฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International
Training Course-AITC) หลักสูตร Microcredit
and Sufficiency Economy Development
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม 19 คน จากประเทศแอลจี เ รี ย
บังกลาเทศ บุรุนดี โคลัมเบีย เอธิโอเปีย แกมเบีย
อิหร่าน เคนย่า สปป.ลาว มาลาวี มอริเชียส
เมียนมาร์ ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สวาซิแลนด์
ทาจิกิสถาน ยูกันด้า เวียดนามงบประมาณ
จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
กองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for
South-South Cooperation (PGTF) รวม
จานวน 1,375,540 บาท
4. การส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (D-Hope)
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2. ได้ส่งเสริมและขยายผลแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้ประเทศศรี ลังกา และผู้
เข้ า รั บ ความรู้ แ ละเพิ่ ม ทั ก ษะ เพื่ อ ท าหน้ า ที่
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นและจั ด ท า
โครงการงานพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านของตน

3. ได้ ข ยายแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้กับประเทศกัมพูชา และผู้เข้าร่วม
โครงการได้ รั บ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ห าร
จัดการชุมชน และเป็นการสานสัมพันธ์หมู่บ้าน
ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา
4. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ เ ข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ความหมายและบทบาทของหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานการพั ฒ นาที่ มี
ชุ ม ชนและหมู่ บ้ า นเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในบริ บทของแต่ล ะ
ประเทศ

5. ขยายผลการเสริ มสร้างความเข้มแข็งจาก
เศรษฐกิ จ ฐานรากให้ ป ระเทศอาเซี ย น และ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หลักการบริหาร
ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ส า ห รั บ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์รายใหม่และได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ มีความรู้ความ
เข้ า ใจกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต กองทุ น
หมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการ
กข.คจ. และการพั ฒ นาทุ น ในทุ ก ระดั บ จาก
กรมการพัฒนาชุมชน

7. ผู้ ป ระกอบการได้ รั บการพั ฒ นาให้ เป็ น ผู้ มี
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Project for Community - Based Entrepreneurship
Promotion จานวน 9 จังหวัด และค้นหาแชมป์
จ านวน 900 ผู้ ป ระกอบการ ได้ รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจาก JICA ปี 2560 - 2564
5. ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักร
กัมพูชา ดาเนินการต่อเนื่องใน 1 หมู่บ้าน
ปี 2562
1. การส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (D-Hope)
Project for Community - Based Entrepreneurship
Promotion จานวน 5 จังหวัด และค้นหาแชมป์
จ านวน 500 ผู้ ป ระกอบการ ได้ รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจาก JICA ปี 2562 - 2564
2. การพัฒนา Community-based Microcredit
and Sufficiency Economy Development
โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับแผน
โคลัมโบ (Colombo Plan) ร่วมกันออกค่าใช้จ่าย
สาหรับผู้รับทุน จานวน 14 คน จาก 5 ประเทศ
ได้แก่ประเทศบังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย ปากีสถาน
และศรีลังกา
(3.6) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2562
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. พัฒนา Big Data เพื่อบริหารการตัดสินใจ โดย
ในการแข่งขัน
จัดทาระบบและเครื่องมือในการรวบรวมและ
นโยบายรัฐบาล
ประมวลผลข้อมูล จากฐานข้อมูล Big Data เพื่อ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง การตัดสินใจของผู้บริหาร จานวน 2 ระบบ
ความเข้มแข็งจากฐานราก มีฐานข้อมูลหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
การปรับปรุงโครงสร้างและ 3,273 แห่ง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 32,730 ผลิตภัณฑ์
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 2. การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรชุ ม ชน
ของหน่วยงาน
ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี การบริการ
ท่องเที่ยว เพื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด
โดยมีประชาชนผู้ดูแลทรัพยากร จานวน 4,000 คน
มีทรัพยากร ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้
จานวน 15,000 รายการ
3. จัดทาข้อมูลโครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) จานวน
10 ชุ ด ข้ อ มู ล และพั ฒ นาแบบฟอร์ ม การ
เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมทั้งตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนนาเข้าระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ จานวน 1 ระบบ
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ทั ก ษะในการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จากประเทศญี่ปุ่น
8. ได้ ข ยายแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้กับประเทศกัมพูชา และผู้เข้าร่วม
โครงการได้ รั บ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ห าร
จัดการชุมชน และเป็นการสานสัมพันธ์หมู่บ้าน
ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา
ทัง้ นี้ การแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือทางด้าน
การพัฒนาชุมชนระหว่างประเทศ เป็นการส่งเสริม
การดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนให้มี
บทบาทในเวทีระดับนานาชาติ ในส่วนของการส่งเสริม
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
มี ค วามสุ ข และเศรษฐกิ จ ฐานรากมี ค วาม
เข้ม แข็ง ประชาชนมี รายได้ เพิ่ม ขึ้น ลดความ
เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตอบสนอง
เป้ าหมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(The
Sustainable Development Goals : SDGs)
1. ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการแสวงหางบประมาณ
นามาพัฒนาชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ที่พร้อมให้บริการการท่องเที่ยว และการจาหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ / สิ น ค้ า ของชุ ม ชนกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยไม่ต้องออกเดินทางจากชุมชนออกไป
ผู้ ส นใจกิ จ กรรมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องชุ ม ชน
สามารถติดต่อสื่อสารและขอรับบริการจากชุมชน
ได้ทันทีและได้โดยตรง
2. ข้อมูลได้รับการกลั่นกรองและตรวจสอบให้
เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยจัดทาและแบ่งประเภท
ของข้อมูลได้หลากหลาย
การประมวลผลข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น สื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ และสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน
แหล่งทรัพยากร จะดาเนินการได้ทันที ทั้งเอกสาร
แผ่นพับ แคตตาล็อก เว็บไซด์ เป็นต้น
ประชาชนสามารถสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว
ค้นหาเทคนิค วิธีการและรูปแบบของการใช้ทรัพยากร
สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
สามารถบริการได้ทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศ
และต่างประเทศ
3. ข้ อ มู ล ได้ รั บ การตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติ
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วิธีการบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบ และรัดกุม
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นและร่วมกั น
เสนอปัญหาและทางออกในการปรับปรุงระบบ
ให้สมบูรณ์
มีการถอดบทเรียนที่นามาใช้ในการปรับปรุง
ข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานในระบบ
ตามกรอบการดาเนินงาน ของ ป.ย.ป.มท.

(4) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ) จานวน 1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมาก
ในงานวิชาการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับชาติ การศึกษา วิเคราะห์
เสนอแนะ และประสานนโยบายในระดับกระทรวงและระดับประเทศ ประสานงานกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล
และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และกากับดูแลศูนย์ประสานราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของกรม รวมถึงการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมากทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาชุมชน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษมีบทบาท
หน้าที่ในการกาหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในภาพรวมของกรม เชื่อมโยง
ในการนานโยบายหลักด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานรากไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
(4.1) ภารกิจด้านนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ด้านความมั่นคง
- ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน
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ปี 2560
1. กาหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทาง
การพัฒนาชุมชนระดับชาติ จานวน 1 โครงการ
2. ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะ และประสาน
การเสนอนโยบายในระดั บ กระทรวงและ
ระดับประเทศ จากความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ จานวน 12 โครงการ
3. ประสานงานกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล
และหน่วยงานภายนอกอื่น ที่เกี่ ยวข้อ งเพื่ อ
แปลงนโยบายของรั ฐ บาลและยุ ทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติ จานวน 4 ประเด็น
4. บริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดกรมการ
พัฒนาชุมชนเพื่อบูรณาการงานนโยบาย การปฏิรูป
ประเทศ และการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่ประชาชน
5. ประสานงานการเตรียมการประชุมของ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
1. มี แ นวทางการก าหนดนโยบาย มาตรการ
พัฒนาชุมชนระดับชาติที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล
2. ปั ญ หาและความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน
ได้รับการเสนอให้ผู้บริหารประเทศได้ทราบและ
แก้ไข
3. ประเด็นการพัฒนาของกรมมีความสอดคล้อง
กับทิศทางประเทศได้รับการบรรจุเป็นแผนของ
มท. และแผนของประเทศ
4. กิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชนได้รับ
การบู ร ณาการใช้ ท รั พ ยากรและมุ่ ง ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
6. คณะผู้บริหารประเทศมีข้อมูลที่ตรงกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน และประชาชน
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ผู้บ ริห ารประเทศและการจัด ทาข้อ มูล เพื่ อ
การประชุม การตอบข้อซักถาม การลงพื้นที่
ติดตามงานของคณะรัฐบาล รัฐบาล คณะรัฐมนตรี
หรือผู้บริหารระดับสูงของประเทศ จานวน 12 เรื่อง
6. จั ดท าและประสานการตอบข้ อซั กถาม ค า
ชี้แจง กระทู้ ญัตติ วาระ ของ ส.ส. ส.ว. ครม.
7. การติ ด ตามผู้ บ ริ ห ารประเทศลงพื้ น ที่
จานวน 12 ครั้ง
8. ประสานการดาเนินงานด้านนโยบายและ
ความมั่ น คงกั บ หน่ ว ยงานรั ฐ /เอกชนอื่ น ๆ
จานวน 23 หน่วยงาน
ปี 2561
1. กาหนดแนวทางการจัดทาและวางแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนระดั บ ชาติ
จานวน 1 โครงการ
2. วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการเสนอ
นโยบายในระดับกระทรวงและระดับประเทศ
จากความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่
จานวน 10 โครงการ
3. วิ เคราะห์ เสนอแนะ และประสานงาน
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล และหน่วยงาน
ภายนอกอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อแปลงนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่
การปฏิบัติ จานวน 4 ประเด็น
4. บริหารจัดการบูรณาการงานนโยบาย การปฏิรูป
ประเทศ และการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่ประชาชน
จานวน 1 ครั้ง
5. ประสานงานการเตรียมการประชุมของ
ผู้บ ริห ารประเทศและการจัด ทาข้อ มูล เพื่ อ
การประชุม การตอบข้อซักถาม การลงพื้นที่
ติดตามงานของคณะรัฐบาล รัฐบาล คณะรัฐมนตรี
หรือผู้บริหารระดับสูงของประเทศ จานวน
12 เรื่อง
6. จั ด ท าและประสานการตอบข้ อ ซั ก ถาม
คาชี้แจง กระทู้ ญัตติ วาระ ของ ส.ส. ส.ว. ครม.
7. การติ ด ตามผู้ บ ริ ห ารประเทศลงพื้ น ที่
จานวน 10 ครั้ง
8. ประสานการดาเนินงานด้านนโยบายและ
ความมั่ น คงกั บ หน่ ว ยงานรั ฐ /เอกชนอื่ น ๆ
จานวน 23 หน่วยงาน
ปี 2562
1. ประสานงานกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล
และหน่วยงานภายนอกเพื่อแปลงนโยบาย
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ได้รับการช่วยเหลือตรงความต้องการ
7. ข้ อ สั่ ง การของผู้ บ ริ ห ารในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
นาไปปฏิบัติ
8. หน่ ว ยงานราชการได้ บู ร ณาการกิ จ กรรม
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
9. แผนการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (SDGs) ได้ รั บ การ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
10. สภาผู้แทนฯ ได้รับคาตอบที่ถูกต้องตรงประเด็น
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น นโยบายของรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึ ง นโยบายอธิ บ ดี
กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้ มีความสุข และเศรษฐกิจ
ฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ในภาพรวมของกรม เชื่อมโยงในการนานโยบาย
หลั กด้ า นกา ร ป กป้ องแ ล ะ เ ชิ ด ชู ส ถา บั น
พระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็ น
รูปธรรม
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ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่
การปฏิบัติ จานวน 4 ประเด็น
2. บริ ห ารจั ด การบู ร ณาการงานนโยบาย
การปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไปสู่ประชาชน จานวน 1 โครงการ
3. ประสานงานผู้บ ริ หารประเทศและการ
จั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อ การประชุ ม การตอบข้ อ
ซั กถาม การลงพื้ น ที่ ติ ด ตามงานของคณะ
รัฐบาล รัฐบาล คณะรัฐมนตรี หรือผู้บริหาร
ระดับสูงของประเทศ จานวน 15 เรื่อง
4. จั ดท าและประสานการตอบข้ อซั กถาม ค า
ชี้แจง กระทู้ ญัตติ วาระของ ส.ส. ส.ว.ครม.
5. การติดตามผู้บริ หารประเทศลงพื้น ที่
จานวน 14 ครั้ง
6. ประสานการดาเนินงานด้านนโยบายและ
ความมั่ น คงกั บ หน่ ว ยงานรั ฐ /เอกชนอื่ น ๆ
จานวน 25 หน่วยงาน
(4.2) ภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. ขยายและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
- ด้านการสร้างความสามารถ เพิ่มขึ้น จานวน 878 แห่ง
ในการแข่งขัน
2. ประสานการดาเนินงานโครงการ To Be
- ด้านการสร้างโอกาสและ Number One ในนามกรมการพัฒนาชุมชน
ความเสมอภาคทางสังคม จานวน 76 จังหวัด
นโยบายรัฐบาล
3. บริหารงานโครงการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- ด้านการปกป้องและเชิดชู จานวน 3 โครงการ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 4. การร่ ว มจั ด ท าแผนการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง (SDGs) ของกระทรวงมหาดไทย และของ
ความเข้มแข็งจากฐานราก กรมการพัฒนาชุมชน
การปรับปรุงโครงสร้างและ 5. ประสานการดาเนินงานสานพลังประชา
ทบทวนบทบาทภารกิ จ รั ฐ และเศรษฐกิ จ ฐานราก (SE3) ระดั บ
ของหน่วยงาน
ส่วนกลางและผู้บริหารของประเทศ จานวน
77 คณะ
6. การดาเนินงานวันพัฒนาชุมชน สนับสนุน
ความสาเร็จของประชาชนและประเทศไทย
จานวน 1 โครงการ
ปี 2561
1. พัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 76 แห่ง
2. ขยายและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพิ่มขึ้น จานวน 878 แห่ง
3. บริหารงานโครงการเฉพาะพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ จานวน 3 โครงการ
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โครงการและกิจกรรมพิเศษ
1. มีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นพลังประชาชน
ขจัดยาเสพติด
2. ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินมีศักยภาพใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
และการบริหารจัดการกองทุนและชุมชน
3. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้รับ
การกระตุ้นการทางานให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น
4. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
และอาเภอได้รับการเพิ่มทักษะให้สูงขึ้น
5. ภาคีก ารขั บ เคลื่ อนกองทุ นแม่ ของแผ่ น ดิ น
ได้รับการเพิ่มศักยภาพ
6. ชุมชน To Be Number One มีกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. คณะท างานสานพลั ง ประชารั ฐ ฯ (SE3)
มีทิศทางและเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
8. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
OTOP นวัตวิถี และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
มั่นใจในการทางาน
ทัง้ นี้ การดาเนินกิจกรรมพิเศษช่วยส่งเสริมให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มีความสุข
และเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่ งตอบสนองยุทธศาสตร์ ชาติ ด้า น
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4. ประสานการดาเนินงานโครงการ To Be
Number One ในนามกรมการพัฒนาชุมชน
จานวน 76 จังหวัด
5. ติด ตามผลการด าเนิน งานตามแผนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของกรมการพัฒนาชุมชน
จานวน 9 จังหวัด
6. ประสานการดาเนินงานสานพลังประชารัฐ
และเศรษฐกิจฐานราก (SE3) ระดับส่วนกลาง
และผู้บริหารของประเทศ จานวน 77 คณะ
7. การดาเนินงานวันพัฒนาชุมชน สนับสนุน
ความสาเร็จของประชาชนและประเทศไทย
จานวน 1 โครงการ
ปี 2562
1. พัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ทุ ก กองทุ น จ านวน
20,267 คน
2. พัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
จังหวัด 2,280 คน ระดับอาเภอ 17,560 คน
3. เพิ่ ม ศั ก ยภาพภาคี ใ นการขั บ เคลื่ อ น
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 200 คน
4. ขยายและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพิ่มขึ้น จานวน 1,000 แห่ง
5. ประสานการดาเนินงานโครงการ To Be
Number One ในนามกรมการพัฒนาชุมชน
จานวน 76 จังหวัด
6. พัฒนาเครือข่ายนักยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ระดับชาติ จานวน 1 โครงการ
7. บริหารงานโครงการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
จานวน 3 โครงการ
8. ติดตามและรายงานผลตามแผนการพัฒนา
ที่ยั่ งยื น (SDGs) ของกรมการพัฒ นาชุม ชน
จานวน 1 โครงการ
9. การดาเนินงานวันพัฒนาชุมชน สนับสนุน
ความสาเร็จของประชาชนและประเทศไทย
จานวน 1 โครงการ
(4.3) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. จัดโครงการของขวัญปีใหม่ และรายงาน
- ด้านการสร้างความสามารถ ผลการดาเนินงาน จานวน 12 ครั้ง
ในการแข่งขัน
ปี 2561
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. จัดตั้งหน่วยงานประสานงานการดาเนินงาน
ความเสมอภาคทางสังคม โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ
นโยบายรัฐบาล
การท่ องเที่ ยวโดยชุ มชน จ านวน 1 หน่ ว ย

เชิงคุณภาพ
ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมในภาพรวมของกรม เชื่อมโยงในการ
น านโยบายหลั ก ด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู
สถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ และด้า นการพัฒ นา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

1. ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ประชาชน
ใช้สินค้าราคาถูก
2. ผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความมั่นใจใน

- 65 ความเปลี่ยนแปลง
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
ประสานงาน 76 จังหวัดและหน่วยงานส่วนกลาง
3. จัดโครงการของขวัญปีใหม่ และรายงาน
ผลการดาเนินงาน จานวน 8 ครั้ง
ปี 2562
1. จัดทายุทธศาสตร์แห่งความสุขเพื่อยกระดับ
ความสุขของประชาชน แจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 10,000 เล่ม

เชิงคุณภาพ
การทางาน
3. ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ประชาชน
ใช้สินค้าราคาถูก
4. การสร้างความสุขให้ประชาชนมีทิศทางและ
เป้าหมายการดาเนินงานที่ชัดเจน ปฏิบัติได้
ทั้งนี้ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็น
นโยบายของรั ฐบาล จัด โครงการของขวัญ ปีใ หม่
เป็ น นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และ
ยุทธศาสตร์แห่ งความสุ ขเป็ นนโยบายของอธิ บดี
เพื่ อส่ งเสริ มให้ ชุ มชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถ
พึ่งตนเองได้ มีความสุข และเศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข้ มแข็ ง ประชาชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ลด
ความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการ
สร้า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคมใน
ภาพรวมของกรม เชื่อมโยงในการนานโยบาย
หลั กด้ า นกา ร ป กป้ องแ ล ะ เ ชิ ด ชู ส ถา บั น
พระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็ น
รูปธรรม

- 66 3.3.3 กองคลัง จานวน 2 ตาแหน่ง
(1) ตาแหน่งเป้าหมาย
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
กองคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
50
ผู้อานวยการ
ต้น
กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ผู้อานวยการกลุ่มงาน)
91
นายช่างโยธา
ชานาญงาน

ส่วนราชการและตาแหน่งที่ขอกาหนดไว้ใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
กองคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
50
ผู้อานวยการ
สูง
กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ผู้อานวยการกลุ่มงาน)
91
นายช่างโยธา
อาวุโส

(2) อานาจหน้าที่และการแบ่งโครงสร้างภายใน
กองคลัง เป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางมีอานาจหน้าที่
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552 เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 5 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย มีกรอบอัตรากาลัง
รวมทั้งสิ้น 56 ตาแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการ 45 ตาแหน่ง พนักงานราชการ 2 ตาแหน่ง และลูกจ้างประจา 9 ตาแหน่ง
กองคลัง
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ

กลุ่มงานบัญชี

กลุ่มงานการเงิน

กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

ฝ่ายอานวยการ

(3) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งผู้อานวยการคลัง (อานวยการสูง) จานวน 1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ต่ากว่าระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลาง รับผิดชอบการบริหารงบประมาณของกรม กากับดูแลและออกแบบ
มาตรการหรือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของกรม กากับและสนับสนุนองค์ความรู้การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะกรรมการ และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แสวงหาความร่วมมือด้านการเงิน การบัญชี และการพัส ดุ
บริหารจัดการและสั่งการให้บริการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของกองคลัง ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกองคลังมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล และภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการ เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และเศรษฐกิจ
ฐานรากมั่นคง โดยต้องดาเนินการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 5.9, 7.1 และ 6.9 (ณ เดือนมิถุนายน 2562)

- 67 พันล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ตามลาดับ โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อดาเนินการพัฒนาเชิงพื้นตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จานวน 9,328,118,200 บาท โดยต้องใช้จ่ายเงินด้วยความรวดเร็ว
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ควบคู่กับความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ ประกอบกับได้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินภาครัฐต่าง ๆ เช่น การใช้พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government, Fiscal Management Information System : GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระบบ
การจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) ระบบการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (ตามโครงการ e-Payment) นอกจากนั้นกองคลังยังได้พัฒนา
ระบบงานการให้บริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน เช่ น
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ระบบจองรถยนต์ออนไลน์ ระบบใบรับเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ e-KM การมอบอานาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การตอบข้อหารือของหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รวมถึงการได้รับมอบหมายให้เป็นสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมฯ กองคลังจึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้น
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(3.1) ภารกิจด้านการบริหารงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. มีการโอนจัดสรร การกันเงิน การขยายเวลา
- ด้านความมั่นคง
เบิ ก จ่ า ยเงิ น การโอนเปลี่ ย นแปลงมากกว่ า
- ด้านการสร้างความสามารถ 500 รายการต่อปี จาแนกเงินตามประเภท
ในการแข่งขัน
ดังนี้
- ด้านการสร้างโอกาสและ
1) การโอนเงิ น จั ด สรรงบประมาณให้
ความเสมอภาคทางสังคม หน่ วยงานส่ วนกลาง ส านั กงานพั ฒนาชุ มชน
นโยบายรัฐบาล
จังหวัด 76 จังหวัด และศูนย์ศึกษาและพัฒนา
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ชุมชน 11 แห่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์
ปี 2560 : จานวน 266 ครั้ง เป็นเงิน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 3,073,171,155.27 บาท
ความเข้มแข็งจากฐานราก
- หน่วยงานส่วนกลาง
เป็นเงิน 784,117,253.27 บาท
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เป็นเงิน 2,194,339,471.69 บาท
- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
เป็นเงิน 94,741,430.31 บาท
ปี 2561 : จานวน 319 ครั้ง เป็นเงิน
4,673,524,890.00 บาท
- หน่วยงานส่วนกลาง
เป็นเงิน 1,216,578,101.60 บาท
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เป็นเงิน 3,387,898,344.84 บาท

เชิงคุณภาพ
1. การออกแบบและพัฒนาระบบงานเพื่อให้
หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพั ฒ นาและวางระบบการควบคุ ม
งบประมาณ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณ
เป็ น ไปอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภาพ มี ความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ ลดการทุจริตแประพฤติมิ
ชอบ และการด าเนิ น การที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
ทั้งนี้ การดาเนินบริหารงบประมาณช่วยส่งเสริม
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มี
ความสุข และเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คมใน
ภาพรวมของกรม เชื่อมโยงในการนานโยบาย
หลั ก ด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์ และด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง จากฐานรากไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างเป็นรูปธรรม
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- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
เป็นเงิน 69,048,443.56 บาท
ปี 2562 : จานวน 342 ครั้ง เป็นเงิน
4,310,026,100.00 บาท
- หน่วยงานส่วนกลาง
เป็นเงิน 1,038,678,135.25 บาท
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เป็นเงิน 3,156,324,199.72 บาท
- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
เป็นเงิน 115,023,765.72 บาท
2) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ปี 2560 :
จานวน 150,970,072.45 บาท
ปี 2561 :
จานวน 4,5757,262,691.20 บาท
ปี 2562 :
จานวน 219,898,961.70 บาท
3) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ปี 2562 :
จานวน 22,000,496 บาท
4) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ปี 2560 :
จานวน 28 ครั้ง
จานวน 9,846,282.67 บาท
ปี 2561 :
จานวน 19 ครั้ง
จานวน 231,615,345 บาท
ปี 2562 :
จานวน 17 ครั้ง
จานวน 134,542,384 บาท
5) ดาเนินการเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกแทนกัน
ปี 2562 :
จานวน 3 หน่วยงาน
จานวน 15,129,150 บาท
ปี 2561 :
จานวน 4 หน่วยงาน
จานวน 212,463,566 บาท
ปี 2562 :
จานวน 3 หน่วยงาน
จานวน 17,950,336 บาท
2. มีการจัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลาง

เชิงคุณภาพ

- 69 ความเปลี่ยนแปลง
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และส่วนภูมิภาค
ปี 2560 : จานวน 14 ครั้ง
ปี 2561 : จานวน 16 ครั้ง
ปี 2562 : จานวน 16 ครั้ง
(3.2) ภารกิจด้านการเงินและบัญชี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. การเงิน
- ด้านความมั่นคง
1) รายการขอเบิ ก เงิ น งบประมาณผ่ า น
- ด้านการสร้างความสามารถ ระบบ GFMIS
ในการแข่งขัน
- ปีงบประมาณ 2560 จานวน 4,094 ฎีกา
- ด้านการสร้างโอกาสและ เป็นเงิน 1,148,582,546.65 บาท
ความเสมอภาคทางสังคม
- ปีงบประมาณ 2561 จานวน 4,298 ฎีกา
นโยบายรัฐบาล
เป็นเงิน 3,802,440,601.83 บาท
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
- ปีงบประมาณ 2562 จานวน 4,793 ฎีกา
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเงิน 5,394,104,993.70 บาท
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
2) รายการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS
ความเข้มแข็งจากฐานราก
- ปี งบประมาณ 2560 จ านวน 2,873
รายการ เป็นเงิน 176,538,538.97 บาท
- ปี งบประมาณ 2560 จ านวน 3,049
รายการ เป็นเงิน 206,707,983.13 บาท
- ปี งบประมาณ 2560 จ านวน 3,316
รายการ เป็นเงิน 267,208,036.02 บาท
3) รายการรับ - นาส่งเงินผ่านระบบ GFMIS
- ปีงบประมาณ 2560 จานวน 2,514
รายการ เป็นเงิน 59,140,716.32 บาท
- ปีงบประมาณ 2561 จานวน 2,838
รายการ เป็นเงิน 104,312,989.63 บาท
- ปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2561 - (ปัจจุบัน) 22 สิงหาคม 2562) จานวน
2,790 รายการ เป็นเงิน 81,362,257.03 บาท
4) โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporlate
Online
- ปีงบประมาณ 2561 (เริ่ม 10 เมย.
2561) จ านวน 3,576 รายการ เป็ น เงิ น
73,050,594.63 บาท
- ปีงบประมาณ 2562 จานวน 9,655
รายการ เป็นเงิน 739,434,576.10 บาท
5) ตรวจสอบหลั ก ฐานการขอรั บ ค่ า เช่ า
บ้าน (แบบ 6005)
- ปีงบประมาณ 2560 จานวน 173 สัญญา
- ปีงบประมาณ 2561 จานวน 163 สัญญา
- ปีงบประมาณ 2562 จานวน 172 สัญญา
5) ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกค่าเช่าบ้าน
(แบบ 6006)

เชิงคุณภาพ

1. การออกแบบและพัฒนาระบบการควบคุ ม
ภายในด้ า นการเงิ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1) ปี 2560 ออกแบบและพัฒนาระบบ
e-information & payment 2 ระบบ ได้แก่
ระบบใบรับเงินเดือนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต (ESlip) ระบบใบรั บ ค่ า เช่ า บ้ า นผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ต (E-Rent) ให้ข้าราชการกรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชนสามารถตรวจสอบการรั บเงิ น
เงินเดือนและค่าเช่าบ้านได้ถูกต้องรวดเร็ว
2) ปี 2561 กาหนดแนวทางหลักเกณฑ์
ระบบการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB
Corporate Online) ทั้ งส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค เพื่อให้การรับเงินและการนาเงินส่ง
คลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online) น าไปสู่ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ปี 2562 พั ฒ นาระบบโปรแกรม
ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิก การรับเงิน การ
จ่ า ยเงิ น การรายงานต่ า ง ๆ สามารถแสดง
ข้อมูลการเรีย กเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
เงินฌาปนกิจฯค้างชาระ ได้ทันทีแบบ Online
Real Time ทาให้ทายาทของสมาชิกได้รับเงิน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
2. กองคลั ง กรมการพั ฒนาชุ มชน ส่ งเสริ ม
สนับสนุนและผลักดันโครงการระบบNational ePayment ภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพื่อเป็นผู้นาในด้านเทคโนโลยี
3. การทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในระดับกรมฯ
ในฐานะ Admin ซึ่ งเป็ นผู้ ดู แลระบบ KTB
Corporate Online ให้กับหน่วยเบิกจ่าย ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4. การท าหน้ าที่ ให้ ค าปรึ กษาแนะน าด้ าน
เทคนิค ทักษะเฉพาะด้าน การเงินการคลังการ
บัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

- 70 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
- ปีงบประมาณ 2560 จานวน 3,347 ชุด
- ปีงบประมาณ 2560 จานวน 3,547 ชุด
- ปีงบประมาณ 2562 จานวน 3,533 ชุด
6) จัดทาและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้างประจา ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และ
ผู้รับบานาญ
- ปีงบประมาณ 2560
เงินเดือน 6,382 ราย/เดือน เป็นเงิน
211,380,244.46 บาท/เดือน
ค่าจ้างประจา 130 ราย/เดือน เป็นเงิน
2,837,008.21 บาท/เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 69 ราย/
เดือน เป็นเงิน 1,432,929.46บาท/เดือน
เงินบานาญ 3,513 ราย/เดือน เป็นเงิน
79,699,732.83 บาท/เดือน
- ปีงบประมาณ 2561
เงินเดือน 6,373 ราย/เดือน เป็นเงิน
217,012,845.56 บาท/เดือน
ค่าจ้างประจา 116 ราย/เดือน เป็นเงิน
2,705,366.99 บาท/เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 66 ราย/
เดือน เป็นเงิน 1,385,773.36 บาท
เงินบานาญ 3,713 ราย/เดือน เป็นเงิน
81,699,845.44 บาท/เดือน
- ปีงบประมาณ 2562
เงินเดือน 6,324 ราย/เดือน เป็นเงิน
216,219,149.32 บาท/เดือน
ค่าจ้างประจา 108 ราย/เดือน เป็นเงิน
2,641,576.09 บาท /เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 82 ราย/
เดือน เป็นเงิน 1,713,602.85 บาท/เดือน
เงินบานาญ 4,226 ราย/เดือน เป็นเงิน
99,054,670 บาท/เดือน
7) ข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน
7.1) สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
- ปี 2560 จานวน 9,009 ราย
- ปี 2561 จานวน 9,285 ราย
- ปี 2562 จานวน 9,374 ราย
7.2 การจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
- ปี 2560 จานวน 101 ราย เป็นเงิน
11,963,087.72 บาท
- ปี 2561 จานวน 95 ราย เป็นเงิน

เชิงคุณภาพ
5. กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะ ภายใต้
โครงการ พช. ชวนทิ้ งให้ ถู กถั ง เพื่ อส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในการ คัดแยกขยะ
การเงินการคลังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การจัดการความรู้ด้านการเงิน การคลัง
โดยการรวบรวมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ ร้ อ ม แ บ บ ม า ต ร ฐ า น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและภูมิภาค
ทั้งนี้ การออกแบบและพัฒนาระบบการควบคุ ม
ภายในด้ า นการเงิ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ช่ วยส่ งเสริ มให้ ชุ มชนมี ค วาม
เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มีความสุข และ
เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมี
รายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ลดความเหลื่ อ มล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสั ง คมในภาพรวมของกรม
เชื่ อ มโยงในการน านโยบายหลั ก ด้ า นการ
ปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
และด้ านการพัฒ นาสร้า งความเข้ ม แข็ งจาก
ฐานรากไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- 71 ความเปลี่ยนแปลง
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10,046,659.79 บาท
- ปี 2562 จานวน 101 ราย เป็นเงิน
14,149,478.08 บาท
2. บัญชี การดาเนินงานทางด้านบัญชีของ
กรมการพัฒนาชุมชน กองคลังมีหน้าที่รับผิดชอบ
1) หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง จานวน 12 หน่วย
2) หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค จานวน 76 หน่วย
3) ผู้ปฏิบัติงานระดับอาเภอ 878 อาเภอ
การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จานวน
100 ศูนย์ต้นทุน การปรับปรุงรายการบัญชี
ณ วันสิ้นปีงบประมาณในระบบ GFMIS จานวน
8 บัญ ชี การจัด ทารายงานการเงิน ประจ าปี
ภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 88
หน่วยเบิกจ่าย เป็นประจาทุกปี นอกจากนั้นยัง
ได้ดาเนินการเกี่ยวกับงานทางด้านบัญชี ดังนี้
1) ตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์การประเมินผล
การฏิ บั ติ งานด้ า นบั ญ ชี ทุ ก สิ้ น เดื อ น และสิ้ น
ปีงบประมาณ และแก้ไขข้อผิดพลาดทุกหน่วย
เบิกจ่าย
- ปี 2560 จานวน 1,101 ครั้ง
- ปี 2561 จานวน 1,144 ครั้ง
- ปี 2562 จานวน 1,144 ครั้ง
2) จัดทาและตรวจสอบงบทดลองประจาเดือน
และแก้ไขข้อผิดพลาด
- ปี 2560 จานวน 1,002 ครั้ง
- ปี 2561 จานวน 1,056 ครั้ง
- ปี 2562 จานวน 1,056 ครั้ง
3) ประมวลค่าเสื่อมราคาประจาเดือน และ
ตรวจสอบบัญชีพักสินทรัพย์ทุกหน่วยเบิกจ่าย
ในระบบ GFMIS
- ปี 2560 จานวน 24 ครั้ง
- ปี 2561 จานวน 24 ครั้ง
- ปี 2562 จานวน 24 ครั้ง
4) ตรวจสอบผิดดุลบัญชีระดับหน่วยเบิกจ่าย
และแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ GFMIS
- ปี 2560 จานวน 36 ครั้ง
- ปี 2561 จานวน 36 ครั้ง
- ปี 2562 จานวน 36 ครั้ง
5) วิเคราะห์เอกสารรายการบัญชีเพื่อระบุ
รหัสบัญชีแยกประเภท (GL)
- ปี 2560 จานวน 4,094 ฎีกา
- ปี 2561 จานวน 4,298 ฏีกา
- ปี 2562 จานวน 3,683 ฏีกา
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6) ตรวจสอบและจัดทาทะเบียนคุมเจ้าหนี้/
ลูกหนี้/ใบสาคัญ
- ปี 2560 จานวน 4,094 ฎีกา
- ปี 2561 จานวน 4,298 ฏีกา
- ปี 2562 จานวน 3,683 ฏีกา
3. รณรงค์ ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์
ข้ า ราชการและประชาชน ในการลด ใช้ ซ้ า
นากลับมาใช้ใหม่
(3.3) ภารกิจด้านการกากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ด้านการสร้างความสามารถ
จานวน 677 รายการ ประกอบด้วย
ในการแข่งขัน
1) วิธีตกลงราคา 621 รายการ
- ด้านการสร้างโอกาสและ
2) วิธีสอบราคา 12 รายการ
ความเสมอภาคทางสังคม
3) วิธีพิเศษ 7 รายการ
นโยบายรัฐบาล
4) วิธีกรณีพิเศษ 3 รายการ
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
5) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 34 รายการ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ปี 2561
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
จานวน 997 รายการ ประกอบด้วย
การปรับปรุงโครงสร้างและ
1) วิธีเฉพาะเจาะจง 910 รายการ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
2) วิธีคัดเลือก 10 รายการ
ของหน่วยงาน
3) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 64 รายการ
4) วิธีจ้างที่ปรึกษา 10 รายการ
5) ขายทอดตลาด 3 รายการ
ปี 2562
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 997 รายการ ประกอบด้วย
1) วิธีเฉพาะเจาะจง 910 รายการ
2) วิธีคัดเลือก 10 รายการ
3) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 64 รายการ
4) วิธีจ้างที่ปรึกษา 10 รายการ
5) ขายทอดตลาด 3 รายการ
(3.4) ภารกิจด้านการบริหารพัสดุ
การปรับปรุงโครงสร้างและ ปี 2560
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 1. ประธานกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ของหน่วยงาน
ขอจาหน่า ยพัสดุที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็ น
เจ้าของงบประมาณ และเป็นคณะทางาน
ดาเนินการขายทอดตลาด จานวน 2 รายการ
ปี 2561
2. ประธานกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ขอจาหน่า ยพัสดุที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็ น
เจ้าของงบประมาณ และเป็นคณะทางาน
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1. ภารกิจด้านการกากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยส่งเสริมให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มี
ความสุข และเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คมใน
ภาพรวมของกรม เชื่อมโยงในการนานโยบาย
หลั ก ด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์ และด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง จากฐานรากไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างเป็นรูปธรรม
2. ภารกิจด้านการกากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนิ น การโดยกลุ่ ม งานพั ส ดุ โดยเป็ น
หน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัด
จ้างในหน่วยงานส่วนกลางของกรมการพัฒนา
ชุมชน ในทุกขั้นตอนของการจัดซื้ อจัดจ้ าง ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยส านั ก/กอง/ศู นย์ จ านวน 13
หน่วยงาน มีการแบ่งงานตามภารกิจของสานัก/กอง
และตามค าสั่ งมอบอ านาจของกรมการพั ฒ นา
ชุมชน
1. ภารกิจของกลุ่มงานพัสดุ ประกอบด้วย
1 ) ค ว บ คุ ม ต ร ว จ ส อ บ ว า ง แ ผ น
ดาเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง การ
ซื้อ การจ้าง
2) การบริการใช้พัสดุ อาทิ การเก็บรักษา
การซ่อมบารุง การเบิก-จ่าย การตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี การจาหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียน จัดทาทะเบียนคุมการเบิก-จ่าย
3) ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล
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ดาเนินการขายทอดตลาด จานวน 3 รายการ
ปี 2562
1. ประธานกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ขอจาหน่า ยพัสดุที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็ น
เจ้ า ของงบประมาณ และเป็ น คณะท างาน
ดาเนินการขายทอดตลาด จานวน 3 รายการ

(3.5) ภารกิจด้านการให้คาปรึกษาและบริการองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. เจ้า หน้า ที่กลุ่ มงานพัส ดุร่ว มเป็ นวิท ยากร
- ด้านการสร้างความสามารถ บรรยายให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่
ในการแข่งขัน
สานักพัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน 3 ครั้ง
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. ให้คาปรึกษาเกี่ยวค่าเช่าบ้าน เป็นรายกรณี
ความเสมอภาคทางสังคม ทางโทรศัพท์ จานวน 502 ครั้ง ด้วยตนเอง
นโยบายรัฐบาล
จานวน 63 ครั้ง
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 3. ให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ น เป็ น ราย
สถาบันพระมหากษัตริย์ กรณี ทางโทรศัพท์ จานวน 8,400 ครั้ง ด้วย
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ตนเอง จานวน 240 ครั้ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก 4. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญ เป็น
รายกรณี ทางโทรศัพท์ จานวน 3,150 ครั้ง
ด้วยตนเอง จานวน 180 ครั้ง
5. ตอบคาถามเกี่ยวกับ ระบบรับ - นาส่งเงิน
ผ่านระบบ GFMIS ทางโทรศัพท์ จานวน 50 ครั้ง
ด้วยตนเอง จานวน 30 ครั้ง
6. ตอบคาถามเกี่ยวกับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมการพั ฒนาชุ มชน ทางโทรศัพ ท์ จานวน
2,400 ครั้ง ด้วยตนเอง จานวน 20 ครั้ง
7. ตอบคาถามและให้คาปรึกษากับบุคลากร
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร
งบประมาณทางโทรศัพท์ จานวน 15,840 ครั้ง
และทางกลุ่มไลน์ จานวน 180 ครั้ง
7. ให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีทุก เดือน
และสิ้ น ปี ง บประมาณทุ ก หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ย
จานวน 1,044 ครั้ง
8. ให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทางบทดลอง
ประจาเดือนและแก้ไขข้อผิดพลาดทุกหน่วย
เบิกจ่าย จานวน 1,000 ครั้ง
9. ให้คาปรึกษาแนะนาในการวิเคราะห์เอกสาร
รายการบัญชีเพื่อระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
(GL) จานวน 1,100 ครั้ง
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การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
4) ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านที่ราชพัสดุ
2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ จาหน่ ายพัส ดุที่ ชารุด ทรุด โทรม ไม่
สามารถใช้งานได้ ซ่อมบารุง รักษาไม่คุ้ม และ
จาหน่ายออกจากทะเบียนคุมครุภัณฑ์ได้ตาม
ระเบียบอย่างถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูลในการ
ของบจัดซื้อทดแทน
1. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนองค์ความรู้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบ แนวทางในการดาเนินการ
ตอบข้อซักถามกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง
2. เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้แก่ สานัก/กอง/
ศูนย์ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดซื้ อ จั ดจ้ าง ตลอดจนร่วมเป็ น
คณะทางานในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของ
กรมการพัฒนาชุมชน ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง เช่น การร่วมคณะทางานพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสมดุลเวลาทางานของบุคลากร
ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
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10.ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าในเรื่ อ งการจั ด ท า
โครงการฝึกอบรม ดูงาน จานวน 720 ครั้ง
11. ให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องการเดินทาง
ไปราชการชั่วคราว/ประจาและกลับภูมิลาเนา
จานวน 480 ครั้ง
12.ให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องค่าการศึกษา
ของบุ ต รและค่ า รั ก ษาพยาบาลและอื่ น ๆ
จานวน 240 ครั้ง
ปี 2561
1. เจ้า หน้า ที่กลุ่ มงานพัส ดุร่ว มเป็ นวิท ยากร
บรรยาย ให้ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ให้แก่ สานักพัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน 3 ครั้ง
และร่วมเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการพัฒนาชุมชน
จานวน 2 โครงการ
2. ให้คาปรึกษาเกี่ยวค่าเช่าบ้าน เป็นรายกรณี
ทางโทรศัพท์ จานวน 410 ครั้ง ด้วยตนเอง
จานวน 20 ครั้ง
3. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเงินเดือน เป็นรายกรณี
ทางโทรศัพท์ จานวน 7,720 ครั้ง ด้วยตนเอง
จานวน 215 ครั้ง
4. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญ เป็น
รายกรณี ทางโทรศัพท์ จานวน 3,600 ครั้ง
ด้วยตนเอง จานวน 204 ครั้ง
5. ตอบคาถามเกี่ยวกับ ระบบรับ - นาส่งเงิน
ผ่าน ระบบ GFMIS ทางโทรศัพท์ จานวน 350 ครั้ง
ด้วยตนเอง จานวน 25 ครั้ง
6. ตอบคาถามเกี่ยวกับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมการพั ฒนาชุ มชน ทางโทรศัพ ท์ จานวน
2,200 ครั้ ง ด้ ว ยตนเอง จ านวน 25 ครั้ ง
ติดต่อทาง Line@ จานวน 3,800 ครั้ง
7. ตอบคาถามและให้คาปรึกษากับบุคลากร
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร
งบประมาณทางโทรศัพท์ จานวน 18,490 ครั้ง
และทางกลุ่มไลน์ จานวน 250 ครั้ง
8. ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าในเรื่ อ งเกณฑ์ ก าร
ประเมิ น ผลการฏิ บั ติ งานด้ า นบั ญ ชี ทุ ก เดื อ น
และสิ้ น ปี ง บประมาณทุ ก หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ย
จานวน 1,144 ครั้ง
9. ให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทางบทดลอง
ประจ าเดื อ นและแก้ ไ ขอผิ ด พลาดทุ ก หน่ ว ย
เบิกจ่าย จานวน 1,200 ครั้ง
10. ให้คาปรึกษาแนะนาในการวิเคราะห์เอกสาร
รายการบัญชีเพื่อระบุรหัสบัญชีแยกประเภท

เชิงคุณภาพ

- 75 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
(GL) จานวน 1,200 ครั้ง
11. ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าในเรื่ อ งการจั ด ท า
โครงการฝึกอบรม จัดงาน จานวน 780 ครั้ง
12. ให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องการเดินทาง
ไปราชการชั่วคราว/ประจาและกลับภูมิลาเนา
จานวน 540 ครั้ง
13. ให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องค่าการศึกษา
ของบุ ต รและค่ า รั ก ษาพยาบาลและอื่ น ๆ
จานวน 260 ครั้ง
ปี 2562
1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุร่วมเป็ นวิทยากร
บรรยาย ให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่
สานักพัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน 4 ครั้ง และ
ร่วมเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการพัฒนาชุมชน
จานวน 1 โครงการ
2. สนับสนุนคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ “นั ก พั ส ดุ มื อ อาชี พ ” ให้ แ ก่ ส านั ก งาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอทุกแห่ง
3. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมเป็นคณะทางานพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสมดุลเวลาทางานของบุคลากร
ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
4. ให้คาปรึกษาเกี่ยวค่าเช่าบ้าน เป็นรายกรณี
ทางโทรศัพท์ จานวน 656 ครั้ง ด้วยตนเอง
จานวน 74 ครั้ง
5. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเงินเดือน เป็นรายกรณี
ทางโทรศัพท์ จานวน 9,249 ครั้ง ด้วยตนเอง
จานวน 312 ครั้ง
6. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญ เป็น
รายกรณี ทางโทรศัพท์ จานวน 3,620 ครั้ง
ด้วยตนเอง จานวน 204 ครั้ง
7. ตอบคาถามเกี่ยวกับ ระบบรับ - นาส่งเงิน
ผ่านระบบ GFMIS ทางโทรศัพท์ จานวน 480 ครั้ง
ด้วยตนเอง จานวน 30 ครั้ง
8. ตอบคาถามเกี่ยวกับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมการพั ฒนาชุ มชน ทางโทรศัพ ท์ จานวน
1,500 ครั้ ง ด้ ว ยตนเอง จ านวน 15 ครั้ ง
ติดต่อทาง Line@ จานวน 3,240 ครั้ง
9. ตอบคาถามและให้คาปรึกษากับบุคลากร
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร
งบประมาณทางโทรศัพท์ จานวน 16,250 ครั้ง
และทางกลุ่มไลน์ จานวน 225 ครั้ง
10. ให้ค าปรึ กษาแนะนาในเรื่อ งเกณฑ์ก าร

เชิงคุณภาพ
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เชิงปริมาณ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีทุกเดือน
และสิ้ น ปี ง บประมาณทุ ก หน่ ว ยเบิ ก จ่ า ย
จานวน 1,144 ครั้ง
11. ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าในการจั ด ท างบ
ทดลองประจ าเดื อ นและแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาด
ทุกหน่วยเบิกจ่าย จานวน 1,050 ครั้ง
12. ให้คาปรึกษาแนะนาในการวิเคราะห์เอกสาร
รายการบัญชีเพื่อระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
(GL) จานวน 1,070 ครั้ง
13. ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าในเรื่ อ งการจั ด ท า
โครงการฝึกอบรม จัดงาน จานวน 120 ครั้ง
14. ให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องการเดินทาง
ไปราชการชั่วคราว/ประจาและกลับภูมิลาเนา
จานวน 80 ครั้ง
15. ให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องค่าการศึกษา
ของบุ ต รและค่ า รั ก ษาพยาบาลและอื่ น ๆ
จานวน 40 ครั้ง
(3.6) ภารกิจด้านการใช้อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
อาคารสถานที่
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. กรรมการกาหนด TOR จัดทาราคากลาง
ในการแข่งขัน
กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ทั้งส่วนกลาง
- ด้านการสร้างโอกาสและ และส่วนภูมิภาค จานวน 29 โครงการ
ความเสมอภาคทางสังคม 2. ให้ บริ การผู้ ขอใช้ ห้ องประชุ ม จ านวน 42
นโยบายรัฐบาล
ครั้ง จานวนผู้ใช้ 3,865 คน
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 3. ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ปรับปรุง
สถาบันพระมหากษัตริย์ อาคารสถานที่ จานวน 37 โครงการ ทั้งส่วนกลาง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง และส่วนภูมิภาค
ความเข้มแข็งจากฐานราก 4. ตรวจสอบแบบ รูป รายการ ราคา โครงการ
การปรับปรุงโครงสร้างและ ต่าง ๆ ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด
ทบทวนบทบาทภารกิ จ และอ าเภอ ที่ อ ยู่ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบของเขต
ของหน่วยงาน
ตรวจราชการที่ 2 4 6 8 10 12 14 16 18
และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ ในการ
ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารสถานที่
จานวน 132 โครงการ
ยานพาหนะ
1. รถนั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) เพิ่ม จานวน 7 คัน
2. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพิ่ม
จานวน 2 คัน
3. รถบรรทุก (ขนาด 1 ตัน) เพิ่ม จานวน 1 คัน
4. ซ่อมรถยนต์ราชการทัง้ สิ้นจานวน 127 ครั้ง
ปี 2561

เชิงคุณภาพ

ปี 2560
1. ศูน ย์ศึก ษาและพัฒ นาชุ มชน มี อาคาร
หอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง เพิ่ม จานวน 2
หลัง อาคารหอพัก 3 ชั้ น ขนาด 34 ห้อง เพิ่ ม
จานวน 2 หลัง อาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่
นั่ง เพิ่ม จานวน 2 หลัง และมีอาคารโรงอาหาร
ขนาด 120 ที่นั่ง เพิ่ม จานวน 1 หลัง สาหรับ
ให้บริการกับหน่วยงานโดยตรงและหน่วยงาน
อื่นที่ขอใช้
ปี 2561
1. ศู นย์ศึ กษาและพัฒนาชุม ชน มีอาคาร
หอพั ก 2 ชั้ นขนาด 32 ห้ อง เพิ่ ม จ านวน 4
หลัง อาคารหอพัก 3 ชั้น ขนาด 34 ห้อง เพิ่ม
จานวน 1 หลัง อาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่
นั่ง เพิ่ม จานวน 1 หลัง และมีอาคารโรงอาหาร
ขนาด 120 ที่นั่ง เพิ่ม จานวน 2 หลัง สาหรับ
ให้บริการกับหน่วยงานโดยตรงและหน่วยงาน
อื่นที่ขอใช้
ปี 2562
1. ศู นย์ศึ กษาและพัฒนาชุม ชน มีอาคาร
หอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง เพิ่ม จ านวน 1
หลัง อาคารหอพัก 3 ชั้ น ขนาด 34 ห้อง เพิ่ ม
จานวน 1 หลัง สาหรับให้บริการกับหน่วยงาน
โดยตรงและหน่วยงานอื่นที่ขอใช้
2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สานักงาน

- 77 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
อาคารสถานที่
1. กรรมการกาหนด TOR จัดทาราคากลาง
กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จานวน 16 โครงการ
2. ให้บริการผู้ขอใช้ห้องประชุม จานวน 46 ครั้ง
จานวนผู้ใช้ 4,514 คน
3. ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ปรับปรุง
อาคารสถานที่ จานวน 46 โครงการ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
4. ตรวจสอบแบบ รูป รายการ ราคา โครงการ
ต่าง ๆที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด
และอ าเภอ ที่ อ ยู่ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบของเขต
ตรวจราชการที่ 2 4 6 8 10 12 14 16 18
และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการ
ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารสถานที่
จานวน 112 โครงการ
ยานพาหนะ
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพิ่ม
จานวน 3 คัน
2. ซ่อมรถยนต์ราชการทั้งสิ้นจานวน 156 ครั้ง
ปี 2562
อาคารสถานที่
1. กรรมการกาหนด TOR จัดทาราคากลาง
กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จานวน 6 โครงการ
2. ให้บริการผู้ขอใช้ห้องประชุม จานวน 84 ครั้ง
จานวนผู้ใช้ 6,638 คน
3. ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ปรับปรุง
อาคารสถานที่ จานวน 28 โครงการ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
4. ตรวจสอบแบบ รูป รายการ ราคา โครงการ
ต่าง ๆที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด
และอ าเภอ ที่ อ ยู่ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบของเขต
ตรวจราชการที่ 2 4 6 8 10 12 14 16 18
และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการ
ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารสถานที่
จานวน 152 โครงการ
5. ประมาณราคา รื้อถอน ศูนย์จาหน่ายกระจาย
สินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนกรุงเทพมหานคร
จานวน 3 โครงการ
ยานพาหนะ

เชิงคุณภาพ
พัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่และใช้เป็นที่
ปฎิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
เจ้าหน้าที่
3. มีรถยนต์ราชการเพิ่มขึ้นตามภารกิจ และ
บทบาท หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ในการไปปฎิบัติ
ราชการ กอปรกั บ มี ร ถยนต์ ร าชการใหม่ ที่
จั ด หาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ทดแทนรถยนต์ เ ก่ า ที่
ด าเนิ น การซ่ อ มแล้ ว ไม่ คุ้ ม และได้ ข าย
ทอดตลาดตามหลักเกณฑ์
4. การดูแล ซ่อมบารุงรถยนต์ราชการ ให้อยู่
ใ น ส ภ า พ พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สาหรับ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ข อใช้ ร ถยนต์ ร าชการในการไป
ปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้ การบริหารจัดการการใช้อาคารสถานที่
และยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยส่งเสริม
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มี
ความสุข และเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คมใน
ภาพรวมของกรม เชื่อมโยงในการนานโยบาย
หลั ก ด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์ และด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง จากฐานรากไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างเป็นรูปธรรม
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เชิงปริมาณ
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพิ่ม
จานวน 1 คัน
2. ซ่อมรถยนต์ราชการทั้งสิ้นจานวน 115 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

(4) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (นายช่างโยธาอาวุโส)
จานวน 1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ปฏิบัติงาน
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องกากับ แนะนา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงาน
สูงมากในงานเชิงวิชาชีพเกี่ยวกับการพัฒนา จัดระบบข้อมูล และระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง
ยานพาหนะ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อม
ต่อการใช้ประโยชน์และมีความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล วิเคราะห์ วางแผน สารวจ จัดทาแผน
การใช้ประโยชน์และแผนการบารุงรักษาอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค
เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาอาคารสถานที่
สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ/อุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และ
สิ่งอานวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้คาปรึกษาแนะนาและความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการด้านอาคารสถานที่
สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากผู้อานวยการกลุ่ มงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนและให้บริการ
อาคารสถานที่และยานพาหนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในราชการบริหารส่วนกลาง และการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันการพัฒนาชุมชน จานวน 12 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน
จังหวัดต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนของกรม
ในการพัฒนาศักยภาพประชาชน ผู้นา กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และบุคลากรกรม ให้สามารถ
ตอบสนองภารกิจของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(4.1) ภารกิจด้านอาคารสถานที่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. กรรมการกาหนด TOR จัดทาราคากลาง
- ด้านการสร้างความสามารถ กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ทั้งส่วนกลาง
ในการแข่งขัน
และส่วนภูมิภาค จานวน 29 โครงการ
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. ให้ บริ การผู้ ขอใช้ ห้ องประชุ ม จ านวน 42
ความเสมอภาคทางสังคม ครั้ง จานวนผู้ใช้ 3,865 คน
นโยบายรัฐบาล
3. ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ปรับปรุง
- ด้านการปกป้องและเชิดชู อาคารสถานที่ จานวน 37 โครงการ ทั้งส่วนกลาง
สถาบันพระมหากษัตริย์ และส่วนภูมิภาค

เชิงคุณภาพ
ปี 2560
1. ศูน ย์ศึก ษาและพัฒ นาชุ มชน มี อาคาร
หอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง เพิ่ม จานวน 2 หลัง
อาคารหอพัก 3 ชั้น ขนาด 34 ห้อง เพิ่ม จานวน
2 หลัง อาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง เพิ่ม
จานวน 2 หลัง และมีอาคารโรงอาหาร ขนาด
120 ที่นั่ง เพิ่ม จานวน 1 หลัง สาหรับให้บริการ
กับหน่วยงานโดยตรงและหน่วยงานอื่นที่ขอใช้
ปี 2561

- 79 ความเปลี่ยนแปลง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
4. ตรวจสอบแบบ รูป รายการ ราคา โครงการ
ต่าง ๆ ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด
และอ าเภอ ที่ อ ยู่ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบของเขต
ตรวจราชการที่ 2 4 6 8 10 12 14 16 18
และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ ในการ
ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารสถานที่
จานวน 132 โครงการ
ปี 2561
1. กรรมการกาหนด TOR จัดทาราคากลาง
กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จานวน 16 โครงการ
2. ให้บริการผู้ขอใช้ห้องประชุม จานวน 46 ครั้ง
จานวนผู้ใช้ 4,514 คน
3. ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ปรับปรุง
อาคารสถานที่ จานวน 46 โครงการ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
4. ตรวจสอบแบบ รูป รายการ ราคา โครงการ
ต่าง ๆที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด
และอ าเภอ ที่ อ ยู่ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบของเขต
ตรวจราชการที่ 2 4 6 8 10 12 14 16 18
และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการ
ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารสถานที่
จานวน 112 โครงการ
ปี 2562
อาคารสถานที่
1. กรรมการกาหนด TOR จัดทาราคากลาง
กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จานวน 6 โครงการ
2. ให้บริการผู้ขอใช้ห้องประชุม จานวน 84 ครั้ง
จานวนผู้ใช้ 6,638 คน
3. ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ปรับปรุง
อาคารสถานที่ จานวน 28 โครงการ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
4. ตรวจสอบแบบ รูป รายการ ราคา โครงการ
ต่าง ๆที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด
และอ าเภอ ที่ อ ยู่ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบของเขต
ตรวจราชการที่ 2 4 6 8 10 12 14 16 18
และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการ
ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารสถานที่
จานวน 152 โครงการ

เชิงคุณภาพ
1. ศู นย์ศึ กษาและพัฒนาชุม ชน มีอาคาร
หอพัก 2 ชั้นขนาด 32 ห้อง เพิ่ม จานวน 4 หลัง
อาคารหอพัก 3 ชั้น ขนาด 34 ห้อง เพิ่ม จานวน
1 หลัง อาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง เพิ่ม
จานวน 1 หลัง และมีอาคารโรงอาหาร ขนาด
120 ที่นั่ง เพิ่ม จานวน 2 หลัง สาหรับให้บริการ
กับหน่วยงานโดยตรงและหน่วยงานอื่นที่ขอใช้
ปี 2562
1. ศูน ย์ศึก ษาและพัฒ นาชุ มชน มี อาคาร
หอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง เพิ่ม จานวน 1 หลัง
อาคารหอพัก 3 ชั้น ขนาด 34 ห้อง เพิ่ม จานวน
1 หลัง สาหรับให้บริการกับหน่วยงานโดยตรง
และหน่วยงานอื่นที่ขอใช้
2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่และใช้เป็นที่
ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ การบริหารจัดการการใช้อาคารสถานที่ให้
มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มีความสุข และ
เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
ความมั่นคง ด้ านการสร้างความสามารถในการ
แข่ งขั น และด้ า นการสร้ างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสั ง คมในภาพรวมของกรม
เชื่ อ มโยงในการน านโยบายหลั ก ด้ า นการ
ปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
และด้ านการพัฒ นาสร้า งความเข้ ม แข็ งจาก
ฐานรากไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- 80 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
5. ประมาณราคา รื้อถอน ศูนย์จาหน่ายกระจาย
สินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนกรุงเทพมหานคร
จานวน 3 โครงการ
(4.2) ภารกิจด้านยานพาหนะ
จัดหายานพาหนะใหม่
ปี 2560
ซ่อมบารุงยานพาหนะ
1. รถนั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) เพิ่ม จานวน 7 คัน
การปรับปรุงโครงสร้างและ 2. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพิ่ม
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
จานวน 2 คัน
ของหน่วยงาน
3. รถบรรทุก (ขนาด 1 ตัน) เพิ่ม จานวน 1 คัน
4. ซ่อมรถยนต์ราชการทั้งสิ้นจานวน 127 ครั้ง
ปี 2561
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพิ่ม
จานวน 3 คัน
2. ซ่อมรถยนต์ราชการทั้งสิ้นจานวน 156 ครั้ง
ปี 2562
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) เพิ่ม
จานวน 1 คัน
2. ซ่อมรถยนต์ราชการทั้งสิ้นจานวน 115 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

1. มีรถยนต์ราชการเพิ่มขึ้นตามภารกิจ และ
บทบาท หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ในการไปปฎิบัติ
ราชการ กอปรกั บ มี ร ถยนต์ ร าชการใหม่ ที่
จั ด หาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ทดแทนรถยนต์ เ ก่ า ที่
ด าเนิ น การซ่ อ มแล้ ว ไม่ คุ้ ม และได้ ข าย
ทอดตลาดตามหลักเกณฑ์
2. การดูแล ซ่อมบารุงรถยนต์ราชการ ให้อยู่
ใ น ส ภ า พ พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สาหรับ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ข อใช้ ร ถยนต์ ร าชการในการไป
ปฏิบัติราชการ

- 81 3.3.4 สานักงานเลขานุการกรม จานวน 3 ตาแหน่ง
(1) ตาแหน่งเป้าหมาย
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ส่วนราชการและตาแหน่งที่ขอกาหนดไว้ใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานเลขานุการกรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15
ผู้อานวยการ
ต้น
15
ผู้อานวยการ
สูง
กลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ (ผู้อานวยการกลุ่มงาน)
กลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ (ผู้อานวยการกลุ่มงาน)
404
นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการ
404
นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานสารบรรณกลางและอานวยการ (ผู้อานวยการกลุ่มงาน)
กลุ่มงานสารบรรณกลางและอานวยการ (ผู้อานวยการกลุ่มงาน)
16
นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการ
16
นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ

(2) อานาจหน้าที่และการแบ่งโครงสร้างภายใน
สานักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
มีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม
และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ รวมถึง (๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับงานชวยอานวยการและงานเลขานุการของกรม (๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารภาพลักษณ
และเผยแพรขาวสารของกรม (4) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกรม (5) ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ความรับผิด
ทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอานาจหนาที่ของกรม และ (6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 6 กลุ่มงาน มีกรอบอัตรากาลังรวมทั้งสิ้น
41 ตาแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการ 38 ตาแหน่ง พนักงานราชการ 1 ตาแหน่ง และลูกจ้างประจา 2 ตาแหน่ง
สานักงานเลขานุการกรม
กลุมงานชวยอานวยการ
และประสานราชการ

กลุมงานสื่อสารภาพ
ลักษณองคการ

กลุมงานสวัสดิการ

กลุ่มงานนิติการ

กลุ่มงานจิตอาสาพระราชทาน
และกิจการพิเศษ

กลุ่มงานสารบรรณกลาง
และอานวยการ

(3) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งเลขานุการกรม (อานวยการสูง) จานวน 1 ตาแหน่ง
เลขานุการกรม ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่า
ระดับกรมในราชการบริหารส่วนกลาง รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไปของกรม อานวยการและสนับสนุน
งานเลขานุการแก่ผู้บริหารทุกระดับ ประสานราชการทั้งหน่วยงานภายในสังกัดกรมและหน่วยงานภายนอก
แสวงหาและจัดบริการสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัดกรม บริหารและกากับดูแลงานสารบรรณของกรม
บริหารการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนของกรม ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รวมทั้งงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

- 82 และบริหาร กากับดูแล ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ความรับผิด
ทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ ที่อยูในอานาจหนาที่ของกรม มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของสานักงานเลขานุการกรม ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการทั่วไปของกรม อานวยการและสนับสนุนผู้บริหารทุกระดับของกรม รวมถึงประสานราชการทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก จึงมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนและสื่อสารภารกิจระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เอื้ออานวยในการเชื่อมประสานการนานโยบาย
หลักด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และ
ระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นเลขานุการกรมยังมีบทบาทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนจากหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน สร้างแรงบันดาลใจ
ในการสานต่อและต่อยอดศาสตร์พระราชาและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(3.1) ภารกิจด้านการบริหารราชการทั่วไป อานวยการและสนับสนุนผู้บริหารทุกระดับของกรม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อ านวยการและสนั บสนุ นภารกิ จผู้ บริ หาร 1. สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ด้านความมั่นคง
กรม ปี 2560
มหาดไทย เพื่อจัดทาเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารกรม
- ด้านการสร้างความสามารถ ๑. ติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ในการแข่งขัน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน และแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น โครงการตลาด
- ด้านการสร้างโอกาสและ จานวน 26 ครั้ง
ประชารั ฐ โครงการแก้ไขปัญ หาความยากจน
ความเสมอภาคทางสังคม 2. ร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
นโยบายรัฐบาล
จานวน 13 ครั้ง
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นต้น
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 3. ร่วมการตรวจราชการและงานตามภารกิจ 2. สรุปวิเคราะห์งานเพื่อประกอบการตัดสินใจ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ของกระทรวงมหาดไทย จานวน 7 ครั้ง
ของผู้บริหาร เช่น สรุปข้อมูลพื้นฐานและขับเคลื่อน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 4. เป็นวิทยากรบรรยาย จานวน 2 ครั้ง
งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2561
3. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วางแผนการด าเนิ น การ
๑. ติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประสานงานทางวิชาการ เช่น การจัดทาบทสรุป
ตามยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร ในการตรวจติ ด ตามการ
จานวน ๓๐ ครั้ง
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
2. ร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
จานวน 13 ครั้ง
4. ผลการวิเคราะห์งานและสรุปข้อสั่งการของ
3. ร่วมการตรวจราชการและงานตามภารกิจ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ช่วยสนับสนุนและ
ของกระทรวงมหาดไทย จานวน ๓ ครั้ง
ใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนงานหรือกลยุทธ์
4. เป็นวิทยากรบรรยาย จานวน ๔ ครั้ง
ในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ปี 2562
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
๑. ติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้าง
ตามยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงสนอง
จานวน 2๓ ครั้ง
นโยบายหลักรัฐบาลด้านการปกป้องและเชิดชู

- 83 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
2. ร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
จานวน ๖ ครั้ง
3. ร่วมการตรวจราชการและงานตามภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย จานวน ๕ ครั้ง
4. เป็นวิทยากรบรรยาย จานวน 2 ครั้ง

(3.2) ภารกิจด้านการประสานราชการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประสานราชการทั้งภายในและภายนอกใน
- ด้านความมั่นคง
การปฏิบัติภารกิจผู้บริหารกรม ดังนี้
- ด้านการสร้างความสามารถ ปี 2560
ในการแข่งขัน
1. หน่วยงานราชการ จานวน ๑,๓๐๘ หน่วย
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. ภาคเอกชน จานวน ๑๕๓ หน่วย
ความเสมอภาคทางสังคม 3. ภาคีต่างๆ จานวน ๑๓๒ หน่วย
นโยบายรัฐบาล
ปี 2561
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 1. หน่วยงานราชการ จานวน ๑,๔๐๐หน่วย
สถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ภาคเอกชน จานวน ๑๖๐ หน่วย
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 3. ภาคีต่าง ๆ จานวน ๑๔๐ หน่วย
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2562
1. หน่วยงานราชการ จานวน ๑,๕๔๕ หน่วย
2. ภาคเอกชน จานวน ๒๐๐ หน่วย
3. ภาคีต่าง ๆ จานวน ๑๖๐ หน่วย

เชิงคุณภาพ
สถาบั นพระมหากษัต ริ ย์ และด้า นการพั ฒ นา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม
ทั้ งนี้ การบริ ห ารจั ด การและประสานงานการ
ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ในการปรั บ ปรุ ง การท างาน
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ซึ่ ง เป็ น การส่ งเสริ มให้ ชุ มชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง
สามารถพึ่งตนเองได้ มีความสุข และเศรษฐกิจ
ฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๑. หัวหน้าหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรม/โครงการ
ที่กรมฯ ดาเนินการ
๒. รับแบบตอบรับการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเตรียมการต้อนรับ
๓. การประสานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้แทน
ซึ่งเป็นงานที่ยากและต้องใช้เวลาค่อนข้างมากใน
การติดต่อประสาน ทาให้ได้ข้อมูลที่ทันตามเวลา
ที่กาหนด
๔. ผู้บริหารกรม/ผู้แทนเข้าร่วมพิธี/งานที่หน่วยงาน
อื่นจัดขึ้น
ทั้งนี้ การประสานราชการทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อสานพลังประชารัฐในการปฏิบัติงาน
เป็นการส่งเสริมให้การตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคมในภาพรวมของกรม เชื่อมโยงใน
การน านโยบายหลั กด้ านการปกป้ องและเชิ ดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
(3.3) ภารกิจด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. ดาเนินการให้บริการงานประชาสัมพั นธ์ 1. หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกกรมฯ
- ด้านการสร้างความสามารถ ได้แก่ การบริ การเสียงตามสาย การบริการ ได้รับการบริการตามสาย เพื่อแจ้งการประชุม
ในการแข่งขัน
ข้อมูล/ภาพถ่าย การบริการถ่ายภาพนิ่ง/วีดิโอ และแจ้ ง ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละทั น ต่ อ
- ด้านการสร้างโอกาสและ และบริการเครื่องเสียง/นิทรรศการ รวมจานวน เหตุการณ์อย่างทั่วถึง การบริการข้อมูล/ภาพถ่าย
ความเสมอภาคทางสังคม ทั้งสิ้น 622 ครั้ง
การบริการการถ่ายภาพนิ่ง/วีดิโอ และบริการ
นโยบายรัฐบาล
2. การตัดต่อวีดิทัศน์ภารกิจของกรม จานวน เครื่องเสียง/นิทรรศการ รวมถึงการตัดต่อวีดิทัศน์
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 30 ครั้ง
อันเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 3. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์ ที่มาขอใช้บริการ

- 84 ความเปลี่ยนแปลง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานภายในสังกัดกรม จานวน 102 ราย
4. การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายใน
สังกัดกรม ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักประชาสัมพันธ์
ดีเด่น จานวน 18 ราย
5. การจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การ
ประชาสัมพันธ์เสริ มสร้างภาพลักษณ์ให้แก่
หน่วยงานภูมิภาค 76 จังหวัด
6. การน าเสนอข่ าวสารของกรมฯ ผ่ านทาง
เว็ บไซต์ ก องประชาสั ม พั น ธ์ จ านวนทั้ ง สิ้ น
366 ครั้ง
7. การบริ ห ารจั ด การโครงการเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ ดังนี้
1) การตรวจตัดข่าวหนังสือพิมพ์ และสรุป
ข่าวสารเสนอผู้บริหารฯ จานวน 1,059 ครั้ง
2) โครงการผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
องค์การและผลิตโปสเตอร์พระบรมราโชวาท
จานวน 16,666 ครั้ง
3) โครงการรณรงค์ แ ละเชิ ญ ชวนการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับประเทศ โดยการ
ผลิ ต และเผยแพร่ สื่ อเพื่อการประชาสั มพั นธ์
จานวนทั้งสิ้น 110 ครั้ง
4) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์ จานวน 75 ครั้ง
5) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อวิทยุ จานวน 1,981 ครั้ง
6) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จานวน 820 ครั้ง
7) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ จานวน 312 ครั้ง
8) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์ จานวน 104 ครั้ง
9) โครงการ พช. สัมพันธ์สัญจร โดยการ
น าคณะสื่ อ มวลชนลงพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ คณะ
ผู้บริหารกรม จานวน 2 ครั้ง และเผยแพร่ข่าว
จานวน 100 ครั้ง
ปี 2561
1. กองประชาสัมพันธ์ ได้ดาเนินการให้บริการ
งานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การบริการเสียง
ตามสาย การบริการข้อมูล/ภาพถ่าย การบริการ
การถ่ายภาพนิ่ง/วีดิโอ และบริการเครื่องเสียง/

เชิงคุณภาพ
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานภายในสังกัดกรมฯ มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทางาน
ต่อไป
3. บุคลากรที่ได้รับรางวัลมีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการกระบวนการ
คัดเลือกเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงาน
ภายในสังกัดกรมฯ เกิดความกระตือรือร้นและ
ให้ ค วามส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์
4. ประชาชนได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของกรมฯ
ผ่านเว็บไซต์กรมฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
5. ผู้บริหารรับทราบข่าวสารของกรมฯ ที่เผยแพร่
ผ่านหนังสือพิมพ์
6. กรมฯ มีสื่อไว้ใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
7. หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ.
ประจาปี 2560
8. หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ได้รับทราบข่าวสารกรมฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ อาทิ
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ผ่านสื่อวิทยุ อาทิ วิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุ อสมท AM
1143 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์ ข่ าวสด โพสต์ทูเดย์ บ้ านเมือง M2F
ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ผ่านสื่อนิตยสารมติชน
สุดสัปดาห์/ผู้จัดการสุดสัปดาห์/a day BULLETIN
และนิตยสารเดอะพับลิกโพสต์ เป็นต้น

ปี 256๑
1. หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกกรมฯ
ได้รับการบริการตามสาย เพื่อแจ้งการประชุม
และแจ้ ง ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละทั น ต่ อ
เหตุการณ์อย่างทั่วถึง การบริการข้อมูล/ภาพถ่าย

- 85 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
นิทรรศการ รวมจานวนทั้งสิ้น 868 ครั้ง
2. การตั ด ต่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ภ ารกิ จ ของกรมฯ
จานวน 316 ครั้ง
3. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์
ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ของหน่ ว ยงานภายในสั งกั ด กรมฯ จ านวน
102 ราย
4. การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายใน
สั ง กั ด กรมฯ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น นั ก
ประชาสัมพันธ์ดีเด่น จานวน 20 ราย
5. การนาเสนอข่าวสารของกรมฯ ผ่านทาง
เว็ บ ไซต์ ก องประชาสั ม พั น ธ์ จ านวนทั้ งสิ้ น
300 ครั้ง
6. การนาเสนอข่าวสารของกรมฯ ผ่านทาง
Facebook Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน
จานวนทั้งสิ้น 1,925 ครั้ง
7. การบริ ห ารจั ด การโครงการเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ ดังนี้
1) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้าง
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยผลิต
สื่อจานวน 11,373 แผ่น/ชิ้น/ครั้ง/ผลงาน
2) โครงการรณรงค์ แ ละเชิ ญ ชวนการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับประเทศ โดยการ
ผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
จานวนทั้งสิ้น 192 ครั้ง
3) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์ จานวน 136 ครั้ง
4) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อวิทยุ จานวน 2,414 ครั้ง
5) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จานวน 1,412 ครั้ง
6) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ จานวน 456 ครั้ง
7) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์ จานวน 162 ครั้ง
8) โครงการ พช.สัมพันธ์สัญจร โดยการ
น าคณะสื่ อ มวลชนลงพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ คณะ
ผู้บริหารกรมฯ จานวน 2 ครั้ง และเผยแพร่ข่าว
จานวน 144 ครั้ง
9) โครงการ WALK ABOUT OTOP TO
THE WORLD ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เชิงคุณภาพ
การบริการการถ่ายภาพนิ่ง/วีดิโอ และบริการ
เครื่องเสียง/นิทรรศการ รวมถึงการตัดต่อวีดิทัศน์
อันเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ที่มาขอใช้บริการ
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานภายในสังกัดกรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์
สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปปรั บ ใช้ ใ นการ
ทางานต่อไป
3. บุคลากรที่ได้รับรางวัลมีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการกระบวนการ
คัดเลือกเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงาน
ภายในสังกัดกรมฯ เกิดความกระตือรือร้นและ
ให้ ค วามส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์
4. ประชาชนได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของกรมฯ
ผ่านเว็บไซต์กรมฯและ Facebook Fanpage
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
5. หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารของกรมฯ ผ่ า นสื่ อ
แผ่นพับ/โปสเตอร์ จานวน 10,000 แผ่น มี
การจัดประกวดเรียงความและผลิตเป็นหนังสือ
ผลงาน จ านวน 1,000 เล่ ม และมี ก ารจั ด
ประกวดคลิปไวรัล โดยมีผลงานที่ถูกคัดเลือก
เพื่อเผยแพร่ต่อ จานวน 40 เรื่อง
6. หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. ประจาปี 2561
7. หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ได้รับทราบข่าวสารกรมฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ อาทิ
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ผ่านสื่อวิทยุ อาทิ วิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุ อสมท AM
1143 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลิ นิ วส์ ข่ าวสด โพสต์ ทู เดย์ บ้ า นเมื อ ง M2F
ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ผ่านนิตยสารมติชนสุด
สัปดาห์/ผู้จัดการสุดสัปดาห์/a day BULLETIN
และนิตยสารเดอะพับลิกโพสต์ เป็นต้น
8. หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ได้รับทราบข่าวสารผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่อง
ผ่า นสื่ อ ต่า ง ๆ อาทิ สื่ อ โทรทัศ น์ สื่ อออนไลน์
เป็นต้น
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ผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่อง จานวน 172 ครั้ง
ปี 2562
1. กองประชาสัมพันธ์ ได้ดาเนินการให้บริการ
งานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การบริ การเสียง
ตามสาย การบริการข้อมูล/ภาพถ่าย การบริการ
การถ่ า ยภาพนิ่ ง/วี ดิ โ อ และบริ ก ารเครื่ อ ง
เสียง/นิทรรศการ รวมจานวนทั้งสิ้น 690 ครั้ง
2. การตัดต่อวีดิทัศน์ภารกิจของกรมฯ จานวน
28 ครั้ง
3. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์
ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ของหน่ ว ยงานภายในสั งกั ด กรมฯ จ านวน
107 ราย
4. การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายใน
สั ง กั ด กรมฯ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น นั ก
ประชาสัมพันธ์ดีเด่น จานวน 20 ราย
5. การนาเสนอข่าวสารของกรมฯ ผ่านทาง
เว็ บ ไซต์ ก องประชาสั ม พั น ธ์ จ านวนทั้ งสิ้ น
324 ครั้ง
6. การนาเสนอข่าวสารของกรมฯ ผ่านทาง
Facebook Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน
จานวนทั้งสิ้น 1,147 ครั้ง
7. การบริ ห ารจั ด การโครงการเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ ดังนี้
1) โครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.ระดับประเทศ โดยการผลิตและ
เผยแพร่สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จานวน
ทั้งสิ้น 587 ครั้ง
2) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์ จานวน 90 ครั้ง
3) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อวิทยุ จานวน 2,765 ครั้ง
4) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จานวน 1,388 ครั้ง
5) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ จานวน 234 ครั้ง
6) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์ จานวน 147 ครั้ง
7) โครงการ พช.สัมพันธ์สั ญจร โดยการ
น าคณะสื่ อ มวลชนลงพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ คณะ
ผู้บริหารกรมฯ จานวน 2 ครั้ง และเผยแพร่ข่าว

เชิงคุณภาพ
ปี 2562
1. หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกกรมฯ
ได้รับการบริการตามสาย เพื่อแจ้งการประชุม
และแจ้ ง ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละทั น ต่ อ
เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง การบริ ก ารข้ อ มู ล /
ภาพถ่าย การบริการการถ่ายภาพนิ่ง/วีดิโอ และ
บริการเครื่องเสียง/นิทรรศการ รวมถึงการตัดต่อ
วีดิทัศน์ อันเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานต่าง ๆ
ของหน่วยงานที่มาขอใช้บริการ
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานภายในสังกัดกรมฯ มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปปรั บ ใช้ ใ นการ
ทางานต่อไป
3. บุคลากรที่ได้รับรางวัลมีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการกระบวนการ
คัดเลือกเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงาน
ภายในสังกัดกรมฯ เกิดความกระตือรือร้นและ
ให้ ค วามส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์
4. ประชาชนได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของกรมฯ
ผ่านเว็บไซต์กรมฯ และ Facebook Fanpage
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
5. หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ.
ประจาปี 2562
6. หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ได้รับทราบข่าวสารกรมฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ อาทิ
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ช่องไทยรัฐทีวี ผ่านสื่อ
วิทยุ อาทิ วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
วิทยุ อสมท AM 1143 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง M2F ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามรัฐ
ผู้จัดการรายวัน ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ผ่าน
นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์/ผู้จัดการสุดสัปดาห์/
a day BULLETIN /ALL /LION/JibJib ผ่าน
นิตยสารเดอะพับลิกโพสต์ เป็นต้น
7. หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ได้รับทราบข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารถิ่นรสไทย
แท้ และ OTOP ชวนชิม ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อ
โทรทัศน์ (ช่องไทยรัฐทีวี) สื่อออนไลน์ เป็นต้น
8. หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
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จานวน 64 ครั้ง
ได้รับทราบข่าวสารการดาเนินโครงการฯ และ
8) โครงการประชาสัมพันธ์อาหารถิ่นรสไทย ภาพรวมสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ ผ่านสื่อ
แท้ จานวน 25 ตอน
อาทิ สื่อโทรทัศน์ (ช่อง 7) สื่อออนไลน์ เป็นต้น
9) โครงการประชาสัมพันธ์ชวนชิม OTOP ทั้ งนี้ การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่
เมนูเด็ด เสน่ห์ครัวไทยสู่ครัวโลก จานวน 6 ตอน ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน
10) การผลิตสื่อสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภารกิ จงานของกรมการพั ฒนาชุ มชน เพื่ อส่ งเสริ ม
เฉลิ มพระเกี ยรติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และเศรษฐกิจฐานราก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จานวน 15 ตอน ขยายตั ว มี ค วามมั่ น คง จึ ง เป็ น ตอบสนอง
และผลิตเอกสารเผยแพร่สรุปผลโครงการฯ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
จานวน 1,200 เล่ม
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เชื่อมโยง
ในการนานโยบายหลักด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบั นพระมหากษัต ริ ย์ และด้า นการพั ฒ นา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
(3.4) ภารกิจด้านการส่งเสริมสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น โครงการจิ ต อาสา การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น โครงการจิ ต อาสา
- ด้านความมั่นคง
พระราชทาน
พระราชทาน
นโยบายรัฐบาล
ปี 2560
1. บุคลากรในสังกัดเกิดจิตสานึกที่ดี ทาความดี
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 1. ประสานการรับสมัครจิตอาสา “เราทาความ ด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้ นที่ กทม.กรมการพัฒนา 2. บุคลากรในสังกัดเกิดจิตสานึกที่ดี ร่วมกิจกรรม
การปรับปรุงโครงสร้างและ ชุมชน (ส่วนกลาง) ณ สนามเสือป่า จานวน 2 ครั้ง จิตอาสาในพื้นที่ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ มีผู้สมัคร จานวน 49 ราย
นาดอกไม้จันทน์ที่ผลิตได้เข้าร่วมในพระราชพิธี
ของหน่วยงาน
2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
กิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ศพฯ จ านวน 76 จั งหวั ด มี ผู้ สมั ค รที่ เ ป็ น บรมนาถบพิตร ทาให้ประชาชนได้แสดงออกถึง
บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จานวน ความจงรักภักดี และมีจิตสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5,917 คน
ของพระองค์
3. ประสานการจัดทาดอกไม้จันทน์ ในงาน 3. ผู้เข้าร่วมเกิดจิตสานึกที่ดีและร่วมทาความดี
พระราชพิธีพระบรมศพ โดยมีเป้าหมายการ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ผลิตดอกไม้จันทน์ จานวน 36,801,241 ดอก 4. ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมเป็นวิทยากร
ซึ่งผลดาเนินการแล้วเสร็จ สามารถผลิตได้ อบรมขยายผลให้แก่ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่
จานวน 51,478,612 ดอก คิดเป็น (139.88 %) รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่าง
ปี 2561
ต่อเนื่อง
1. ประสานผู้บริหารและข้าราชการกรมการ 5. ข้ า ราชการในสั ง กั ด ที่ เ ข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน
พั ฒ นาชุ ม ชน ร่ ว มเป็ น จิ ต อาสา ปฏิ บั ติ สามารถปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ต ามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
ภารกิจในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” มอบหมาย
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวัง 6. ผู้ เ ข้ า รั บ ฟั ง การอบรมเกิ ด จิ ต ส านึ ก และ
ดุสิตและสนามเสือป่า จานวน 250 ราย
เทิด ทูน ในสถาบั นพระมหากษั รตริย์ มี ความรู้
2. ร่วมภารกิจในการปฏิบัติงานกิจกรรมจิต ความเข้าใจในงานจิตอาสาพระราชทาน น้อมนาเอา
อาสาพัฒนา จานวน 4 ครั้ง รวม 80 ราย พระปฐมบรมราชโองการ “สืบสาน รักษา และ
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3. ส่ ง ข้ า ราชการในสั ง กั ด เข้ า รวมอบรม
หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจา”
รุ่ น ที่ 2/61 รุ่ น “เป็ น เบ้ า เป็ น แม่ พิ ม พ์ ”
จานวน 7 ราย
4. ส่งข้าราชการในสังกัดเข้ารวมปฏิบัติงาน
ณ ศู น ย์ อ านวยการใหญ่ โ ครงการจิ ต อาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ จานวน
7 ราย
ปี 2562
1. จั ด กิ จ กรรมบรรยายขยายผลจิ ต อาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ กรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี พ.ศ.2562 แก่
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง
กลุ่มเป้ามายจานวน 450 คน จานวน 2 รุ่น
2. จั ด กิ จ กรรมบรรยายขยายผลจิ ต อาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ กรมการ
พัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ.2562 แก่ข้าราชการ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ อ บรมหลั ก สู ต รนั ก
บริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง และคณะ
วิทยากร จานวน 183 คน
3. โครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เฉลิ ม พระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิ เ ษก ก าหนดด าเนิ น การทุ ก
จังหวัด ให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม/เดือน รวม 76 จังหวัด 878
อาเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน
4. ส่งข้าราชการในสังกัดเข้ารวมปฏิบัติงาน
ณ ศู น ย์ อ านวยการใหญ่ โ ครงการจิ ต อาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ จานวน 2 ราย
5. สารวจจัดทาฐานข้อมูลผู้สมัครจิตอาสาที่
เป็นบุคลากรกรม
งานพระราชพิธีและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ปี 2560
1. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร จานวน 3 ครั้ง
2. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ณ พระลานพระราชวังดุสิต กทม. จานวน 1 ครั้ง
ปี 2561
1. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร จานวน 3 ครั้ง
2. เป็นผลัดเวรเฝ้าฯ ตามหมายกาหนดการ
จานวน 2 ครั้ง
3. ร่วมการเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราช

เชิงคุณภาพ
ต่อยอด” มาเป็น แนวทางการการดาเนิน ชีวิ ต
และสนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในการปฏิบัติงาน
7. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
จานวนทั้งสิ้น 230,100 คน รวมจานวนสะสม
ทั้งสิ้น 519,465 คน ก่อให้เกิดหมู่บ้านมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยื น เกิ ดชุมชนเกื้อ กูล เพิ่มพูน รายได้
เครือข่ายแข็งแรง หมู่บ้านสามารถเป็นจุดเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
8. ข้ า ราชการในสั ง กั ด ที่ เ ข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน
สามารถปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ต ามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
9. มีฐานข้อมูลผู้สมัครจิตอาสาของกรม
ทั้งนี้ ผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการสามารถ
ต่อยอดศาสตร์พระราชาและการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเชื่อมโยง
ในการนานโยบายหลักด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

งานพระราชพิธีและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสานึกในสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ การส่ งเสริ ม สนั บ สนุน โครงการจิ ตอาสา
พระราชทาน รวมทั้งงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็น
ภารกิจส าคัญในการปกป้อ งและเชิ ดชูสถาบั น
พระมหากษัตริย์
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สั กการะถวายพระพรชั ยมงคล เนื่ องในวั น
เฉลิมพระชนมพรรษา จานวน 2 ครั้ง
4. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงาน OTOP City 2018 ภายใต้แนวคิด
โครงการจิ ต อาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดาริ “เราทาความ ดี ด้ วยหัว ใจ”
จานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าชมงาน 414,076 คน
มีความทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ และ
เข้าใจในหลักการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดาริ
ปี 2562
1. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร จานวน 4 ครั้ง
รวม 360 ราย
2. เป็นผลัดเวรเฝ้าฯ ตามหมายกาหนดการ
จานวน 2 ครั้ง รวม 20 ราย
3. ร่วมการเดินริ้วขบวนฯ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา จานวน 2 ครั้ง รวม 20 ราย
4. ร่วมพิธีเสกน้าพระพุทธมนต์ สาหรับงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม
จานวน 1 ครั้ง รวม 20 ราย
5. ร่วมเดินริ้วขบวนพิธีอัญเชิญคนโทน้า
อภิเษก ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จานวน 1 ครั้ง รวม 65 ราย
6. ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนาฯ ณ
พระลานพระราชวังดุสิต กทม. จานวน 1 ครั้ง
รวม 10 ราย
7. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ สนามหลวงฝั่ งทิศเหนือ จานวน 1 ครั้ง
รวม 100 ราย
8. ร่ ว มงานพระราชทานเลี้ ย งอาหารแก่
ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จานวน 1 ครั้ง รวม 20 ราย
9. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงาน OTOP Midyear
2019 จานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าชมงาน 375,234 คน
มีความทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ
10. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิดจิตอาสา
เราทาความดี ด้วยหัวใจ ในงาน “ศิลปาชีพ
ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี
พ.ศ. 2562” จานวน 1 ครั้ง 10 วัน ผู้เข้าชม
งาน 304,554 คน มีความทราบซึ่งในพระ

เชิงคุณภาพ
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มหากรุ ณ าธิ คุ ณ และเข้า ใจในหลั ก การจิ ต
อาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
(3.5) ภารกิจด้านการจัดสวัสดิการ
ปี 2560 - ปี 2562
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมฯ
ปี 2560 : จานวน 202 คน
ปี 2561 : จานวน 160 คน
ปี 2562 : จานวน 160 คน
2. ออกหนังสือผ่า นสิทธิ์เ พื่อให้ข้า ราชการ
นาไปประกอบการกู้ยิมเงิน
ปี 2560 : จานวน 49 ราย
ปี 2561 : จานวน 42 ราย
ปี 2562 : จานวน 51 ราย
3. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรกรมฯ
ประจาปีมีผู้เข้าร่วม
ปี 2560 : จานวน 179 คน
ปี 2561 : จานวน 187 คน
ปี 2562 : จานวน 198 คน
4. บริ การห้ องออกก าลั งกาย (Fitness) แก่
บุคลากร มีผู้ใช้บริการวันละ 15-25 คน
ปี 2560 : จานวน 253 วัน
ปี 2561 : จานวน 253 วัน
ปี 2562 : จานวน 253 วัน
5. บริ การจ าหน่ ายเสื้ อยื ดกรมฯ และของที่
ระลึกเคลื่อนที่ โดยมีผู้รับบริการประมาณ
ปี 2560 : จานวน 10 ครั้ง
จานวน 800 คน
ปี 2561 : จานวน 10 ครั้ง
จานวน 1,000 คน
ปี 2562 : จานวน 17 ครั้ง
จานวน 5,427 คน
6. ดาเนินกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุน
สวัสดิการกรมมีรายได้
ปี 2560 : จานวน 257,790 บาท
ปี 2561 : จานวน 153,984 บาท
ปี 2562 : รอปิดงบบัญชี 31 ธ.ค.
7. มีบริการสวัสดิการด้านสินเชื่อให้บุคลากร
เป็นทางเลือกจานวน 5 แห่ง ได้แก่
ปี 2560
1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2) ธนาคารออมสิน
3) ธนาคารกรุงไทย
4) ธนาคารทหารไทย

เชิงคุณภาพ

1. การดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตบุคลากร
กรมฯ ทาให้บุคลากรกรมฯ เกิดการเรียนรู้ ความ
สมดุลระหว่าง การดาเนินชีวิตกับการทางาน การ
กิ น อยู่ อ ย่ า งไรที่ จ ะท าให้ ห่ า งไกลโรคส่ งเสริ ม
ความผูกพัน ความสามัคคีที่ดี ในองค์กรเป็นการ
สร้างขวัญกาลังใจ ให้แก่บุคลากรของกรมฯ
2. กิ จ กรรมการตรวจสุ ข ภาพบุ ค ลากรท าให้
บุคลากรรู้ถึงสภาพร่างกายว่ามีความบกพร่อง
หรือไม่ มีการจัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้คาปรึกษา
วิธีปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ
3. ห้องออกกาลังกายทาให้ผู้ใช้บริการได้ผ่อน
คลาย ทาให้สุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรค
4. กิจกรรมการหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการ
กรมฯ สามารถนารายได้ไป จัดสวัสดิการให้แก่
บุคลากรกรมฯ ได้บรรเทาความเดือดร้อนและ
เป็นขวัญ กาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
5. กิจกรรมร้านค้าสวัสดิการกรม เป็นการบริการ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาถูก ทาให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน
สภาวการณ์ที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ทาให้ขวัญและ
กาลังใจบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนดีขึ้น
7. กิจกรรมการวางพวงหรีดเคารพศพข้าราชการ
บิดา มารดา และบุตร เป็นการดูแลกันในยาม
สูญเสีย เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ทาให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในองค์กร
8. กิจ กรรมการฌาปนกิ จสงเคราะห์ก รมการ
พัฒนาชุมชน เป็นสวัสดิการที่ให้สมาชิกสงเคราะห์
ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และช่วยเหลือ
ครอบครัวของสมาชิกผู้เสียชีวิต
9. กิจกรรมประกันภัยกลุ่มแบบสะสมทรัพย์ครบ
เกษียณอายุ กับบริษัท เอไอเอ จากัด เพื่อส่งเสริมการ
ออมไว้ใช้ยามเกษียณ และมีสวัสดิการประกันชีวิต
10. กิจกรรมชมรมข้าราชการบานาญกรมการ
พัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการบานาญ
ได้ร่วมกันทากิจกรรมสาธารณประโยชน์
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ปี 2562
5) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
8. งานร้านค้าสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นการบริการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก
แก่บุคลากร มีผู้ใช้บริการประมาณปีละ 400 คน
9. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ปี 2560 : จานวน 50 คน
ปี 2561 : จานวน 25 คน
ปี 2562 : จานวน 38 คน
10. กิจกรรมวางพวงหรีดเคารพศพข้าราชการ
บิดา มารดา บุตร ข้าราชการ
ปี 2560 : จานวน 90 ราย
ปี 2561 : จานวน 90 ราย
ปี 2562 : จานวน 75 ราย
11. รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ปี 2560 : จานวน 187 ราย
ปี 2561 : จานวน 302 ราย
ปี 2562 : จานวน 89 ราย
12. การขอรั บเงินสงเคราะห์กรณี สมาชิ ก
การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต
ปี 2560 : จานวน 90 ราย
ปี 2561 : จานวน 96 ราย
ปี 2562 : จานวน 99 ราย
13. สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ลาออก
ปี 2560 : จานวน 18 ราย
ปี 2561 : จานวน 29 ราย
ปี 2562 : จานวน 18 ราย
14. สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ปรับ
ฐานข้อมูล ผู้รับผลประโยชน์ สังกัด ชื่อ-สกุล
ปี 2560 : จานวน 2,300 ราย
ปี 2561 : จานวน 560 ราย
ปี 2562 : จานวน 450 ราย
15. ติดตามสมาชิกกรณีผดิ เงื่อนไขการชาระ
เงิ น สงเคราะห์ ด าเนิ น การคั ด ชื่ อออกจาก
สมาชิก
ปี 2561 : จานวน 46 ราย
ปี 2562 : จานวน 197 ราย
15. โครงการประกันภัยกลุ่มแบบสะสมทรัพย์
ครบเกษียณอายุ กับบริษัท เอไอเอ โดยประสานงาน
ระหว่ า งผู้ ท าประกั น ภั ยกั บบริ ษั ท เอไอเอ
จากัด
ปี 2560 : จานวน 726 ราย
ปี 2561 : จานวน 745 ราย

เชิงคุณภาพ
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ปี 2562 : จานวน 795 ราย
1 6 . ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ล ข า นุ ก า ร ช ม ร ม
ข้ า ราชการบ านาญกรมการพั ฒนาชุ มชน
ดาเนินการปรับปรุงระเบียบชมรม จัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งกรรมการบริหารชมรม 1 ชุด จัดประชุมใหญ่
สามัญประจาปีสมาชิก จานวน 120 ราย

เชิงคุณภาพ

ปี 2560 - ปี 2562
1. กระบวนการก่อนฟ้องคดี
๒. กระบวนการขณะดาเนินคดี
๓. กระบวนการหลังมีคาพิพากษา
๔. กระบวนการบั ง คั บ ตามค าพิ พ ากษา
(กระบวนการยึดทรัพย์บังคับคดี)
ปี 2560 : คดีและเรื่องอื่น ๆ จานวน ๘๘
เรื่อง โดยแยกเป็นคดีแพ่ง ๒๕ เรื่อง และการ
ตอบข้อหารือ ๖๓ เรื่อง
ปี 2561 : คดีและเรื่องอื่น ๆ จานวน 75
เรื่อง โดยแยกเป็นคดีแพ่ง ๒๔ เรื่อง และการ
ตอบข้อหารือ ๕๑ เรื่อง
ปี 2562 : คดีและเรื่องอื่น ๆ จานวน 146
เรื่อง โดยแยกคดีแพ่ง ๒๐ เรื่อง คดีอาญา ๑
เรื่องและการตอบข้อหารือ ๑๒๕ เรื่อง
ซึ่งมีลักษณะงานในการให้คาปรึกษา การทา
หนังสือโต้ตอบ รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
และคู่กรณีทราบ

๑. ดาเนินการได้ภายในเงื่อนเวลาตามที่กฎหมาย/
ศาล กาหนด
๒.ประเด็ นข้อหารือ การตอบข้อหารือได้ตาม
กาหนดเวลา เช่น หน่วยงานผู้ส่งหารือที่จาเป็น
เร่งด่วนจะได้รับพิจารณาให้คาปรึกษาก่อน เป็นต้น
๓. มีการติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง
๔. แต่ละเรื่อทั้งเรื่องของคดีความหารือและเรื่อง
อื่น ๆ จะสามารถระบุ ตั วเจ้ าหน้าที่ (นิ ติ กร) ที่
รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน
๕. การกระทาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
๖. ผู้มีอานาจพิจารณาด้วยความมั่นใจ
๗. ลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติที่อาจกระทาผิด
กฎหมาย ระเบียบ

(3.6) ภารกิจด้านกฎหมาย

(4) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ (นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ) จานวน 1 ตาแหน่ง
ผู้ อ านวยการกลุ่ มงานจิ ตอาสาพระราชทานและกิ จการพิ เศษ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องกากับ แนะนา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมาก
ในงานวิชาการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน งานพระราชพิธีและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกรมและการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง งานศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการ การดาเนินการศูนย์ราชการสะดวก คู่มือบริการประชาชน งานกิจการพิเศษที่ได้รับ
มอบหมายและงานกิจการพิเศษอื่น ๆ ที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากผู้อานวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ ริเริ่ม
วางแผน กาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญในการสนองพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานและต่อยอดศาสตร์พระราชาและการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
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การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(4.1) ภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. บุคลากรในสังกัดเกิดจิตสานึกที่ดี ทาความดี
- ด้านความมั่นคง
1. ประสานการรับสมัครจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
นโยบายรัฐบาล
ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ กทม.กรมการพัฒนาชุมชน 2. บุคลากรในสังกัดเกิดจิตสานึกที่ดี ร่วมกิจกรรม
- ด้านการปกป้องและเชิดชู (ส่วนกลาง) ณ สนามเสือป่า จานวน 2 ครั้ง จิตอาสาในพื้นที่ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง สามารถ
สถาบันพระมหากษัตริย์ มีผู้สมัคร จานวน 49 ราย
นาดอกไม้จันทน์ที่ผลิตได้เข้าร่วมในพระราชพิธี
การปรับปรุงโครงสร้างและ 2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ บรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิ พลอดุ ลยเดชมหาราช
ของหน่วยงาน
จานวน 76 จังหวัด มีผู้สมัครที่เป็นบุคลากร บรมนาถบพิตร ทาให้ประชาชนได้แสดงออกถึง
ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 5,917 คน ความจงรักภักดี และมีจิตสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3. ประสานการจัดทาดอกไม้จันทน์ ในงาน ของพระองค์
พระราชพิธีพระบรมศพ โดยมีเป้าหมายการ 3. ผู้เข้าร่วมเกิดจิตสานึกที่ดีและร่วมทาความดี
ผลิตดอกไม้จันทน์ จานวน 36,801,241 ดอก โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ซึ่งผลดาเนินการแล้วเสร็จ สามารถผลิต ได้ 4. ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมเป็นวิทยากร
จานวน 51,478,612 ดอก คิดเป็น (139.88 %) อบรมขยายผลให้แก่ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่
ปี 2561
รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่าง
1. ประสานผู้บริหารและข้าราชการกรมการ ต่อเนื่อง
พัฒนาชุมชน ร่วมเป็นจิตอาสา ปฏิบัติภารกิจ 5. ข้าราชการในสังกัดที่เข้าร่วมปฏิบัติงานสามารถ
ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ครั้งที่ 1 ปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
และครั้ งที่ 2 ณ พระลานพระราชวั งดุ สิ ต 6. ผู้เข้ารับฟังการอบรมเกิดจิตสานึกและเทิดทูน
และสนามเสือป่า จานวน 250 ราย
ในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ความเข้าใจ
2. ร่วมภารกิจในการปฏิบัติงานกิจกรรมจิต ในงานจิตอาสาพระราชทาน น้อมนาเอาพระปฐม
อาสาพัฒนา จานวน 4 ครั้ง รวม 80 ราย บรมราชโองการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”
3. ส่ ง ข้ า ราชการในสั ง กั ด เข้ า รวมอบรม มาเป็นแนวทางการการดาเนินชีวิตและสนอง
หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจา” พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รุ่ น ที่ 2/61 รุ่ น “เป็ น เบ้ า เป็ น แม่ พิ ม พ์ ” ในการปฏิบัติงาน
จานวน 7 ราย
7. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
4. ส่งข้าราชการในสังกัดเข้ารวมปฏิบัติงาน จานวนทั้งสิ้น 230,100 คน รวมจานวนสะสม
ณ ศู น ย์ อ านวยการใหญ่ โ ครงการจิ ต อาสา ทั้งสิ้น 519,465 คน ก่อให้เกิดหมู่บ้านมั่นคง
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ จานวน มั่งคั่ง ยั่งยื น เกิ ดชุมชนเกื้อ กูล เพิ่มพูน รายได้
7 ราย
เครือข่ายแข็งแรง หมู่บ้านสามารถเป็นจุดเรียนรู้
ปี 2562
เศรษฐกิจพอเพียง
1. จั ด กิ จ กรรมบรรยายขยายผลจิ ต อาสา 8. ข้ า ราชการในสั ง กั ด ที่ เ ข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ กรมการ สามารถปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ต ามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
พั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี พ.ศ.2562 แก่ มอบหมาย
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง 9. มีฐานข้อมูลผู้สมัครจิตอาสาของกรม
กลุ่มเป้าหมายจานวน 450 คน จานวน 2 รุ่น ทั้งนี้ ผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการสามารถ
2. จั ด กิ จ กรรมบรรยายขยายผลจิ ต อาสา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและการทรงงานของ
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ กรมการ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
พัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ.2562 แก่ข้าราชการ อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเชื่อมโยง
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กรมการพัฒนาชุมชนที่อบรมหลักสูตรนักบริหาร ในการนานโยบายหลักด้านการปกป้องและเชิดชู
งานพัฒนาชุมชนระดับสูง และคณะวิทยากร สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
จานวน 183 คน
อย่างเป็นรูปธรรม
3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ การส่ งเสริ ม สนั บ สนุน โครงการจิ ตอาสา
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน พระราชทานเป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ในการปกป้ อ ง
โอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้าง
กาหนดดาเนินการทุกจังหวัด ให้มีกิจกรรม ความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของ
สาธารณประโยชน์อย่างน้อย 1 กิจกรรม/เดือน ประชาชนทุ ก หมู่ เ หล่ า เพื่ อ ความมั่ น คงของ
รวม 76 จังหวัด 878 อาเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน ประเทศชาติ
4. ส่งข้าราชการในสังกัดเข้ารวมปฏิบัติงาน
ณ ศู น ย์ อ านวยการใหญ่ โ ครงการจิ ต อาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ จานวน 2 ราย
5. สารวจจัดทาฐานข้อมูลผู้สมัครจิตอาสาที่
เป็นบุคลากรกรม
(4.2) ภารกิจงานพระราชพิธีและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสานึกในสถาบันชาติ ศาสนา
- ด้านความมั่นคง
1. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร จานวน 3 ครั้ง และพระมหากษัตริย์ มีความจงรักภักดี ร่วมปกป้อง
นโยบายรัฐบาล
2. ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ณ พระลานพระราชวังดุสิต กทม. จานวน 1 ครั้ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ปี 2561
การปรับปรุงโครงสร้างและ 1. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร จานวน 3 ครั้ง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 2. เป็นผลัดเวรเฝ้าฯ ตามหมายกาหนดการ
ของหน่วยงาน
จานวน 2 ครั้ง
3. ร่วมการเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราช
สั กการะถวายพระพรชั ยมงคล เนื่ องในวั น
เฉลิมพระชนมพรรษา จานวน 2 ครั้ง
4. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในงาน OTOP City 2018 ภายใต้แนวคิด
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
“เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”จานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าชม
งาน 414,076 คน มีความทราบซึ่งในพระ
มหากรุ ณ าธิ คุ ณ และเข้า ใจในหลั ก การจิ ต
อาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
ปี 2562
1. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร จานวน 4 ครั้ง
รวม 360 ราย
2. เป็นผลัดเวรเฝ้าฯ ตามหมายกาหนดการ
จานวน 2 ครั้ง รวม 20 ราย
3. ร่วมการเดินริ้วขบวนฯ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา จานวน 2 ครั้ง รวม 20 ราย
4. ร่วมพิธีเสกน้าพระพุทธมนต์ สาหรับงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม

- 95 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
จานวน 1 ครั้ง รวม 20 ราย
5. ร่วมเดินริ้วขบวนพิธีอัญเชิญคนโทน้าอภิเษก
ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จานวน 1 ครั้ง
รวม 65 ราย
6. ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนาฯ ณ
พระลานพระราชวังดุสิต กทม. จานวน 1 ครั้ง
รวม 10 ราย
7. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ สนามหลวงฝั่งทิศเหนือ จานวน 1 ครั้ง รวม
100 ราย
8. ร่ ว มงานพระราชทานเลี้ ย งอาหารแก่
ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จานวน 1 ครั้ง รวม 20 ราย
9. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงาน OTOP Midyear
2019 จานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าชมงาน 375,234 คน
มีความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
10. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด
จิตอาสา เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ ในงาน “ศิลปาชีพ
ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี
พ.ศ. 2562” จานวน 1 ครั้ง 10 วัน ผู้เข้าชม
งาน 304,554 คน มีความทราบซึ้ งในพระ
มหากรุณาธิคุณ และเข้าใจในหลักการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ
(4.3) ภารกิจด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกรมและการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. สามารถด าเนิ น การชี้ แ จงผู้ ร้ อ งและส่ ว นที่
- ด้านการปรับสมดุลและ 1. รับเรื่องร้องเรียน ดาเนินการยุติเรื่องแล้ว เกี่ยวข้องยุติเรื่อง เพื่อสะท้อนปัญหาและแนว
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ จานวน 22 เรื่อง
ทางแก้ไขที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ
ปี 2561
จัดการงานของกรม
นโยบายรัฐบาล
2. รับเรื่องร้องเรียน ดาเนินการยุติเรื่องแล้ว
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร จานวน 14 เรื่อง
จัดการภาครัฐ
ปี 2562
การปรับปรุงโครงสร้างและ 1. รับเรื่องร้องเรียน จานวน 17 เรื่อง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ดาเนินการยุติแล้ว จานวน 4 เรื่อง
ของหน่วยงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 13 เรื่อง
2. ดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ผ่ า นศู น ย์ ด ารงธรรมของ
บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จานวนผู้เข้าร่วม
110 คน
(4.4) ภารกิจงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ดาเนินการเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตาม พรบ.
- ด้านการปรับสมดุลและ 1. ลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ทุกเดือน ข้อ มู ล ข่ าวสาร เพื่ อ สร้ างความโปร่ งใสในการ

- 96 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ จานวน 11 เรื่อง
ภาครัฐ
ปี 2561
นโยบายรัฐบาล
1. ลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ทุกเดือน
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร จานวน 37 เรื่อง
จัดการภาครัฐ
ปี 2562
การปรับปรุงโครงสร้างและ 1. ลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ทุกเดือน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ จานวน 44 เรื่อง
ของหน่วยงาน
(4.5) ภารกิจงานศูนย์ราชการสะดวก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2561
- ด้านการปรับสมดุลและ 1. ร่ ว มโครงการเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เครื อ ข่ า ยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์
ภาครัฐ
(Contact Point) จานวน 1 ครั้ง
นโยบายรัฐบาล
ปี 2562
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ หัวข้อเรื่อง
จัดการภาครัฐ
“ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สู่จังหวัด 4.0
- ด้านการพัฒนาระบบการ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ผ่ า น
ให้บริการประชาชน
ช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ ส ถาบั น ด ารงราชานุ ภ าพ
การปรับปรุงโครงสร้างและ www.stabundamrong.go.th เว็บไซต์การ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ จั ด การความรู้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ของหน่วยงาน
มหาดไทย www.km.moi.go.th และ OR Code
2. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนนั กปฏิบั ติ (CoPs) ของส านั กงานปลั ด
กระทรวงมหาดไทย จานวน 3 ครั้ง
3. ประชุ ม ติ ด ตามการด าเนิ น การตาม
มาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชน (การไม่เรียกสาเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้จากประชาชน) จานวน 1 ครั้ง
4. ประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาการ
ให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ และทิ ศ ทางการ
พัฒนาการให้บริการแบบดิจิทัล จานวน 1 ครั้ง
5. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์
เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจาปี 2562”
จานวน 1 ครั้ง

เชิงคุณภาพ
บริหารจัดการของกรม และประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในการตรวจสอบการดาเนินงาน

1. สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ มีเครื อข่าย
ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ที่สามารถสร้าง
เสริ มงานให้ส าเร็ จ รวมถึงเป็น แหล่งประสาน
และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการงานพัฒนา
ชุมชนต่าง ๆ แก่ประชาชนในภาพรวมของกรม

(5) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานสารบรรณกลางและอานวยการ (นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ) จานวน 1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารบรรณกลางและอานวยการ ปฏิบัติงาน
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมาก
ในงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม วิเคราะห์หนังสือราชการและ

- 97 ประมวลระเบียบและหนังสือ รวมถึงการประสานงานเพื่อการรับส่งหนังสือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ส่วนกลางและภูมิภาค การบริหารจัดการเอกสารและเอกสารลับของกรม การจัดเก็บรักษาเอกสารสาคัญทั้งแบบปกติ
และแบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งมอบเอกสารสาคัญแก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ การจัดทาทะเบียนสืบค้น การจัดส่งจดหมาย
และพัสดุภัณฑ์ การรับส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารระดับอธิบดี/รองอธิบดี ตลอดจนการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
งานอานวยการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ งานจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุม/รายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบบริหารของสานักงาน
การจัดประชุมสานักงาน งานประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร และงานสนุบสนุนต่าง ๆ ของสานักงาน และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากผู้อานวยการกลุ่มงานสารบรรณกลางและอานวยการมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ และพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บรักษาเอกสาร และจัดระเบียบข้อมูลและจาแนกในการสืบค้น เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
มีความสุข และเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคมในภาพรวมของกรม เชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(5.1) งานสารบรรณกลาง
ภารกิจงานสารบรรณกลางของกรม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการปรับสมดุลและ 1. การรับ-ส่ง หนังสือราชการทั่วไป จานวน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 25,789 เรื่อง
ภาครัฐ
2. การรั บ -ส่ ง หนั งสื อ ราชการลั บ จ านวน
นโยบายรัฐบาล
3๖0 เรื่อง
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร 3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑
จัดการภาครัฐ
โครงการ
การปรับปรุงโครงสร้างและ ปี 2561
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 1. การรับ-ส่ง หนังสือราชการทั่วไป จานวน
ของหน่วยงาน
26,059 เรื่อง
2. การรั บ -ส่ ง หนั งสื อ ราชการลั บ จ านวน
3๘๕ เรื่อง
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑
โครงการ
ปี 2562
1. การรับ-ส่ง หนังสือราชการทั่วไป จานวน
25,789 เรื่อง
2. การรั บ -ส่ ง หนั งสื อ ราชการลั บ จ านวน
3๖0 เรื่อง
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑
โครงการ

เชิงคุณภาพ
ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อย่างถูกต้อง ดังนี้
1. รั บ จากไปรษณี ย์ / ผู้ ม าส่ ง และตรวจสอบ
ความถูกต้อง
2. วิเคราะห์ แยกแยะหนังสือเพื่อจัดส่งให้กับ
หน่วยงานภายใน จานวน 16 หน่วย แบ่งเป็น
- กรณีมีผู้รับผิดชอบโดยตรง
- กรณีมีผู้รับผิดชอบร่วมกันหลายหน่วย
ประสานหาหน่วยงานหลัก
- กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ต้องประสาน
หน่ ว ยงานออกหนั ง สื อ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
ประสานหน่วยงานภายในเพื่อรับเรื่อง
3. ลงรั บ ในระบบ และจั ด เก็ บ เป็ น ทะเบี ย น
สืบค้นแยกเป็นสานัก กอง ศูนย์ รวม 16 หน่วย
4. จัดส่งให้กับหน่วยงานภายใน ภายในวันทาการ
เรื่องด่วนที่สุดส่งทันที
5. สรุ ป ยอดรั บ ส่ ง หนั งสื อ จากหน่ ว ยงานใน
สังกัดประจาเดือน
6. สรุป จานวนการลงนามในหนังสือของผู้บริหาร
(อพช./รองฯ อพช.) รายสัปดาห์ และสาเนาหนังสือ
รายงานผู้บริหาร

- 98 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

ภารกิจงานการบริหารจัดการเอกสาร
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การออกเลข
- ด้านการปรับสมดุลและ ปี 2560
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. คาสั่ง จานวน 441 เรื่อง
ภาครัฐ
2. ประกาศ จานวน 1,041 เรื่อง
นโยบายรัฐบาล
รวม 1,482 เรื่อง
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร ปี 2561
จัดการภาครัฐ
1. คาสั่ง จานวน 804 เรื่อง
การปรับปรุงโครงสร้างและ 2. ประกาศ จานวน 1,342 เรื่อง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 3. หนังสือส่ง จานวน 7,199 เรือ่ ง
ของหน่วยงาน
4. หนังสือเวียน จานวน 2,896 เรื่อง
รวม 12,241 เรื่อง
ปี 2562
1. คาสั่ง จานวน 8๕๕ เรื่อง
2. ประกาศ จานวน 1,4๐๐ เรื่อง
3. หนังสือส่ง จานวน 7,๔๔๐ เรือ่ ง
4. หนังสือเวียน จานวน ๓,๑๐๕ เรื่อง
รวม 1๒,๘๐๐ เรื่อง
ภารกิจงานการจัดส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการปรับสมดุลและ การรับ -ส่ งจดหมาย พั สดุภั ณฑ์ ส่วนบุคคล
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ หนั ง สื อ /พั ส ดุ แก่ ห น่ ว ยงานในภู มิ ภ าค/
ภาครัฐ
หน่ ว ยงานภายนอกทั้ งภาครั ฐ และเอกชน
นโยบายรัฐบาล
จานวน ๙,๘๕๐ ครั้ง
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร ปี 2561
จัดการภาครัฐ
การรับ -ส่ งจดหมาย พั สดุ ภั ณฑ์ ส่วนบุคคล
การปรับปรุงโครงสร้างและ หนั ง สื อ /พั ส ดุ แก่ ห น่ ว ยงานในภู มิ ภ าค/
ทบทวนบทบาทภารกิ จ หน่ ว ยงานภายนอกทั้ งภาครั ฐ และเอกชน

เชิงคุณภาพ
๗. ดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ e-saraban
๘. ขยายผลสู่การใช้ระบบภายในส่วนกลาง
ทั้งนี้ การบริหารงานสารบรรณกลางช่วยส่งเสริม
ให้กรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และ
เศรษฐกิ จฐานรากมี ความเข้ มแข็ ง ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมในภาพรวมของกรม เชื่อมโยงในการ
น านโยบายหลั ก ด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ และด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่ การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อย่างถูกต้อง ดังนี้
1. จัดทาทะเบียน
2. รับจองเลข/ออกเลขคาสั่ง
3. จัดเก็บคาสั่งจริงในสมุด และ Scan จัดเก็บ
ในระบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
4. จัดเก็บสมุดทะเบียนเพื่อการสืบค้น

ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อย่างถูกต้อง ดังนี้
1. รับจากไปรษณีย์
2. จัดแยกจดหมายใส่ตู้ตามสังกัด
3. ประสานให้เจ้าของมารับ
๔. จัดทาทะเบียน ออกเลขหนังสือ ส่ง
๕. จัดทาแบบฟอร์มการส่งหนังหนังสือ และรับ
เอกสาร/พั ส ดุ ที่ ห น่ ว ยงานภายในจะจั ด ส่ ง

- 99 ความเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
จานวน ๑๒,๒๒๐ ครั้ง
ปี 2562
การรับ -ส่ งจดหมาย พั สดุภั ณฑ์ ส่วนบุคคล
หนั ง สื อ /พั ส ดุ แก่ ห น่ ว ยงานในภู มิ ภ าค/
หน่ ว ยงานภายนอกทั้ งภาครั ฐ และเอกชน
จานวน ๑๕,๖๐๐ ครั้ง
(5.2) ภารกิจงานบริหารทั่วไปและอานวยการสานักงานเลขานุการกรม
ภารกิจงานบริหารทั่วไปของสานักงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการปรับสมดุลและ ๑. งานสารบรรณสานักงาน ได้แก่ รับลงทะเบียน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ส่งให้กับฝ่ายต่าง ออกเลขหนังสือส่ง จัดทาซอง
ภาครัฐ
ผนึก จัดส่งให้กับไปรษณีย์ ส่งเบิกค่าส่งไปรษณีย์
นโยบายรัฐบาล
ของกรม จานวน ๑,๕๒๖ ครั้ง
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร ๒. งานเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห าร ตรวจหนั ง สื อ
จัดการภาครัฐ
จานวน 1,๔๑๕ เรื่อง
การปรับปรุงโครงสร้างและ ๓. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดผู้บริหาร 3 ตัวชี้วัด
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ๔. จัด ท าวาระงานเลขานุก ารกรม จ านวน
ของหน่วยงาน
๒๓๐ ครั้ง
ปี 2561
๑. งานสารบรรณสานักงาน ได้แก่ รับลงทะเบียน
ส่งให้กับฝ่ายต่าง ออกเลขหนังสือส่ง จัดทาซอง
ผนึก จัดส่งให้กับไปรษณีย์ ส่งเบิกค่าส่งไปรษณีย์
ของกรม จานวน ๑,๕๗๘ ครั้ง
๒. งานเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห าร ตรวจหนั ง สื อ
จานวน 1,๖๙๓ เรื่อง
๓. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดผู้บริหาร 3 ตัวชี้วัด
๔. จัด ท าวาระงานเลขานุก ารกรม จ านวน
๒๔๐ ครั้ง
ปี 2562
๑. งานสารบรรณสานักงาน ได้แก่ รับลงทะเบียน
ส่งให้กับฝ่ายต่าง ออกเลขหนังสือส่ง จัดทาซอง
ผนึก จัดส่งให้กับไปรษณีย์ ส่งเบิกค่าส่งไปรษณีย์
ของกรม จานวน ๑,๖๕๘ ครั้ง
๒. งานเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห าร ตรวจหนั ง สื อ
จานวน 1,๙๗๓ เรื่อง
๓. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดผู้บริหาร 3 ตัวชี้วัด
๔. จัด ท าวาระงานเลขานุก ารกรม จ านวน
๒๔๕ ครั้ง
ภารกิจงานจัดซื้อจัดจ้างของสานักงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการปรับสมดุลและ 1. พนักงานจ้างเหมาบริการ จานวน ๗๒ ครั้ง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 2. วัสดุสานักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน
ภาครัฐ
๑๐ ครั้ง

เชิงคุณภาพ
ตรวจสอบจานวน ประสานนาส่งที่ไปรษณีย์

ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อย่างถูกต้อง ดังนี้
1. รับลงทะเบียน ส่งให้กับฝ่ายต่าง
2. ออกเลขหนังสือส่ง
3. จัดทาซอง ผนึก จัดส่งให้กับไปรษณีย์
4. ส่งเบิกค่าส่งไปรษณีย์ของกรม
5. งานเสนอหนังสือ : ตรวจทานหนังสื อของ
กลุ่ ม งาน/ฝ่ า ย เสนอเลขานุ ก ารกรม จั ด ท า
ทะเบียนคุม เสนอต่อ รองอพช./อพช.ประสาน
กรณี แ ก้ ไ ข/ส่ ง คื น งาน ให้ เ จ้ า ของงาน /
ตรวจทานหนังสือกลุ่มงาน/ฝ่าย (ที่เสนอทราบ
หรือนาเรียนเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม)
6. งานตัว ชี้วัดผู้บริ หาร : คีย์ข้อมูล เข้าระบบ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาลาดับที่สูงกว่าลงนาม
ส่ง กจ.
7. จัดทาเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
8. จั ด ท าวาระงานเลขานุ ก ารกรม (รั บ การ
ประสานงานข้อมูลเรื่องวาระงาน/การประชุม
จากฝ่า ยต่า งๆ/เสนอเลขาฯ ลงนั ด/แจ้งกลั บ
กลุ่มงานฝ่าย/แจ้งวารงานเลขาฯ แก่ สล.)
จัดทาโครงการ/คาสั่ง/ดาเนินการ/รายงานผล

ดาเนินการตามขั้นตอน กฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ดังนี้
๑. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

- 100 ความเปลี่ยนแปลง
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
3. วัสดุโครงการฯ ต่างๆ จานวน ๗ ครั้ง
4. วัสดุ/พวงมาลาในงานราชพิธี รัฐพิธี และ
งานการกุศลต่างๆ ชุดใส่บาตร จานวน ๑๑ ครั้ง/
2๗๕ ชิ้น
5. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จานวน ๓ ครั้ง
ปี 2561
1. พนักงานจ้างเหมาบริการ จานวน 72 ครั้ง
2. วัสดุสานักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน
1๔ ครั้ง
3. วัสดุโครงการฯ ต่างๆ จานวน ๙ ครั้ง
4. วัสดุ/พวงมาลาในงานราชพิธี รัฐพิธี และ
งานการกุ ศ ลต่ า งๆ ชุ ด ใส่ บ าตร จ านวน 8
ครั้ง/240ชิ้น
5. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จานวน ๔ ครั้ง
ปี 2562
1. พนักงานจ้างเหมาบริการ จานวน 72 ครั้ง
2. วัสดุสานักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน
๒๐ ครั้ง
3. วัสดุโครงการฯ ต่างๆ จานวน ๙ ครั้ง
4. วัสดุ/พวงมาลาในงานราชพิธี รัฐพิธี และ
งานการกุศลต่างๆ ชุดใส่บาตร จานวน 8 ครั้ง/
2๕0ชิ้น
5. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จานวน ๔ ครั้ง
ภารกิจงานบริหารพัสดุภาครัฐของสานักงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการปรับสมดุลและ 1. จัดทาทะเบียน วัสดุ/ครุภัณฑ์ และจัดทา
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ รายงาน ต่ อ กองคลั ง และ สตง. จ านวน 1 ครั้ ง/
ภาครัฐ
350 รายการ
นโยบายรัฐบาล
2. สนับสนุนการประชุมกรมฯ/การประชุม
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร กลั่นกรอง/MB/อื่นๆ จานวน 87 ครั้ง
จัดการภาครัฐ
ปี 2561
การปรับปรุงโครงสร้างและ 1. จัดทาทะเบียน วัสดุ/ครุภัณฑ์ และจัดทา
ทบทวนบทบาทภารกิ จ รายงาน ต่อ กองคลัง และ สตง. จานวน 1 ครั้ง/
ของหน่วยงาน
3๖0 รายการ
2. สนับสนุนการประชุมกรมฯ/การประชุม
กลั่นกรอง/MB/อืน่ ๆ จานวน 87 ครั้ง
ปี 2562
1. จัดทาทะเบียน วัสดุ/ครุภัณฑ์ และจัดทา
รายงาน ต่อ กองคลัง ละ สตง. จานวน 1 ครั้ง/
3๘0 รายการ
2. สนับสนุนการประชุมกรมฯ/การประชุม
กลั่นกรอง/MB/อื่นๆ จานวน 87 ครั้ง

เชิงคุณภาพ
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๓. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
เพื่อให้ภารกิจงานจัดซื้อจัดจ้างของสานักงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. ดาเนินการตรวจสอบสภาพ จัดทาทะเบียน
ควบคุมการใช้งาน การเบิกจ่ายวัสดุ
๖. เตรียมการรับการตรวจสอบจาก สตง.

ดาเนินการตามขั้นตอน กฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ดังนี้
1. จัดทาทะเบียนควบคุม/เบิกจ่าย
2. รายงานวัสดุ/ครุภัณฑ์ ณ 30 กันยายน ของ
ทุกปี
๓. ขอยืม/คืนเงิน จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อาหารกลางวัน บริการจัดเสิร์ฟผู้เข้าร่วมประชุม

- 101 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
ภารกิจงานการเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการปรับสมดุลและ ๑. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ/
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ลูกจ้างในสานักงาน 2 ครั้ง/ครั้งละ 35 คน
ภาครัฐ
๒. การเลื่อนเงินเดือน 2 ครั้ง/ครั้งละ 35 คน
นโยบายรัฐบาล
ปี 2561
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร ๑. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ/
จัดการภาครัฐ
ลูกจ้างในสานักงาน 2 ครั้ง/ครั้งละ 35 คน
การปรับปรุงโครงสร้างและ ๒. การเลื่อนเงินเดือน 2 ครั้ง/ครั้งละ 35 คน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ปี 2562
ของหน่วยงาน
๑. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ/
ลูกจ้างในสานักงาน 2 ครั้ง/ครั้งละ 35 คน
๒. การเลื่อนเงินเดือน 2 ครั้ง/ครั้งละ 35 คน
ภารกิจงานบริหารแผนงานและใช้จ่ายงบประมาณของสานักงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการปรับสมดุลและ ๑. การเบิกจ่ ายเงิ นงบประมาณ งบบริหาร
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สานักงานเลขานุการกรม จานวน 16 ครั้ง
ภาครัฐ
๒. รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
นโยบายรัฐบาล
ในโปรแกรมบริหารงบประมาณและกิจกรรม
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร (Budget and Project Management : BPM)
จัดการภาครัฐ
จานวน 520 ครั้ง
การปรับปรุงโครงสร้างและ ปี 2561
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ๑. การเบิกจ่ ายเงิ นงบประมาณ งบบริหาร
ของหน่วยงาน
สานักงานเลขานุการกรม จานวน 16 ครั้ง
๒. รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ในโปรแกรมบริหารงบประมาณและกิจกรรม
(Budget and Project Management : BPM)
จานวน 5๕0 ครั้ง
ปี 2562
๑. การเบิกจ่ ายเงิ นงบประมาณ งบบริหาร
สานักงานเลขานุการกรม จานวน 16 ครั้ง
๒. รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ในโปรแกรมบริหารงบประมาณและกิจกรรม
(Budget and Project Management : BPM)
จานวน 5๗0 ครั้ง
(5.3) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการปรับสมดุลและ 1. งานพัฒนาบุคลากร จานวน 12 ราย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ๒. งานประชาสัมพันธ์ สล. จานวน ๓๘ ครั้ง
ภาครัฐ
๓. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด จานวน ๑
นโยบายรัฐบาล
โครงการ ๕ กิจกรรม
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร ๔. การส่งหลักฐานเบิกค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล
จัดการภาครัฐ
ค่าเล่าเรียนบุตร จานวน ๑๒ ครั้ง/๓๓ คน

เชิงคุณภาพ
ดาเนินการตามขั้นตอน กฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ดังนี้
๑. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ร าชการ ข้ า ราชการ/ลู ก จ้ า งใน
สานักงาน
๒.จัดประชุมคณะกรรมการ
๓. จั ด ท ารายงานการประชุ ม รายงานผล
คะแนนส่งให้กองการเจ้าหน้าที่
๔. จั ด ท าแบบประเมิ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คน
เสนอเลขานุการกรมลงนาม จัดเก็บข้อมูลให้
ครบสองรอบประเมิน
ดาเนินการตามขั้นตอน กฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อย่างถูกต้อง
ดังนี้
1. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ตัดยอดทะเบียนคุม
3. รายงานการใช้จ่ายต่อกองคลัง รายงานผล
การดาเนินงานโครงการ ในโปรแกรมบริหาร
3. บันทึกรายการเบิกจ่ายงบประมาณระบบ BPM
4. ตรวจสอบความถูกต้อง
5. ส่งรายงาน กองคลัง ตรวจสอบยอดการใช้
จ่ายกับ กองคลัง

ดาเนินการตามขั้นตอน และปฏิบัติงานได้ทัน
ตามกาหนดระยะเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 102 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
การปรับปรุงโครงสร้างและ ๕. การเก็บเงิ นการกุ ศลต่าง ๆ ภายในกรม
ทบทวนบทบาทภารกิ จ จานวน ๓๐ ครั้ง
ของหน่วยงาน
ปี 2561
1. งานพัฒนาบุคลากร จานวน 12 ราย
๒. งานประชาสัมพันธ์ สล. จานวน ๔๒ ครั้ง
๓. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด จานวน ๑
โครงการ ๕ กิจกรรม
๔. การส่งหลักฐานเบิกค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเล่าเรียนบุตร จานวน ๑๒ ครั้ง/๓๓ คน
๕. การเก็บเงิ นการกุ ศลต่าง ๆ ภายในกรม
จานวน ๓๕ ครั้ง
ปี 2562
1. งานพัฒนาบุคลากร จานวน 12 ราย
๒. งานประชาสัมพันธ์ สล. จานวน ๕๐ ครั้ง
๓. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด จานวน ๑
โครงการ ๕ กิจกรรม
๔. การส่งหลักฐานเบิกค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเล่าเรียนบุตร จานวน ๑๒ ครั้ง/ ๓๓ คน
๕. การเก็บเงิ นการกุ ศลต่าง ๆ ภายในกรม
จานวน ๔๐ ครั้ง

เชิงคุณภาพ

- 103 3.3.5 สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน จานวน 6 ตาแหน่ง
(1) ตาแหน่งเป้าหมาย
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ส่วนราชการและตาแหน่งที่ขอกาหนดไว้ใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
สานักส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
สานักส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี (ผู้อานวยการกลุม่ งาน)
กลุม่ งานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี (ผู้อานวยการกลุม่ งาน)
355
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ
355
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
330
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
330
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
345
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
345
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจชุมชน
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ์)
337
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
337
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
342
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
342
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
353
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
353
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ

(2) อานาจหน้าที่และการแบ่งโครงสร้างภายใน
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นหน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนกลางมีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552
ได้แก่ (๑) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยดานภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร
แผนแมบท รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนา และสงเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ดาเนินการและประสานงานโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่นและผลิตภัณฑชุมชน
(๓) สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยใชภูมิปญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและ
บริการของชุมชน (๔) สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ ผูผลิต และผูประกอบการ รวมถึงดานการตลาด (๕) ประสานงาน
กับผูมีสวนเกี่ยวของดานการพัฒนาชุมชน ตามความรับผิดชอบของสวนราชการ และ (6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 6 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย มีกรอบอัตรากาลัง
เป็นข้าราชการรวมทั้งสิ้น 42 ตาแหน่ง

- 104 สานักส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุ่มงานประสานแผน
และยุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริม
การตลาด

กลุ่มงานส่งเสริมชุมชน
ท่องเที่ยวนวัตวิถี

กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจชุมชน

ฝ่ายอานวยการ

(3) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี (นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการพิเศษ) จานวน 1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ปฏิบัติงาน
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องกากับ แนะนา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงาน
สูงมาก ในงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผน เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์แนวทางการส่งเสริมชุมชน
จัดการท่องเที่ยวตามแนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม และบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ทุนชุมชนทั้งเสน่ห์ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ในการส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโดยใช้กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือการพัฒนาเชิงพื้นที่
ในทุกมิติการพัฒนาด้วยแนวคิดการใช้นวัตกรรมและวิถีชีวิตชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ และภูมิสังคม
เพื่อเชื่อมโยงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงบริการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างรายได้
แก่ชุมชน กาหนดและพัฒนามาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
จัดระบบ รวบรวม และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นการยกระดับ Brand OTOP สู่สากล และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อจาหน่ายบนเครื่องบินตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดความคล่องตัว และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี มีบทบาทหน้าที่ในการวางแผน วิจัยและพัฒนา
การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับรายได้ของ
ประชาชน ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ และภูมิสังคม ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เชื่อมโยงในการนานโยบาย
หลักด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(3.1) ภารกิจด้านการวางแผน ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การส่งเสริมชุมชนจัดการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2562
๑. กรมการพัฒนาชุมชนมียุทธศาสตร์ส่งเสริม
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. จัดทายุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นเครื่องมือ
ในการแข่งขัน
OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการสนับสนุนการ นาทิศทางการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้บรรลุ
- ด้านการสร้างโอกาสและ ดาเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว เป้าหมาย
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ความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก

เชิงปริมาณ
OTOP นวัตวิถี งบประมาณ 3,073,000 บาท
๒. จัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จานวน 76 จังหวัด/878 อาเภอ จานวน ๓,๒๗๓
หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
- ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วดาวเด่ น (Attractive)
จานวน ๑๖๒ หมู่บ้าน/ชุมชน
- ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง (Brighten Star)
จานวน ๖๔๔ หมู่บ้าน/ชุมชน
- ชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน (Case Study)
จานวน ๑,๓๖๘ หมู่บ้าน/ชุมชน
- ชุมชนสินค้า OTOP (Delivery Product)
จานวน ๑,๐๙๙ หมู่บ้าน/ชุมชน
๓. จัดทาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นแนวทางการ
ให้กับ ๗๖ จังหวัด และ ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/ชุมชน
(3.2) ภารกิจการดาเนินการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP
ในการแข่งขัน
เพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 6,420,000 บาท
- ด้านการสร้างโอกาสและ ดังนี้
ความเสมอภาคทางสังคม
1.1 พัฒนาอาหาร OTOP รสไทยแท้ในหมู่บ้าน
นโยบายรัฐบาล
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 8 หมู่บ้าน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง เป็นเงิน 5,675,000 บาท
ความเข้มแข็งจากฐานราก
1.2 สนั บสนุ นการพั ฒนาศั กยภาพหมู่ บ้ าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 15 หมู่บ้าน
เป็นเงิน 675,000 บาท
1.3 การคัดเลือกหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยวและติดตามประเมินผล จานวน 23
หมู่บ้าน เป็นเงิน 70,000 บาท
2. พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ปี 2560 งบประมาณ 11,730,000 บาท
ดังนี้
2.1 การคัดเลือกหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยวและติดตามประเมินผล จานวน 18
หมู่บ้าน งบประมาณ 80,000 บาท
2.2 พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ตามแผนการพั ฒนาของหมู่ บ้ า น ปี 2560
จานวน 16 หมู่บ้าน งบประมาณ 8,800,000 บาท
2.3 สร้างคุณค่าและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560 จานวน 2 หมู่บ้าน
งบประมาณ 2,000,000 บาท
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนาหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร

เชิงคุณภาพ
๒. ชุ มชนท่องเที่ย วได้ รับการจั ดประเภทเพื่ อ
กาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา ทาให้
มีแนวทางในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ แกนนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ให้ มี อ งค์ ค วามรู้
ความสามารถขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นาหมู่ บ้ า น OTOP
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วตามแผนการพั ฒ นาของ
หมู่ บ้ า น และมี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น และมีความพร้อม
ในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างงาน
สร้ า งอาชี พ และเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ ป ระชาชนใน
หมู่บ้านได้

- 106 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
จัดการ ปี 2560 จานวน 1 รุ่น 72 คน 4 วัน
งบประมาณ 680,000 บาท
2.5 จัดทาหนังสือหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่ อ งเที่ ย ว ปี 2560 จ านวน 1,000 เล่ ม
งบประมาณ 170,000 บาท
3. การประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อ
การท่องเที่ยว งบประมาณ 1,850,000 บาท
ดังนี้
3.1 จัดแสดงผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 3 ครั้ง/
12 หมู่บ้าน งบประมาณ 1,050,000 บาท
3.2 ประกวดและจัดแสดงภาพถ่ายหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 1 ครั้ง
งบประมาณ 800,000 บาท
ปี 2561
1. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP
Village) 8 เส้นทาง ดาเนินการใน 31 จังหวัด
125 หมู่บ้าน งบประมาณ 583,486,000 บาท
แยกเป็นส่วนกลาง งบประมาณ 133,477,900 บาท
และส่วนภูมิภาค งบประมาณ 450,008,100 บาท
ดาเนินการ 5 กระบวนงาน คือ
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพและสร้างการ
มีส่วนร่วม
1.2 พัฒ นาศักยภาพเพื่ อการขั บเคลื่อ น
การท่องเที่ยว
1.3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว
1.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้
1.5 การประเมินผลและขยายผลอย่างยั่งยืน
โดยมีผลผลิตภาพรวม ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริ ห ารหมู่ บ้ า น
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีศักยภาพในการบริหาร
แผนการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
จานวน 125 คณะ
(2) มีการพัฒนายกระดับภูมิปัญญา
เป็นสินค้าที่ระลึกของหมู่บ้าน ๆ ละ 5 ผลิตภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น จานวน 625 ผลิตภัณฑ์
(3) มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน
หมู่บ้าน ๆ ละ 10 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น จานวน
1,250 ผลิตภัณฑ์
(4) การพัฒนาและสนับสนุนให้ เกิด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในหมู่ บ้ า น
OTOP เพื่ อ การท่ องเที่ ยว การแสดงพื้ น ถิ่ น

เชิงคุณภาพ

หมู่ บ้ าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP
Village) 8 เส้นทาง
1. สามารถเชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น
เส้น ทางการท่อ งเที่ย ว และเชื่ อมโยงเส้น ทาง
การท่องเที่ยว 8 เส้นทาง
2. จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในชุมชน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
3. คนในชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
และมี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วที่ ก ระจายใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
โดยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้น
เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
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เชิงปริมาณ
การจั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ รวมทั้ งสิ้ น
จานวน 625 กิจกรรม
(5) มีสารับอาหารพื้นถิ่นที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานอาหาร หมู่บ้านๆ ละ 1 สารับ/
5 เมนู รวมทั้งสิ้น จานวน 125 สารับ 625 เมนู
2. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
งบประมาณ จานวน 9,328,118,200 บาท
เพื ่ อ ด าเนิ น งานโครงการชุม ชนท่ องเที่ ย ว
OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ในพื้นที่ 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน ครอบคลุม
76 จังหวัด ดังนี้
2.1 กิจกรรมที่ดาเนินการโดยส่วนกลาง
จานวน 6 กิจกรรม ดังนี้
2.2 การวางระบบการจัดการและประเมินผล
โดยจัดตั้งศูนย์กลางการจัดการและประเมินผล
โครงการชุ มชนท่ องเที่ ยว OTOP นวั ตวิ ถี
จ านวน 12 แห่ ง ประกอบด้ วย ส่ วนกลาง
จานวน 1 แห่ง และส่วนภูมิภาค แบ่งตามศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 11 แห่ ง
2.3 การเปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี และสัมมนาการขับเคลื่อน
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดกิจกรรม
ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ทั้งในรูปแบบ
การจัดแสดงนิทรรศการ เวทีสัมมนา ตลอดจน
จัด ทาองค์ค วามรู้แ ละคู่มือ (Handbook)
การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้การดาเนินงานโครงการชุมชน
ท่อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ตลอดจนเปิ ด
โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบ
ความก้าวหน้าการดาเนินงานร่วมกัน
2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน
ท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP เพื่อส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ที่เข้มแข็ง ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่ยึดโยงสานึกชุมชน และธรรมาภิบาล
ในการประกอบอาชีพ ในพื้นที่ของโรงเรียน
OTOP จานวน 5 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จ.สระบุรี
- กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จ.พัทลุง
- ศูนย์ OTOP ข่วงสันกาแพง จ.เชียงใหม่
- กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข บ้านดอนข่า

เชิงคุณภาพ

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น
ยกระดับ เศรษฐกิจ ฐานรากและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพ
และสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
ให้เป็นเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่
ละท้อ งถิ่น ส่ง ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นระยะยาว
ความคุ้มค่าของโครงการ
1. ด้านช่องทางการตลาด มีความสาเร็จเชิงนโยบาย
เรื่องใช้การท่องเที่ยวสร้างรายได้เพิ่ม สร้างโอกาส/
ช่ องทาง คนซื้ อ (นั กท่ องเที่ ยว) มาพบคนขาย
(ชาวบ้ าน) ในหมู่ บ้าน/ชุ มชน ๓,๒๗๓ แห่ ง ที่ มี
ศักยภาพ และใช้การท่องเที่ยวต่อยอด รวมถึงมี
การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP
นวัตวิถี
2. ด้านผู้ซื้อ สามารถเชื่อมโยง สร้างโอกาสให้
ผู้ซื้อกลุ่มใหม่จานวนมากกว่าเดิมหลายเท่า เดิน
ทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน
3. ด้ านผู้ ขาย สามารถต่ อยอดอาชี พเดิ ม เกิ ด
ผู้ขายใหม่เฉพาะในชุมชน ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ เ ป็ น เจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ พั ก ร้ า นอาหาร
บริการอื่น ๆ ที่ต่อยอด และเจ้าของกิจการใหม่
ในพื้ น ที่ โดยคนในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารจัดการทุกกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
4. ด้านการกระจายรายได้ เกิดรายได้กระจาย
อยู่ ที่ ผู้ ป ระกอบการทั่ ว ไปในชุ ม ชน ทั้ ง จาก
กิ จการเดิ ม ที่ ต่ อยอดหรื อใช้ ต้ นทุ นต่ าในการ
ประกอบกิจการรายย่อย เข้าถึงผู้ซื้อง่ายเนื่องจาก
ทุกคนสามารถเรี ยนรู้ ห รื อ เข้ า มามี ส่ว นร่ ว มใน
กิจกรรมสร้างรายได้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ของชุมชนอย่างสะดวกได้ทันที
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ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
2.5 การยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)
ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้ า นมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการ
พัฒนาชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม
Quadrant D) ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม
ในการเข้ า สู่ ก ระบวนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ดาเนินการใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
(ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร) จานวน 10,000 ผลิตภัณฑ์
(2) กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย จานวน
5,000 ผลิตภัณฑ์
(3) กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก
จานวน 5,000 ผลิตภัณฑ์
2.6 การยกระดับ มาตรฐานสิน ค้าอาหาร
OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic) ร่วมกับ
สถาบั น การศึ ก ษา/หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร ที่ มี
ความเชี่ยวชาญประเภทอาหาร เป็นที่ปรึกษา
ในการดาเนินการพัฒนาอาหาร โดยกาหนด
กรอบแนวทางการดาเนินงาน และรูป แบบ
การยกระดับมาตรฐานสินค้าและผู้ประกอบการ
อาหาร OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic
Thai Taste) ตลอดจนประชาสัมพันธ์เมนูอาหาร
OTOP รสไทยแท้ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยวผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์ เพื่อ
เป็น การเล่าเรื่องของชุม ชนโดยผ่า นอาหาร
พื้นบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ บริโภคใน
ประเทศ
2.7 การประกวดและต่ อ ยอดการพั ฒ นา
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาและต่อ
ยอดการด าเนิ นกิ จกรรมชุ มชนท่องเที่ ยว OTOP
นวัตวิถี โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดาเนินการ
ประกวดชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี
ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ สถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีชุมชน
ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถีระดับจังหวัด จานวน 110 ชุมชน และ
ชุม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวัต วิ ถี ต้ น แบบ
จานวน 50 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 160 ชุมชน
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และต่อยอดให้เป็นชุมชนที่มีความพร้อมต่ อ
การรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยแต่ ล ะจั งหวั ด
พิจารณาจากแผนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ที่ชุมชนเป็นผู้จัดทาแผนการ
พัฒนาชองตนเอง
2.8 กิจกรรมที่ดาเนินการโดยส่วนภูมิภาค
ผลการด าเนิ นงานโครงการชุ มชนท่ องเที่ ยว
OTOP นวัตวิถี ตาม 5 กระบวนงาน
(1) กระบวนงานที่ 1 การพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
(2) กระบวนงานที่ 2 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
(3) กระบวนงานที่ 3 การพัฒนาสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว
(4) กระบวนงานที่ 4 การเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวแต่ละท้องถิน่
(5) กระบวนงานที่ 5 การส่งเสริมการตลาด
ชุมชนท่องเที่ยว
2.9 ผลการดาเนินงานชุ มชนท่องเที่ย ว
OTOP นวัตวิถี
(1) รายได้ 3,450,756,224 บาท
(2) นักท่องเที่ยว 2,966,495 คน
(3) ผู้ได้รับประโยชน์
- ด้านที่พักในชุมชน 19,385 แห่ง
- ด้านอาหาร/เครื่องดื่มในชุมชน
24,321 แห่ง
ปี 2562
1. โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 12 หมู่บ้าน
เป็นเงิน 20,000,000 บาท
2. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยว
เชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จานวน 20 จังหวัด/84 หมู่บ้าน รวมเป็นเงิน
184,360,000 บาท ดังนี้
๒.1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
(1 ) ปร ะ ชุ มเ ชิ งปฏิ บั ติ กา ร เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การหมู่ บ้ า น
OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 1 รุ่น/
316 คน/3 วัน เป็นเงิน 2,565,000 บาท
(2) เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนาหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 20 รุ่น/900 คน/
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โครงการสร้ า งคุ ณ ค่ า และพั ฒ นาหมู่ บ้ า น
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
1. หมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และรูปแบบ
การสร้างคุณค่าและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อ
การท่ อ งเที่ ย ว โดยที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวมีศักยภาพ
และทั ก ษะด้ า นการบริ ห ารจั ด การด้ า นการ
ท่องเที่ยว
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
หรือกลุ่ม Quadrant D ได้รับการพัฒนาให้เป็น
สิ นค้ า ที่ ร ะลึ ก จ าหน่ า ยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวม
ทั้งสิ้น 120 ผลิตภัณฑ์
3. หมู่บ้านมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และบริการกิจกรรมการท่องเที่ยวและมีจานวน
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า

- 110 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
3 วัน เป็นเงิน 3,660,000 บาท
(3) เวทียกระดับแผนการพัฒนาหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 84รุ่น/1,680 คน/
4วัน เป็นเงิน 2,217,600 บาท
(4) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
จานวน 84รุ่น/1,680 คน/5 วัน เป็นเงิน
5,392,800 บาท
2.๒ สร้ า งคุ ณ ค่ า และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(1) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารค้ น หา
ผู้ประกอบการของชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนา จานวน 20รุ่น/1,700 คน/
3 วัน เป็นเงิน 8,078,000 บาท
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
ประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว
ของผู้ประกอบการชุม ชน จานวน 20 รุ่น /
2,000 คน/ 3 วัน เป็นเงิน 10,700,000 บาท
(3) จัดงานนิทรรศการโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 20 จังหวัด/20 ครั้ง
เป็นเงิน 54,000,000 บาท
(4) จัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ 20 จังหวัด ๆ ละ
10,000 เล่ม รวม 200,000 เล่ ม เป็นเงิน
54,000,000 บาท
(5) ประชาสัมพันธ์พัฒนายกระดับการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประเพณี วั ฒ นธรรม (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จานวน 1 ครั้ง เป็นเงิน
32,546,600 บาท
๒.3 ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(1) ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้เป็นสินค้าที่ระลึกหมู่บ้าน จานวน 84 หมู่บ้าน/
252 ผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 22,680,000 บาท
(2) การติดตามและสนับสนุนการดาเนินงาน
โดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 20 จังหวัด/84 หมู่บ้าน
เป็นเงิน 2,520,000 บาท
๓. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ
กลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะและประชาสั ม พั น ธ์
ภาคเหนือกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
และบริการภาคเหนือ จานวน 3 จังหวัด/12 หมู่บ้าน
รวมเป็นเงิน 26,112,400 บาท ดังนี้
๓.1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
(1) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การหมู่ บ้ า น
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ร้อยละ 10

โครงการยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพ
กลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะและประชาสั ม พั น ธ์
ภาคเหนือ
1. หมู่ บ้ า นและประชาชน มี ร ายได้ จ ากการ
ให้บริการโปรแกรมการท่องเที่ยว
2. ปราชญ์ภูมิปัญญาสามารถถ่ายทอดประสบการณ์
และจั ด ท าโปรแกรมการจั ด นิ ท รรศการแบบ
กระจายที่ให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติได้ด้ว ย
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OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริม การท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 1
รุ่น/50 คน/3 วัน เป็นเงิน 390,000 บาท
(2) เวที พั ฒ นาศั ก ยภาพแกนน า
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 3 รุ่น/
135 คน/3 วัน เป็นเงิน 549,000 บาท
(3) เวที ย กระดั บ แผนการพั ฒ นา
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 12 รุ่น/
240 คน/4วัน เป็นเงิน 316,800 บาท
(4) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
จ านวน 12 รุ่ น /240 คน/5 วั น เป็ น เงิ น
770,400 บาท
๓.2 สร้ า งคุ ณ ค่ า และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
(1) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารค้ น หา
ผู้ประกอบการของชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนา จานวน 3 รุ่น/255 คน/
3 วัน เป็นเงิน 1,211,700 บาท
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
ประสบการณ์ แ ละทดสอบโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน จานวน 3 รุ่น/
300 คน/ 3 วัน เป็นเงิน 1,605,000 บาท
(3) จัดงานนิทรรศการโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 3 จังหวัด/ 3 ครั้ง
เป็นเงิน 8,100,000 บาท
(4) จัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรม
การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ 3 จังหวัด ๆ ละ
10,000 เล่ม รวม 30,000 เล่ม เป็นเงิน
6,000,000 บาท
(5) ประชาสัมพันธ์เพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือ จานวน 1 ครั้ง
เป็นเงิน 3,560,000 บาท
๓.3 ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(1) ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้เป็นสินค้าที่ระลึกหมู่บ้าน จานวน 12 หมู่บ้าน/
36 ผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 3,240,000 บาท
(2) การติด ตามและสนับ สนุน การ
ดาเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 3 จังหวัด/
12 หมู่บ้าน เป็นเงิน 369,500 บาท
๓.๔ โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ส่งเสริมและขยายผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถีผ่าน Application จานวน 3 รุ่น/ 90 คน /
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ตนเอง ตามแนวทาง D-HOPE (Decentralized
Hand - On Program Exhibition)
3. สินค้าที่ระลึ กและโปรแกรมการท่องเที่ย ว
ของผู้ประกอบการชุมชนมีการประชาสัมพันธ์
และมีช่องทางการจาหน่ายเพิ่มมากขึ้น
ผลสัมฤทธิ์
4. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวมีการพัฒนา
ด้านการค้นหาอัตลัก ษณ์เฉพาะของท้องถิ่นทั้ง
ในด้านสินค้า OTOP สินค้าที่ระลึก อาหาร OTOP
พื้นถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความพร้อมให้บริการ
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้านรองรับ
นักท่องเที่ยว
5. สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน จากการบริการด้านการท่องเที่ยว
และการจาหน่ายสินค้า OTOP
6. คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อ
การท่องเที่ยว มีทักษะ ความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และผู้ ป ระกอบการ
ชุมชนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการจัด
โปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยว
7. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวได้มีการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ
และได้รับการยอมรับในวงกว้าง
ทั้งนี้ การดาเนิ น งานส่ งเสริม ชุม ชนท่ องเที่ ย ว
เป็นภารกิจสาคัญในการตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ส่งเสริมให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มีความสุข
และเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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3 วัน
๓.5 โครงการจั ด แสดงชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
OTOP นวัตวิถีในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
จานวน 1 ครั้ง /30 ชุมชน/ 4 วัน เป็นเงิน
6,700,000 บาท
(3.3) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ร่วมเป็นคณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในการแข่งขัน
ตามคาสั่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
- ด้านการสร้างโอกาสและ แห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ความเสมอภาคทางสังคม การท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาเนินการปีละไม่
นโยบายรัฐบาล
น้อยกว่า 3 ครั้ง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 2. ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ความเข้มแข็งจากฐานราก ที่ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดย
ชุมชนของกรมการท่องเที่ยว ดาเนินการปีละ
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินและ
รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ของกรมการ
ท่องเที่ยว ดาเนินการปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
4. ร่วมเป็นคณะทางานโครงการ 1 หอการค้า 1
ท่องเที่ยวชุมชน ของหอการค้าไทย ดาเนินการ
ปีละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
5. ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการประเมิ น แหล่ ง
ท่องเที่ยว ในพื้นที่องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (อพท.) ดาเนินการ
ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ปี 2561
1. ร่วมเป็นคณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตามคาสั่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาเนินการปีละไม่
น้อยกว่า 3 ครั้ง
2. ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ที่ขอรับเงิน อุดด้านการท่องเที่ย วโดยชุมชน
ของกรมการท่ อ งเที่ ย ว ด าเนิ น การปี ล ะไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินและ
รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ของกรมการ
ท่องเที่ยว ดาเนินการปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
4. ร่ วมเป็ นคณะท างานของกรมสนั บสนุ น
บริการสุขภาพ กาหนดจัดประชุมเพื่อพัฒนา
หลักสูตร Healthy Home Stay รองรับการ
เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อสุขภาพ (Wellness
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1. มีการบูรณาการการทางานเพื่อส่งเสริมการ
ท่อ งเที่ ยวโดยชุม ชนของหน่ วยงานทั้งภาครั ฐ
และเอกชน ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นและส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ทิ ศ ทางและ
สามารถสนับสนุนการทางานในภารกิจของแต่
ละหน่วยงานได้อย่างมีระบบ
2. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ย ว
สร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยว
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการท่องเที่ยว
กับภาคเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะนาไปสู่การสร้าง
และกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจชุมชน ลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างความสุขให้ชุมชน
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Hub) ดาเนินการปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
5. ร่วมเป็นคณะกรรมการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว
หอการค้าไทย ดาเนินการปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
6. คณะทางานโครงการ Project for Community
- Based Entrepreneurship Promotion โครงการ
ความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (องค์กรไจก้า)
ดาเนินการปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
ปี 2562
1. ร่วมเป็นคณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตามคาสั่งคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาเนินการปีละไม่
น้อยกว่า 3 ครั้ง
2.ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ที่ขอรับเงิน อุดด้านการท่องเที่ย วโดยชุมชน
ของกรมการท่ อ งเที่ ย ว ด าเนิ น การปี ล ะไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินและ
รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ของกรมการ
ท่องเที่ยว ดาเนินการปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
4. คณะทางานโครงการ Project for Community
- Based Entrepreneurship Promotion โครงการ
ความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (องค์กรไจก้า)
ดาเนินการปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
5. ประสานความร่วมมือกับ 10 หน่วยงาน
ได้แก่ 1) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3) กรมส่งเสริม วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
4) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
5) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6) สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่ง
ประเทศไทย 7) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
8) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
9) สมาคมธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ
10) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม
(ประเทศไทย) จากัด และตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี บ้านพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จั ง หวั ด สระบุ รี ในการสร้ า งความร่ ว มมื อ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่
ความยั่งยืนแบบบูรณาการ
6. ประสานความร่วมมือกับสานักงานส่งเสริม
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เชิงปริมาณ
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
เพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
สู่อุตสาหกรรมไมซ์
7. ประสานความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สารวจชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อพัฒนาเชื่อมโยง
กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พร้อมกาหนดดาเนินการวิจัยชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี และส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยง
ธุรกิจการท่องเที่ยว

เชิงคุณภาพ

(4) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่ มงานประสานแผนและยุ ทธศาสตร์ มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท ประสานนโยบายยุทธศาสตร์
กรมการพั ฒ นาชุ มชนเพื่อ จั ดทาแผนปฏิบั ติการของส านั กส่ งเสริม ภูมิปั ญญาท้ องถิ่ นและวิส าหกิจ ชุมชน
ประสานการจัดทาแผนงาน โครงการ งบประมาณ กากับดูแล ควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายทุกระดับ
ติดตามประเมินผล การดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานประสานแผน
และยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญใน
การทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยง
และอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบ
ประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน
ร่วมกับ หรือสนั บสนุ นการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชนให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ สามารถขับเคลื่อน
และตอบสนองการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน
และระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังนี้
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เชิงคุณภาพ
(4.1) ภารกิจด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
- ด้านการสร้างความสามารถ 1.กาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ ของสานักฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
ในการแข่งขัน
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี พ.ศ.2560 - เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2564 ในความรับผิดชอบของสานัก และมี แผนปฏิบัติราชการกระทรวงแผนปฏิบัติราชการ
ความเสมอภาคทางสังคม การปรับปรุงแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กรมการพัฒนาชุมชน
นโยบายรัฐบาล
2. ประสานการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ 2. ขับเคลื่อนแผนงาน โครงการไปสู่การปฏิบัติ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ความเข้มแข็งจากฐานราก ๗๑๑,๕๖๖,๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้าน ของประชาชน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีเศรษฐกิจ
ห้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ฐานรากมั่นคง
๓. จั ด ท ารายละเอี ย ดค าของบประมาณ 3. กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัด ๗๖ จังหวัด
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ มี ง บประมาณในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี เศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แผนงาน/โครงการ ๓ ฉบับ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ของสานักฯ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) งบประมาณ
ปี 2561
รวมทั้งสิ้น ๒,๕๗๐,๕๐๑,๓๒๕.๘๙ บาท (สองพัน
1. ทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบ
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน 4 ปี พ.ศ. 2561 - ห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
2564 ในความรับผิดชอบของสานัก และมี ทั้งนี้ การวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ/
การปรับปรุงแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
2. ประสานการจัดทาแผนงาน/โครงการ สานักฯ ต้องดาเนินการให้เชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
๘๗๒,๖๒๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบสองล้าน ในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
๓. จั ด ท ารายละเอี ย ดค าของบประมาณ สามารถพึ่งตนเองได้ มีความสุข และเศรษฐกิจ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ ฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสานักฯ
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่
ปี 2562
1.ทบทวนนโ ยบาย และยุ ท ธศาสต ร์
แผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ในความรับผิดชอบ
ของสานัก และมีการปรับปรุงแผนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
๒. ประสานการจัดทาแผนงาน/โครงการ สานักฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ
๙๘๖,๓๑๔,๖๒๕.๘๙ บาท (เก้าร้อยแปดสิบ
หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบ
ห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
๓. จั ด ท ารายละเอี ย ดค าของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และจั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสานักฯ
๔. จัดทาข้อเสนอแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ
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เชิงปริมาณ
20 ปี (ด้ านการสร้ างความสามารถในการ
แข่งขั น และด้ านการสร้ างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจฐานราก
(4.2) ภารกิจด้านการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติสู่การจัดทา
ในการแข่งขัน
แผนปฏิบัติราชการกรมฯ ปี ๒๕60 - ๒๕64
- ด้านการสร้างโอกาสและ ในส่วนความรับผิดชอบสานักส่งเสริมภูมิปัญญา
ความเสมอภาคทางสังคม ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นโยบายรัฐบาล
2. ประสานการขั บ เคลื่ อ นแผนเชื่ อ มโยง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
ความเข้มแข็งจากฐานราก 3. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวง
กรมฯ ในส่วนความรับผิดชอบของสานักส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
๔. วางแผน และประสานการขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท ภายใต้กลไกการ
บริ หารจั ดการโดยคณะกรรมการอ านวยการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)
ปี 2561
1. วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติสู่การจัดทา
แผนปฏิบัติราชการกรมฯ ปี ๒๕60 - ๒๕64
ในส่วนความรับผิดชอบสานักส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
2. ประสานการขั บ เคลื่ อ นแผนเชื่ อ มโยง
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
3. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวง
กรมฯ ในส่วนความรับผิดชอบของสานักส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
๔. วางแผน และประสานการขั บ เคลื่ อ น
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท ภายใต้
กลไกการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
อานวยการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
(กอ.นตผ.)
ปี 2562
1. วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติสู่การจัดทา
แผนปฏิบัติราชการกรมฯ ปี ๒๕60 - ๒๕64
ในส่วนความรับผิดชอบสานักส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
2. ประสานการขั บ เคลื่ อ นแผนเชื่ อ มโยง
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
3. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวง
กรมฯ ในส่วนความรับผิดชอบของสานักส่งเสริม

เชิงคุณภาพ

1. แผนปฏิบัติราชการกรมฯ ปี ๒๕60 – ๒๕64
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
และมีการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีเศรษฐกิจ
ฐานรากมั่นคง สามารถตอบสนอง นโยบายรัฐบาล
และกระทรวง กรมฯ
2. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนฯ ฉบับที่ ๑๒
ทั้งนี้ การประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
และคณะกรรมการอานวยการ หนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ (กอ.นตผ.) ให้ เ ชื่ อ มโยง
นโยบายของรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เพื่ อ ส่งเสริ ม ให้ชุม ชนมี ค วามเข้ ม แข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้ มีความสุข และเศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข้ ม แข็ ง ประชาชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ลด
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
๔. วางแผน และประสานการขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท ภายใต้กลไกการบริหาร
จัดการโดยคณะกรรมการอานวยการ หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)
(4.3) ภารกิจด้านการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. มีการติดตาม ประเมินผลสอดคล้องข้อสั่งการ
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย แผนปฏิบัติราชการ
ในการแข่งขัน
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการให้ กั บ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ คารับรองการปฏิบัติ
- ด้านการสร้างโอกาสและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ราชการ และมีการรายงานผลการดาเนินงานให้กับ
ความเสมอภาคทางสังคม 2. ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนาผลการดาเนินงาน
นโยบายรัฐบาล
การใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ มาใช้วิเคราะห์เพื่อ พัฒนางาน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ นในรู ป แบบ 2. ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ใน
ความเข้มแข็งจากฐานราก เอกสาร/ระบบ online/การประชุม
ความรับผิดชอบของสานักฯ บรรลุค่าเป้าหมาย
3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ ทุกตัวชี้วัด
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ทั้ งนี้ การติ ด ตามและประเมิ น ผลเป็ น ภารกิ จ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจาทุกเดือน สาคัญ เพื่อนาข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการ
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ ปฏิบัติงาน มาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนางาน แก้ไข
ด าเนิ น งานข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ MOU ปัญหาอุปสรรค ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถ
เป็นประจาทุกเดือน
พึ่งตนเองได้ มีความสุข และเศรษฐกิจฐานรากมี
๕. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน OTOP ความเข้ ม แข็ ง ประชาชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ลด
ตามข้อสั่งการ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การ
๖. กาหนดตัวชี้วัด จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ ซึ่งสอดคล้อง
และรวบรวมเอกสารเชิ ง ประจั ก ษ์ การ กับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักฯ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้าน
ปี 2561
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการให้ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณให้ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ นในรู ป แบบ
เอกสาร/ระบบ online/การประชุม
3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจาทุกเดือน
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานข้อตกลงความร่วมมือ MOU เป็น
ประจาทุกเดือน
๕. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน OTOP
ตามข้อสั่งการ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
๖. กาหนดตัวชี้วัด จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด
และรวบรวมเอกสารเชิ ง ประจั ก ษ์ การ
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เชิงปริมาณ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักฯ
ปี 2562
1. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการให้ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณให้ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ นในรู ป แบบ
เอกสาร/ระบบ online/การประชุม
3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจาทุกเดือน
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ MOU
จานวน ๑๖ ฉบับ เป็นประจาทุกเดือน
๕. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน OTOP
ตามข้อสั่งการ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
๖. กาหนดตัวชี้วัด จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด
และรวบรวมเอกสารเชิ ง ประจั ก ษ์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักฯ
(4.4) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ประสานการจัดทารายละเอียดและเสนอ
ในการแข่งขัน
ของบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
- ด้านการสร้างโอกาสและ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับคณะกรรมการอานวยการ
ความเสมอภาคทางสังคม หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.)
นโยบายรัฐบาล
2. ประสานแผนการบริหารโครงการหนึ่งตาบล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ความเข้มแข็งจากฐานราก กั บ คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การผลิ ต
คณะอนุ ก รร มการส่ ง เส ริ ม การตลา ด
คณะอนุ ก รรมการมาตรฐานและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาค และคณะอนุกรรมการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ๗๖
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
๓. ประสาน และสนับสนุนการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับภูมิภาค (ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธาน อธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น
อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
๔. ด าเนิ น โครงการพั ฒนาศั กยภาพผู้ ผ ลิ ต

เชิงคุณภาพ

1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี แผนการ
บริหารโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ
คณะกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ
และบริหารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
๒. มีการส่งเสริมศู นย์กลางเรียนรู้ในเรื่องการ
ดาเนินงานหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ในระดั บ พื้น ที่ ด้ ว ยการจั ด ตั้งโรงเรีย น OTOP
(สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น :
OTOP Academy) โดยการแบ่งปันความรู้การ
ถ่ า ยทอดจากประสบการณ์ ต รงของผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จด้านการผลิต
การบริหารจัดการ และการตลาด ภายใต้แนวคิด
“พี่ ส อนน้ อ ง” ปั จ จุ บั น มี จ านวน ๗ แห่ ง มี
หลักสูตรจานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ OTOP ขั้ น พื้ น ฐาน
หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ขั้นพัฒนา
และหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ประเภท
ส่งผลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับองค์ความรู้
เพื่ อ น าไปพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั้ งแต่ ก ารผลิ ต ถึ ง
การจาหน่ายในตลาด เทคโนโลยีนามาปรับใช้
การแปรรูปอาหาร ให้มีอายุเก็บรักษานานขึ้น
การแสดงฉลากถู ก ต้ อ ง การยื่ น ขออนุ ญ าตใช้
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ผู้ประกอบการ OTOP โดยโรงเรียน OTOP
จ านวน 900 ราย แบ่ งเป็ น หลั ก สู ต รขั้ น
พื้ น ฐาน (ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ รายใหม่ )
จานวน 600 ราย และหลักสูตรขั้นพัฒนา
(กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่พัฒนาตนเองมา
ระดับหนึ่งแล้วและต้องการพัฒนาตนเองให้
ก้าวสู่ธุรกิจชุมชน) จานวน 300 ราย
๕. ดาเนินโครงการพัฒนายกระดับหัตถกรรม
จักสาน จานวน ๓๐ ราย/กลุ่ม
๖. ด าเนิ น โครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปิน OTOP ปี
2560 และพิจารณาคัดเลือกศิลปิน OTOP
จานวน ๓๒ ราย
๗. ดาเนินโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์
ย่านลิเภากลุ่มผู้ประสบอุทกภัย จานวน ๑๐
ราย/กลุ่ม
๘. ด าเนิ น โครงการพั ฒ นายกระดั บ สร้ า ง
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ Cluster กระเป๋า จานวน
35 กลุ่ม/ราย
๙. ดาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง
ปี 2561
1. ประสานการจัดทารายละเอียดและเสนอ
ของบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ กับคณะกรรมการอานวยการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.)
2. ประสานแผนการบริหารโครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กั บ คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การผลิ ต
คณะอนุ ก รร มการส่ ง เส ริ ม การตลา ด
คณะอนุ ก รรมการมาตรฐานและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาค และคณะอนุกรรมการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ๗๖
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
๓. ประสาน และสนับสนุนการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับภูมิภาค (ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธาน อธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น
อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
๔. ด าเนิ น โครงการอบรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพ

เชิงคุณภาพ
สถานที่ผลิต การยื่นขออนุญาตผลิต และลงมือ
ปฏิ บั ติ ท าแผนพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สามารถน า
กลั บ ไปใช้ ใ นขั้ น ตอนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้
และเกิดเครือข่ายคลัสเตอร์ต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ ป ระกอบการ OTOP ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ประเภท
เดี ย วกั น มีก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ร ะหว่ า งกั น
ด้านเทคนิคการผลิต การเลือกใช้วัตถุดิบ รสชาติอาหาร
ตลาดจ าหน่ า ย ท าให้ เ กิ ด พลั ง ผสานการใช้
ประโยชน์และสร้างโอกาสร่วมกัน สามารถลด
ต้นทุนด้านวัตถุดิบและการทาการตลาด เป็นต้น
๓. มีการสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ และสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของผลิตภัณฑ์ OTOP ก่อให้เกิด
การสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยการคัดเลือกศิลปิน OTOP เป็นประจาทุกปี
ปัจจุบันมีศิลปิน OTOP จานวน ๑๖๘ ราย
๔. ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
สนับสนุนการเตรียมสินค้า OTOP ให้พร้อมจาหน่าย
โดยการยกระดับและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เป็นสินค้าตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภค
นาไปสู่การขยายช่องทางการตลาด มีรายได้เพิ่มขึ้น
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา ผลิตภัณฑ์จากใบไม้สีทอง
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
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เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หลักสูตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ประเภท
จานวน 5,450 ราย/กลุ่ม
๕. ด าเนิ น โครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปิน OTOP ปี
2561 และคัดเลือกศิลปิน OTOP จานวน
24 ราย
ปี 2562
1. ประสานการจัดทารายละเอียดและเสนอ
ของบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ กับคณะกรรมการอานวยการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.)
2. ประสานแผนการบริหารโครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กั บ คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การผลิ ต
คณะอนุ ก รร มการส่ ง เส ริ ม การตลา ด
คณะอนุ ก รรมการมาตรฐานและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาค และคณะอนุกรรมการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ๗๖
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
๓. ประสาน และสนับสนุนการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับภูมิภาค (ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธาน อธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น
อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
๔. ด าเนิ น โครงการอบรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หลักสูตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ประเภท
จานวน ๖๐๐ ราย/กลุ่ม และจัดกลุ่มพัฒนา
แบ่ ง ตามคลั ส เตอร์ จ านวน 6 คลั ส เตอร์
180 ราย/กลุ่ม (น้าพริก กระยาสารท กะละแม
ข้าวแต๋น ไส้อั่ว และแหนม)
๕. ด าเนิ น โครงการจั ด ตั้ งโรงเรี ย น OTOP
เพิ่มอีก 2 แห่ง โรงเรียน OTOP ศูนย์กระจาย
สินค้าและนวัตกรรมเกษตรปลอดภัย จังหวัดน่าน
และโรงเรียน OTOP ศูนย์ OTOP OUTLET

เชิงคุณภาพ
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เชิงปริมาณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยจัดฝึกอบรม
วิทยากรโรงเรียน OTOP จานวน 20 คน
๖. ดาเนินการโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปิน OTOP สู่สากล
จานวนกลุ่มเป้าหมาย 100 ราย และคัดเลือก
ศิลปิน OTOP จานวน ๑๒ ราย
๗. ด าเนิ น โครงการพั ฒ นายกระดั บ สร้ า ง
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ Cluster กระเป๋า จานวน
35 กลุ่ม/ราย

เชิงคุณภาพ

(5) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุ มชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ วิธีการ แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดระบบการจัดเก็บและ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกย่อง เชิดชู และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทาระบบข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถ
จากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
เทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและ
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหาร
จัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา
การบริหารจัดการ การจัดเก็บและเผยแพร่ และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนที่มีอยู่ โดยสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีการเจริญเติบโต
อย่างมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่สนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุ มชน ครัวเรือน
และระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(5.1) ภารกิจด้านการวิจัยพัฒนารูปแบบ วิธีการ และแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - 2562
- มีรูปแบบแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ด้านการสร้างความสามารถ - ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบแนวทางการ เพื่อใช้ในการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ สร้าง
ในการแข่งขัน
ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ใช้ ใ นการ รายได้ จากภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นของตนที่ มี อยู่ โดย
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เชิงปริมาณ
- ด้านการสร้างโอกาสและ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก

(5.2) ภารกิจด้านการจัดเก็บ เผยแพร่ และฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. การจัดงานสุดยอดภูมิปัญญาไทย ตาม
ในการแข่งขัน
โครงการมหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย
- ด้านการสร้างโอกาสและ เป้าหมายชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสาน
ความเสมอภาคทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 76 จังหวัดๆละ
นโยบายรัฐบาล
5 ภูมิปัญญา รวม 380 ภูมิปัญญา การประกวด
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ภูมิปัญญา 76 จังหวัด/ภูมิปัญญา ได้รับ
ความเข้มแข็งจากฐานราก รางวัล จานวน 12 จังหวัด/ภูมิปัญญา

ปี 2561
1. สร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
OTOP เชื่ อ มโยงเส้ นทางหมู่ บ้ า น OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว เป้าหมายผลิตภัณฑ์ กลุ่ม D
ในพื้นที่หมู่บ้านตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน และหมู่ บ้ า น OTOP
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว/เส้ น ทางเชื่ อ มโยงฯ
จานวน 150 ผลิตภัณฑ์

เชิงคุณภาพ
สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มี
การเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต
และลดความเหลื่ อมล้ าทางด้ านเศรษฐกิ จของ
ประชาชน
ทั้งนี้ การวิจัยพัฒนารูปแบบ วิธีการ และแนวทาง
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภารกิจสาคัญ
เพื่อนามากาหนดแนวทาง หรือรูปแบบการพัฒนา
ผลิตภัณ ฑ์ สินค้ า และบริการที่เป็นอั ตลักษณ์
ของชุมชน นาไปสู่การพัฒนาอาชีพ ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสั ง คม ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง
สามารถพึ่งตนเองได้ มีความสุข ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ปี 2560
1. การจัดงานสุดยอดภูมิปัญญาไทย ตามโครงการ
มหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย เพื่อค้นหาสุด
ยอดภูมิปัญญาของจังหวัด สร้างความภาคภูมิใจ
ให้แก่ปราชญ์ชุมชนเจ้าของภูมิปัญญา ได้มีโอกาส
ถ่า ยทอดภูมิปัญ ญาของตนเองให้แ ก่เ ยาวชน
คนรุ่นใหม่ ตลอดจนกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป ที่จะ
สามารถนาภูมิปัญ ญาที่มีอ ยู่ไ ปต่อ ยอดพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ สู่การสร้า งอาชีพ รายได้อย่า งเป็น
รูปธรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ชุมชนที่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง
ปี 2561
1. สร้ างอั ตลั กษณ์ แ ละเพิ่ ม มูล ค่ า ผลิ ตภั ณฑ์
OTOP เชื่ อ มโยงเส้ น ทางหมู่ บ้ า น OTOP
เพื่ อ การท่ อ งเที่ย ว เป้า หมายมี ก ารให้ ค วามรู้
และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นการสร้ า ง Story
ผลิตภัณฑ์ /การ Design รูปแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ /การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ/มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ (Certified) และการตลาด Online
ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีอัตลักษณ์และมี
การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น
อีกทั้งมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีอัตลักษณ์
ของชุมชนเป็นสินค้าที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว
สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างแท้จริง

- 123 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(5.3) ภารกิจด้านการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. การเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น
ในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการ OTOP ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
- ด้านการสร้างโอกาสและ : OTOP Generation Next กลุ่มเป้าหมาย
ความเสมอภาคทางสังคม เยาวชนที่เป็นทายาทผู้ผลิตผู้ประกอบการ
นโยบายรัฐบาล
OTOP มีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี จานวน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 75 ราย
ความเข้มแข็งจากฐานราก
1) เสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่
การเป็นนักธุรกิจให้สามารถพัฒนาตนเองสู่
ระดับสากลได้ จานวน 76 ราย
2) จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน OTOP
Generation Next จานวน 300 ราย
3) การประกวดผลงานเยาวชน 76 จังหวัด
มีผู้สมัคร 80 ราย ผลการประกวดมีผู้ได้รับ
รางวัล 20 ราย

ปี 2561
1. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ ป ระกอบการ
OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 กลุ่มเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
หรือ กลุ่ม Quadrant D จานวน 300 ราย/
ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเยาวชน/ผู้ประกอบการ
OTOP รุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี

ปี 2562
1. การยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่
สู่สากล เป้า หมาย เยาวชน/ทายาทผู้ผลิ ต
ผู้ประกอบการที่มีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี
จานวน 60 ราย ยอดจาหน่ายจากการทดสอบ
ตลาด จานวน 62 ราย (มากกว่าเป้าหมาย
๒ ราย) เป็นเงินจานวน 6,007,518 บาท

เชิงคุณภาพ
ปี 2560
1. การเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ OTOP ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
: OTOP Generation Next กลุ่มเป้าหมาย
ได้ รั บ การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ่ ม
เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้ และทักษะใน
การบริหารจัดการ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สร้างมูลค่า (Value Creation) จากการออกแบบ
โดยผสมผสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของไทย
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดต่ างประเทศ
รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยส่งเสริมให้เยาวชนนาภูมิปัญญา ซึ่งเป็นทุนที่
มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาศักยภาพสามารถพัฒนา
ตนเองสู่ระดับสากล พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม
เพื่ อ เป็ น การสร้ างงาน สร้างอาชี พ สร้ างรายได้
ให้กับคนในชุมชน
ปี 2561
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP
รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้
ในเรื่องการออกแบบแบรนด์ เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต
S-Commerce เพื่อร้านค้าแห่งอนาคต เอกลักษณ์
ท้องถิ่นสู่งานออกแบบสินค้าระดับโลก กลยุทธ์
การตลาด การเพิ่ ม กลยุ ท ธ์ ด้ ว ยการออกแบบ
และผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ จะได้นาภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่น มาสร้ างให้เ กิ ดมู ล ค่า โดยนาความคิ ด
สร้างสรรค์ ผนวกรวมเข้ากับแนวทางการตลาด
สมัยใหม่ ในยุค 4.0 มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งส่งผลให้
เกิ ด การ สร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้
ให้กับเยาวชน/คนรุ่นใหม่ และชุมชน
ปี 2562
1. การยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่
สากล เยาวชน/ทายาทผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ
ได้ รั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การสร้าง แบรนด์ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ โดยการนาเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
OTOP ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะ มีนวัตกรรมและ
ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ในยุคการตลาด 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อม ใน

- 124 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

2. การพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ประเภทของใช้ข องคนรุ่ นใหม่ เป้ าหมาย
เยาวชน/ทายาทผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มีอายุ
ระหว่าง 15 - 30 ปี จานวน 45 ราย ยอด
จาหน่ายจากการทดสอบตลาด จานวน 51 ราย
เป็นเงินจานวน 2,150,407 บาท

3. การพั ฒนาคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ OTOP
Senior เป้าหมาย ผู้ประกอบการ OTOP ที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีศักยภาพและมีความ
พร้ อ มในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
จานวน 120 ราย

4. การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ เยาวชน OTOP
(Young OTOP) สู่การตลาด online เป้าหมาย
เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี จานวน
30 ราย

5. การเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่การประกวด
โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest)
เป้าหมาย เยาวชนในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 พร้อม ครู/อาจารย์ จานวน 120 ราย
สาหรับดูแลเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และเป็น
เยาวชนที่ มี ศั ก ยภาพ มี ค วามพร้ อ มเข้ า สู่
โครงการเตรี ย มความพร้ อ มเยาวชนสู่ การ
ประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest)

เชิงคุณภาพ
การเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานและการ
เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้แก่เยาวชนให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ
และมีรายได้อย่างยั่งยืน
2. การพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่
เยาวชน/ทายาทผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ด้า นการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์
การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์
การตลาดออนไลน์ โดยการน าเอาภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น มาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะ มีนวัตกรรม
และทั น สมั ย ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคในยุคการตลาด 4.0 เพื่อเตรียมความ
พร้อม ในการเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
และการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็น
การเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนให้มีการสร้างงาน
สร้างอาชีพ และมีรายได้อย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP Senior
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPสูงอายุ ได้รับความรู้
และพัฒนา อาชีพ โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP สูงอายุตามแนวทาง D-HOPE
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมลู ค่าเพิ่มด้วยการสร้าง
แบรนด์ และบรรจุ ภั ณฑ์ และยกระดั บมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
พร้อมทั้งสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
4. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ยาวชน OTOP
(Young OTOP) สู่การตลาด online เป้าหมาย
เยาวชนได้ รั บ ความรู้ ด้ า นการสร้ า ง แบรนด์
(Branding) การออกแบบผลิต ภัณฑ์ (Design)
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การตลาด
ออนไลน์ (online) เพื่ อ พั ฒ นาเยาวชน OTOP
(Young OTOP) ให้เป็นผู้ประกอบการ online
ซึ่งถือเป็นการยกระดับช่องทางการตลาดเพิ่มขี้น
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เยาวชน
5. การเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่การประกวด
โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest)
เยาวชนได้รั บการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการขาย
การจัดทาบัญชีพื้นฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการรุ่ น
ใหม่ เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมสู่ การประกวดโอทอป
จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2019 เพื่อเปิดโอกาส
ให้เยาวชนในระบบมีอาชีพและรายได้เป็นของตนเอง

- 125 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(5.4) ภารกิจการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ
- ด้านการสร้างความสามารถ พร้อมจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญา
ในการแข่งขัน
ให้ยั งคงอยู่ และสื บทอดไปยั งคนรุ่ นใหม่ ที่
- ด้านการสร้างโอกาสและ เป็ น ทายาทของเจ้ า ของภู มิ ปั ญ ญาหรื อ ผู้ ที่
ความเสมอภาคทางสังคม สนใจนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
นโยบายรัฐบาล
ปี 2560 : จานวน 380 ภูมิปัญญา
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ปี 2561 : จานวน 250 ภูมิปัญญา
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2562 : จานวน 630 ภูมิปัญญา
(5.5) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. การประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior
ในการแข่งขัน
Contest) กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ลงนาม
- ด้านการสร้างโอกาสและ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ บริ ษั ท
ความเสมอภาคทางสังคม ไทยเบฟเวอเรจ จากั ด (มหาชน) เมื่อวัน ที่
นโยบายรัฐบาล
22 ธันวาคม 2559 เรื่อง โครงการโอทอป
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง จู เ นี ย ร์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก วิ ช าชี พ ให้ กั บ เยาวชนในโรงเรี ย นภายใต้
ความร่วมมือที่กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับ
คณะท างานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก
และประชารัฐ (E3) และคณะท างานด้ า น
การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (E5)
ได้จัดกิจกรรมการประกวดโอทอป จูเนียร์
“OTOP Junior Contest” ) เป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่ม/ชมรมของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ 76 จังหวัด โดยไม่ใช้งบประมาณ
จากทางราชการ แต่ได้รับการสนับสนุน จาก
บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากั ด (มหาชน)
สนั บสนุน งบประมาณค่า ใช้ จ่า ยเงิ นรางวั ล
จานวน 270,000 บาท
มี ก ารจั ด แสดงผลงานและจ าหน่ า ย
ผลิตภั ณฑ์ผ ลงานของกลุ่ม เป้าหมายระดั บ
ประถมศึกษาช่วงชั้นปีที่ 2 (ป.4 - ป.6) หรือ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 10 กลุ่ม/
ชมรม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
ปี 2561
1. การประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior
Contest) ปี 2561 กรมการพัฒนาชุมชน
ลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง โครงการ
โอทอป จู เ นี ย ร์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ

เชิงคุณภาพ
การรวบรวมข้อมูลภูมปิ ัญญามาจัดระบบฐานข้อมูล
ทาให้ง่ายต่อการสืบค้นการนาภูมิปัญญาไปใช้
ประโยชน์ และเป็นการคุ้ม ครองภูมิปัญ ญาให้
ยังคงอยู่สืบ ทอดไปยังคนรุ่นใหม่ที่ เป็นทายาท
ของเจ้าของภูมิปัญญาหรือผู้ที่สนใจนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ เช่น การนาภูมิปัญญามาพัฒนา
ตัวสินค้าที่มีคุณภาพ
ปี 2560
1. การประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior
Contest) เพื่อเสริมสร้างวิชาชีพให้กับเยาวชน
ในโรงเรียน เพื่อเป็นรากฐานของความเข้มแข็ง
ชุมชน ผ่านการส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียน
สามารถประยุ ก ต์ วิ ช าการมาริ เ ริ่ ม การท ามา
ค้าขาย อันจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ต่อไปใน
อนาคต โดยร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ
มาตรฐาน พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการ
และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเข้าสู่โรงเรียน
และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาอาชีพและรายได้
๒. การบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนใน
การส่งเสริมภูมิปัญญาแก่เยาวชน โดยประหยัด
งบประมาณของทางราชการ จานวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท

ปี 2561
1. การประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior
Contest) ปี 2561เพื่ อ เสริ ม สร้ า งวิ ช าชี พ
ให้กับเยาวชนในโรงเรียน เพื่อเป็นรากฐานของ
ความเข้มแข็งชุมชน ผ่านการส่งเสริมให้นักเรียน
ในโรงเรียน สามารถประยุกต์วิชาการมาริเริ่ม
การทามาค้าขาย อันจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้

- 126 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
เสริมสร้างวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน
ภายใต้ความร่วมมือที่กรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมกับคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารั ฐ (E3) และคณะท างาน
ด้านการศึก ษาพื้น ฐานและการพัฒนาผู้น า
(E5) ได้ จั ด กิ จ กรรมการประกวดโอทอป
จูเนียร์ “OTOP Junior Contest” โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม/ชมรมของโรงเรียนที่
สมัครเข้าร่วมโครงการ 76 จังหวัด โดยไม่ใช้
งบประมาณจากทางราชการ แต่ได้รับการ
สนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน) สนั บสนุ น งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ย
เงินรางวัล จานวน 550,000 บาท
มี ก ารจั ด แสดงผลงานและจ าหน่ า ย
ผลิตภั ณฑ์ผ ลงานของกลุ่ม เป้าหมายระดั บ
ประถมศึกษาช่วงชั้นปีที่ 2 (ป.4 - ป.6) หรือ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 20 กลุ่ม/
ชมรม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
ปี 2562
1. การประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior
Contest) 2019 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง โครงการ
โอทอป จู เ นี ย ร์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เสริมสร้างวิชาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน
ภายใต้ความร่วมมือที่กรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมกับคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารั ฐ (E3) และคณะท างาน
ด้านการศึก ษาพื้น ฐานและการพัฒนาผู้น า
(E5) ได้ จั ด กิ จ กรรมการประกวดโอทอป
จูเนียร์ “OTOP Junior Contest” โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม/ชมรมของโรงเรียนที่
สมัครเข้าร่วมโครงการ 76 จังหวัด โดยไม่ใช้
งบประมาณจากทางราชการ แต่ได้รับการ
สนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน) สนั บสนุ น งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ย
เงินรางวัล จานวน 550,000 บาท
มี ก ารจั ด แสดงผลงานและจ าหน่ า ย
ผลิตภั ณฑ์ผ ลงานของกลุ่ม เป้าหมายระดั บ
ประถมศึกษาช่วงชั้นปีที่ 2 (ป.4 - ป.6) หรือ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 20 กลุ่ม/
ชมรม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

เชิงคุณภาพ
ต่อไปในอนาคต โดยร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุ ณ ภาพ มาตรฐาน พั ฒ นาเยาวชนให้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการและเชื่อมโยงช่องทางการตลาด
เข้าสู่โรงเรียน และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการพั ฒ นาอาชี พ และ
รายได้
๒. การบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนใน
การส่งเสริมภูมิปัญญาแก่เยาวชน โดยประหยัด
งบประมาณของทางราชการ จานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

ปี 2562
1. การประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior
Contest) 2019 เพื่อเสริมสร้างวิชาชีพให้กับ
เยาวชนในโรงเรียน เพื่อเป็นรากฐานของความ
เข้มแข็งชุมชน ผ่านการส่งเสริมให้นักเรียนใน
โรงเรียน สามารถประยุกต์วิชาการมาริเริ่มการ
ทามาค้าขาย อันจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ต่อไป
ในอนาคต โดยร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ
มาตรฐาน พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการ
และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเข้าสู่โรงเรียน
และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาอาชีพและรายได้
๒. การบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนใน
การส่งเสริมภูมิปัญญาแก่เยาวชน โดยประหยัด
งบประมาณของทางราชการ จานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

- 127 (6) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ วิธีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
กลุ่มอาชีพ จัดทาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้าง
ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการเป็นนักการตลาด ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการและการสร้างเครือข่าย ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการศูนย์บริการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ และ
ปฏิบั ติงานอื่น ที่เกี่ย วข้องตามที่ได้รั บมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิช าการพัฒ นาชุมชนช านาญการพิเศษ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานส่งเสริมผู้ ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วย
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือ
เทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูล
แก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่
สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน
ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานและยกระดับศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
และกลุ่มอาชีพให้มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการผลิต การตลาด บัญชี แรงงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
วิทยาการ และเครื่องจักรสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิต ตลอดจนการออกแบบและวางแนวทางการดาเนินงาน
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ และลดต้นทุนการบริ หาร
จัดการของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และกลุ่มอาชีพ ให้สามารถเพิ่มและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน ขับเคลื่อน
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และเชื่อมโยงในการนา
นโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(6.1) ภารกิจด้านการวิจัยพัฒนารูปแบบ วิธีการ และแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
และกลุ่มอาชีพของชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
คณะผู้ศึกษาวิจัย Model การพัฒนา OTOP สู่
- ด้านการสร้างความสามารถ การบู ร ณาการท างานร่ ว มกั บ สถาบั น การ มิติใหม่ เห็นว่าจากบทบาทหน้าที่ของกรมการ
ในการแข่งขัน
พัฒนาชุมชน เรื่อง Model OTOP สู่มิติใหม่ พัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- ด้านการสร้างโอกาสและ โดยมีประชากรเชิงปริมาณในการเก็บข้อมูล อานวยการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่ งชาติ
ความเสมอภาคทางสังคม โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่อ งมื อ จ านวน (กอ.นตผ.) กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการพัฒนา
นโยบายรัฐบาล
1,200 คน ประชากรในเชิงคุณภาพ 405 คน OTOP มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน ปี 2560
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง โดยใช้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมี แ นวทางการพั ฒ นา
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2560
OTOP 7 ด้าน ซึ่งเป็นการดาเนินงานที่สอดรับ
กับปัญหา และข้อเสนอแนะที่พบในการวิจัย
1. การขยายฐานผู้ ประกอบการเชิ งรุก ขยาย
กลุ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
2. การพัฒนา Supply chain สู่ตลาด
3. การขยายฐานเครื อ ข่ า ยผู้ ร่ ว มขั บ เคลื่ อ น
และเพิ่มความชัดเจนของหน่วยงานหลัก
4. จั ด กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาให้แม่นยายิ่งขึ้น
5. เพิ่มกลุ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
6. เพิ่มช่องทางการตลาด
7. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ทั้งนี้ การวิจัยพัฒนารูปแบบ วิธีการ และแนวทาง
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ และกลุ่มอาชีพของชุมชนเป็น
ภารกิจสาคัญ เพื่อกาหนดการพัฒนา OTOP สู่
มิ ติ ใ หม่ ๆ ทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า และบริ ก าร
นาไปสู่การพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ลดความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถ
พึ่ ง ตนเองได้ มี ค วามสุ ข ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(6.2) ภารกิจด้านการพัฒนามาตรฐานของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และกลุ่มอาชีพของชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. การลงทะเบี ย นผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ดังนี้
ในการแข่งขัน
OTOP จานวน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพฯ
1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ วันที่ 8
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สิงหาคม 2562 จานวน 85,984 กลุ่ม/ราย
ความเสมอภาคทางสังคม OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)
2) ผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน 184,140
นโยบายรัฐบาล
จานวน 19 รุ่นๆละ 3 วัน ในพื้นที่ 19 จังหวัด ๆ ผลิตภัณฑ์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ละ 44 ราย รวม 3,344 ราย จาก 76 จังหวัด 2. กรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานภาคีมี
ความเข้มแข็งจากฐานราก งบประมาณ 21,820,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน ฐานข้อมูล OTOP เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
OTOP
ปี 2561
1) การบูรณาการการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
๑. การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม
OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ
จานวน 19 รุ่นๆละ 2 วัน ในพื้นที่ 19 จังหวัด ๆ และเอกชน เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต
ละ 40 ราย รวม 3,040 ราย จาก 76 จังหวัด มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
งบประมาณ 10,640,000 บาท (สิบล้าน
2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัว
หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) สามารถผลิตสินค้าให้ได้
ปี 2562
มาตรฐานและตรงความต้องการของตลาดและ
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เชิงปริมาณ
1. การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
จานวน 19 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ในพื้นที่ 19 จังหวัด ๆ
ละ 50 ราย จาก 76 จังหวัด รวม 3,800 ราย
งบประมาณ 14,538,800 บาท (สิบสี่ล้าน
ห้าแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
2. การพัฒนาระบบข้อมูล “หนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” (OTOP) เพื่อรองรับการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) งบประมาณ
14,000,000 บาท
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจาหน่าย
บนเครื่องบิน งบประมาณ 30,000,000 บาท
ผลการดาเนินงาน คือ
๑) มี แ ผนการดาเนิน งานบริ ห ารจั ดการ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจาหน่าย
บนเครื่ องบิน ครอบคลุ มทุ ก กิ จกรรมที่ ต้อ ง
ดาเนินการตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจาหน่าย
ได้บนเครื่องบิน (จานวน 3 รอบ)
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
(2) การจัดทาแคตตาล็อกและแผ่นพับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจาหน่ายบนเครื่องบิน
(3) จัดหาเว็บไซต์และนาผลิตภัณฑ์ที่
ผ่านการพัฒนาจาหน่ายผ่านระบบออนไลน์
๓) จัดแสดงและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
OTOP ที่ได้รับการพัฒนา
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน
OTOP งบประมาณ 15,228,800 บาท
4. การเพิ่มศักยภาพเครือข่าย OTOP กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่าย OTOP จานวน 2 คน เจ้ าหน้า
พัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด รวม 152 คน
งบประมาณ 1,000,000 บาท

เชิงคุณภาพ
สามารถนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด OTOP Trader
จานวน 3,344 ราย
3) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัว
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) มีแผนธุรกิจ เป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ จานวน 3,040 แผน
4) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้
จากการจาหน่ายสินค้าในตลาด OTOP Trader
/ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้/ศูนย์จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด/ร้านค้าประชารัฐสุข
ใจ Shop/หมู่ บ้ า นท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน และ
ตลาดอื่นๆ
3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีจิตสานึกต่อ
ผู้บริโภค
4. ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP มี ช่ อ งทาง
การตลาดยุคใหม่ หรือการตลาดสมัยใหม่ เช่น
ตลาดออนไลน์ ตลาด e-commere
5. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีการจัดทา
แผนธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด 3,800 แผน
6. ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP มี ทั ก ษะใน
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง นาไปสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
7. ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP การพั ฒ นา
ผลิ ตภั ณ ฑ์ใ ห้ ตรงกับ ความต้อ งการของตลาด
ขยายตลาด แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ / วั ต ถุ ดิ บ
ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน
6. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้จาก
การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในตลาดแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ชุมชน
7. กรมการพัฒนาชุมชนมีระบบข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) ของโครงการหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงข้อมู ลทั้งภายในและ
ภายนอก
8. ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านการพัฒนา และมี
การประชาสัมพันธ์ และจาหน่ายบนเครื่องบิน
ส่ ง ผลให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP มี
ช่องทางการตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้น
9. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่
การพัฒนา (กลุ่ม D) มีศักยภาพการในบริหาร
จัดการ OTOP โดยโรงเรียน OTOP จานวน
600 ราย
10. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนายกระดับ

- 130 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ให้มีคุณภาพและ
เข้าสู่มาตรฐาน จานวน 600 ราย
11. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมี แ นวทางการ
ดาเนินงานเครือข่าย OTOP ที่ได้ทบทวนและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
12. เครือข่าย OTOP เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
OTOP ในระดับจังหวัด/ภาค

(6.3) ภารกิจศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
คณะกรรมการศูน ย์บ ริก ารส่งเสริม เศรษฐกิ จ
- ด้านการสร้างความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการ ฐานรากสามารถบริการกลุ่ม/ผู้ประกอบการ ใน
ในการแข่งขัน
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป็นประจาทุกปี ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีอาชีพ
- ด้านการสร้างโอกาสและ จานวน ๘๗๘ แห่ง
และรายได้จากการประกอบการ และมีความพึงพอใจ
ความเสมอภาคทางสังคม
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก ารส่ ง เสริ ม
นโยบายรัฐบาล
เศรษฐกิจฐานราก
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
(6.4) ภารกิจการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี วิทยาการ และเครื่องจักรในการผลิตที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2561 - ปี 2562
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ใช้เทคโนโลยีใน
- ด้านการสร้างความสามารถ การส่งเสริมการดาเนินงานโอทอปเทรดเดอร์ การเพิ่มมูลค่าสินค้า ผ่านกลไกโอทอปเทรดเดอร์
ในการแข่งขัน
ระดับจังหวัด ๗๖ แห่ง ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ระดับจังหวัด ๗๖ แห่ง และระดับประเทศ
- ด้านการสร้างโอกาสและ OTOP พัฒนาผลิตด้วยเทคโนโลยี โดยการใช้
ความเสมอภาคทางสังคม ตลาดนาการผลิต
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
(6.5) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่ระบบ
- ด้านการสร้างความสามารถ ๑. การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลาดออนไลน์ 380 ราย และสามารถจาหน่าย
ในการแข่งขัน
OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย ในระบบตลาดออนไลน์ 1,000 ผลิตภัณฑ์
- ด้านการสร้างโอกาสและ จาก 76 จังหวัดๆละ 5 คน รวม 380 คน 2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการ
ความเสมอภาคทางสังคม ดาเนินการ 4 ภาค
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
นโยบายรัฐบาล
ปี 2561
จานวน 1,140 คน มีการแสดงรายการสินค้า
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผ่าน Online/เว็บไซต์ จานวน 3,420 ผลิตภัณฑ์
ความเข้มแข็งจากฐานราก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าสู่ และมียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
ตลาดออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย 1,140 คน/ 3. ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จาหน่ายในระบบ Online
3,420 ผลิตภัณฑ์ จาก 20 จังหวัดภาค จานวน 12,123 ผลิตภัณฑ์ ยอดจาหน่ายรวม
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จุ ด ด าเนิ น การ 20 9,378,929 บาท
จังหวัด งบประมาณ 12,642,800 บาท
4. กรมการพัฒนาชุมชนมีภาคการพัฒนาและ
ปี 2562
เกิดการทางานเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้ผลิต
1. การส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการ OTOP ไปในทิศทางเดียวกัน
ด้านการจาหน่ายสินค้า Online ดาเนินการ
2 รอบ

- 131 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
1) รอบที่ 1 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
จานวน 150 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน
2) รอบที่ 2 จานวน 280 คน รุ่นละ 56 คน
2. ได้รับแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการส่งเสริ ม
การขยายโอกาสด้านอาชีพและการทางาน
ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ตามค าสั่ งคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่ 6/2558 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการการส่งเสริมการขยายโอกาส
ด้านอาชีพและการทางานสาหรับผู้สูงอายุ ลงวันที่
31 พ.ค.2561
๓. ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสาน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ ตามคาสั่งคณะกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ที่ 2/2558
เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประสานแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบ ลงวันที่ 9 ก.ค.2558
๔. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ตามคาสั่งคณะกรรมการ
สร้างเสริมความเข้าใจวิสาหกิจชุมชน ที่ 1/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่น ลงวันที่ 20 เมษายน 2558
๕. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทางานพัฒนา
เครื่องมือการประเมินความคุ้มค่า (มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ) สาหรับวิสาหกิจชุมชน ตามคาสั่ง
สานั กงานพัฒ นาเศรษฐกิ จจากฐานชีว ภาพ
(องค์การมหาชน) ที่ 27/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การประเมิ น
ความคุ้ มค่ า (มูล ค่า ทางเศรษฐกิจ ) ส าหรั บ
วิสาหกิจชุมชน ลงวันที่ 9 มิ.ย. 60
๖. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทางานพัฒนา
รู ป แบบความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานใน
ส่วนกลางเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
ระบบส่งเสริม SMEs

เชิงคุณภาพ

(7) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ วิธีการ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน
ให้ได้มาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน ดาเนินเกี่ยวกับการคัดสรร พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานส่งเสริมและ

- 132 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่ากว่าส่วนราชการ
ที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึง่ ต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ
ในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยง
และอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบ
ประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยพัฒนา และยกระดับมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน
ให้ได้มาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของตลาด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจของประชาชน
ซึ่งเป็นภารกิจที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด
อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(7.1) ภารกิจการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖0
ปี ๒๕๖0
- ด้านการสร้างความสามารถ ๑. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1. ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
ในการแข่งขัน
OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) มี (กลุ่ม D) ได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน มี
- ด้านการสร้างโอกาสและ ขั้นตอนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
มูลค่าเพิ่ม จานวน 4,540 ผลิตภัณฑ์
ความเสมอภาคทางสังคม
1) การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ปี ๒๕๖๑
นโยบายรัฐบาล
OTOP ดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาชุมชน 1. ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง จังหวัด
(กลุ่ม D) ได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน มี
ความเข้มแข็งจากฐานราก
2) การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน มูลค่าเพิ่ม จานวน 4,540 ผลิตภัณฑ์
ผลิ ตภั ณฑ์ ด าเนิ นการโดยส านั กงานพั ฒนา 2. มีคู่มือมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้
ชุมชนจังหวัด
3. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
๓) การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน อาหารถิ่นรสไทยแท้ จานวน 2,000 ราย/กลุ่ม
ตามโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และมีเมนูอาหารถิ่นรสไทยแท้ ที่ได้รับการรับรอง
ปี ๒๕๖๑
ตามมาตรฐานฯ จานวน ๕๕๗ เมนู
๑. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 4. เมนูอาหารถิ่นรสไทยแท้ได้รับการเผยแพร่
OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) มี ประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การ
ขั้นตอนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการ “The Lost
1) การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Recipes เล่าเรื่องรอบจาน” การจัดกิจกรรม
OTOP ดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาชุมชน Road Show ในห้างสรรพสินค้า และการเผยแพร่
จังหวัด
ผ่านสื่อออนไลน์
2) การพั ฒนายกระดั บคุ ณภาพมาตรฐาน 5. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จานวน 4,600 ราย
ผลิตภัณฑ์ ดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาชุมชน มีความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จังหวัด
6. ผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน 4,600 ผลิตภัณฑ์
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๓) การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง
2. การยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทย
แท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ภายใต้
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีขั้นตอน
การดาเนินงาน 3 กิจกรรม คือ
1) ยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้
(OTOP Authentic Thai Taste) โดยการจัดทา
มาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้
2) ยกระดับผู้ประกอบการสินค้าอาหาร
OTOP สู่อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic
Thai Taste) โดยการจัดประชุมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารถิ่น
รสไทยแท้
3) สร้ า งความเชื่ อ มโยงหน่ ว ยงานร่ ว ม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วส าหรั บ สิ น ค้ า
อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai
Taste) จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์
3. การเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตาม
แนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง กลุ่มเป้าหมาย 4,600
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ จานวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย
2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1) กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP แยกตาม Cluster ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ และดาเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม Cluster โดยแยกเป็น
กลุ่ม 2 กลุ่ม คือ 1)
- กลุ่มการพัฒนาเบื้องต้น จานวน
3,850 ผลิตภัณฑ์
- กลุ่ ม ที่ มี ศั ก ยภาพเชิ ง พาณิ ช ย์
จานวน 750 ผลิตภัณฑ์
(๒) จัดทาเอกสารเผยแพร่ จ านวน
2,000 เล่ ม และถ่ า ยท าสารคดี เ ผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP 8 จังหวัด
8 ตอน
2) ส่งเสริมการจัดจาหน่ายและการตลาด
จานวน 2 จุด จังหวัดอุดรธานีและอุบลราชธานี
4. การยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กลุ่มเป้าหมาย
2,900 ผลิตภัณฑ์ ในพื้นทีจ่ ังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ
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ได้รับการพัฒนายกระดับ
7. เพิ่มช่องทางการตลาด จานวน 22 แห่ง
8. ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายไทย จานวน 2,900 ผลิตภัณฑ์
ได้รับการยกระดับการผลิตภัณฑ์และการสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทาให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
9. ช่ อ งทางการตลาดผ้ า ฝ้ า ยไทยเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
10. ผ้าฝ้ายไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ
ในเวทีสากล
ปี ๒๕๖๒
1. ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(กลุ่ม D) ได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน มี
มูลค่าเพิ่ม จานวน ๖,๑๒๐ ผลิตภัณฑ์
2. ผลการดาเนินการดังนี้
1) จานวนผลิ ตภัณฑ์ ที่สมัครเข้าคัด สรรใน
ระดับจังหวัด ๒๐,๐๑๒ ผลิตภัณฑ์
2) จานวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบันทึกรับรอง
19,960 ผลิตภัณฑ์
3) จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส่ ง เข้ า คั ด สรรใน
ระดับประเทศ ๑๙,๕54 ผลิตภัณฑ์
4) จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด ระดั บ ดาวแล้ ว
๑๘,๙๖๒ ผลิตภัณฑ์
5) จานวนผลิตภัณฑ์ที่รอจัดระดับดาว 594
ผลิตภัณฑ์
3. ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร จานวน 35 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ แบรนด์ เรื่องราว และส่งตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติ
ทางกายภาพ สารพิษปนเปื้อน และ/หรือสารพิษ
ตกค้าง จุลินทรีย์ปนเปื้อน และยื่นเลขจดแจ้ง/อย.
4. ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทของใช้ ของ
ตกแต่ง และของที่ระลึก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จานวน 30 ราย/ กลุ่ ม ได้ รับความรู้เ กี่ยวกั บ
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด
5 ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และ
ของที่ระลึก กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quandrant
D) จ านวน 30 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ รั บ การพั ฒ นา
รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ โลโก้ และการจัดทาต้นแบบ
6. กลุ่มเป้าหมายกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant
D) จานวน ๕๐ ราย ได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจใน
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(1) กลุ่ ม ที่ มี จุ ด อ่ อ นที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
พัฒนาเบื้องต้น จานวน 2,400 ผลิตภัณฑ์
(2) กลุ่มที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์
เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ตลาดสากล จานวน 500
ผลิตภัณฑ์
ปี 2562
๑. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) มี
ขั้นตอนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1) การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP ดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด
2) การพั ฒนายกระดั บคุ ณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด
๓) การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง
2. การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทย ปี พ.ศ.2562 (OTOP Product Champion :
OPC)
3. การพั ฒ นายกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
ประเภทสมุนไพร สู่ตลาดสากล (Cluster สมุนไพร)
จานวน 35 ผลิตภัณฑ์ มีขั้นตอนดาเนินงาน
3 กิจกรรม คือ
1) จั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารให้ ค วามรู้
เกี่ ยวกั บแนวทางการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์เทรนด์ตลาด
2) จัดหาที่ปรึกษาลงพื้นที่ให้คาแนะนา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดทาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ
3) จัดกิจกรรมแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ
4. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
5. การพั ฒนาอั ตลั กษณ์ เเละผลิ ตภั ณฑ์ ร่วม
สมั ย จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ มี ขั้ นตอนการ
ดาเนินงาน 4 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 ออกเเบบอัตลักษณ์จังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ โดยการจั ด ประชุ ม ให้ ค วามรู้ แ ก่
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant
D) จ านวน ๕๐ ราย เกี่ ยวกั บศาสตร์ 4DNA
และกิจกรรม workshop ค้นหาอัตลักษณ์ ด้วย
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การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย
7. ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกนามาพัฒนาต่อ
ยอดอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการใช้องค์ความรู้ด้าน
ศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่มีรูปแบบสวยงาม
และทั น สมั ย ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดปัจจุบัน
8. มีช่องทางการจาหน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยมีการ
จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้อย่างน้อย
1 ครั้ง
9. ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
ให้ กั บจั งหวั ดน าร่ อง และสร้ างรายได้ ส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจฐานราก
10. ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทจักสานภาคเหนือ
จานวน 30 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนายกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และ
ศักยภาพทางการตลาด
11. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทจัดสาน
ภาคเหนื อ มี ค วามรู้ ใ นการออกแบบพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
12. ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทจักสานภาคกลาง
จานวน 30 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนายกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และ
ศักยภาพทางการตลาด
13. ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ประเภท
จั ก สานภาคกลาง มี ค วามรู้ ใ นการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
14. ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้า ภาคเหนือ
จานวน 30 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนายกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และ
ศักยภาพทางการตลาด
15. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า
ภาคเหนือ จานวน 30 ราย มีความรู้ในการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
16. ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial
Star OTOP : PSO) มีช่องทางการตลาดเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวชุมชน 76 จังหวัด
17. คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO
จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ
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ศาสตร์ 4DNA ทั้งนี้ จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี
ความพร้อมในการพัฒนา จานวน 5 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์
โดยการจัดประชุมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับแนวโน้มตลาด กลยุทธ์ 5P marketing
และกิจกรรม workshop การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จ านวน 20 ราย พร้ อ มพั ฒ นายกระดั บ
ผลิตภัณฑ์และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กิ จ กรรมที่ 3 จั ดงานนิ ทรรศการขนาด
เล็ก เพื่อแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
กิ จ กรรมที่ 4 ติ ด ตามสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
6. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
คลัสเตอร์จักสาน (ภาคเหนือ)
7. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
คลัสเตอร์จักสาน (ภาคกลาง)
8. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
คลัสเตอร์ผ้า (ภาคเหนือ)
9. การสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial
Star OTOP : PSO) เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์เด่น
จังหวัด 380 ผลิต ภั ณ ฑ์ ประกอบด้ว ย 3
กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 จัดทาเอกสารแนวทางการ
คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด
กรมฯ จั ด ท าคู่ มื อ หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด สรรฯ
มอบให้จังหวัดเป็นแนวทาง
กิจกรรมที่ 2 คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์
OTOP เด่น จังหวัด ปี พ.ศ. 2562 จังหวัด
ดาเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น
จานวน 380 ผลิตภัณฑ์
กิ จ กรรมที่ 3 ประชาสั ม พั น ธ์ สุ ด ยอด
ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ปี พ.ศ. 2562
กรมฯ จั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP :
PSO) ปี 2562 จานวน 3,000 เล่ม พร้อม
จัดทา E-MAGAZINE เผยแพร่ในช่องทางสื่อ
ออนไลน์
10. การส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์
ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน 76 จังหวัด ๆ
ละ 30 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ รวม 2,280 กลุ่ม/
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ 1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพ

เชิงคุณภาพ
และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
18. ผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน 2,432 ราย ได้รับ
การพัฒนายกระดับให้มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์
นวัตกรรม
19. ผลการดาเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้
KBO จังหวัด ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
มีโอกาสนาเสนออกสู่ตลาด
20. ผลิตสื่อวิดีทัศน์ KBO ดีเด่น 8 จังหวัด
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เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย
2,432 ราย โดยจังหวัดจัดประชุมให้ความรู้
แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดย
คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน หรือสถาบันการศึกษา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละ
10 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ รวม 760 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 3 ประกวดและเผยแพร่ผล
การด าเนิ นงานเครื อข่ า ยองค์ ค วามรู้ KBO
จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ
โดดเด่ น จังหวัดละ 1 ผลิต ภัณฑ์ รวม 76
ผลิตภัณฑ์ โดยกรมฯ ดาเนินการ จัดประกวด
ผลงานการด าเนิ นงานเครื อข่ายองค์ความรู้
KBO ปี 2562 จัดทาหนังสือ สุดยอด KBO
ปี 2019 จานวน 1,000 เล่ม และจัดทาสื่อ
วีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
(7.2) ภารกิจการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ จัดทาเกณฑ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ในการแข่งขัน
จัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ด้านการสร้างโอกาสและ ๑. การส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์
ความเสมอภาคทางสังคม ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)
นโยบายรัฐบาล
1) กลไกการทางาน แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ประกวดและเผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งาน
ความเข้มแข็งจากฐานราก เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based
OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีประสบการณ์
ด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาด โดยมีรองอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน เป็นรองประธานกรรมการ
และผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ ในการกาหนดกรอบแนวทาง
และหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาให้ ค ะแนน
ตั ด สิ น การประกวดและเผยแพร่ ผ ลการ
ดาเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น
2) สร้างเกณฑ์การให้ค่าคะแนน
2. โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion :

เชิงคุณภาพ

ปี ๒๕๖๒
1. เกณฑ์การยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่
การพัฒนา (Quadrant D) ผ่านเกณฑ์ 4 ใน ๖
โดยต้องผ่านเกณฑ์ข้อ ๒ ดังต่อไปนี้
1) เข้ าสู่ ก ระบวนการขอรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ ในระดับ พื้นฐาน
และท้องถิ่น
2) มี การพั ฒนารู ปแบบผลิ ตภั ณฑ์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
3) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถผลิ ต ซ้ าได้ ใ น
ปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน
4) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น
เฉพาะตั ว โดยนาเสนอเรื่องราว ที่สร้ างสรรค์
และน่าสนใจ
5) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาด
การจาหน่ายที่ถาวรในช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง
๖) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถ
นาไปใช้ส่งเสริมการตลาด
๒. เกณฑ์การพิจารณาให้ค่าคะแนน KBO ดีเด่น
ประจาปี ๒๕๖๒ พิจารณา ๕ ด้าน ดังนี้
๑) ขีดความสามารถของเครือข่าย KBO พิจารณา
ความสามารถในการหาความรู้ หรื อแก้ปั ญหา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (๒๐ คะแนน)
2) ด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ พิ จ ารณา
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OPC)
1) กลไกการทางาน
(๑) กระทรวงมหาดไทย มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดกรอบแนวทาง และ
หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด สรรสุ ด ยอดหนึ่ ง ต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion :
OPC) ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็ น
รองประธานกรรมการ และผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒) กระทรวงมหาดไทย มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานตรวจและให้ค่าคะแนนการคัดสรร
สุ ด ยอดหนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ทย
(OTOP Product Champion : OPC) ระดับ
ประเทศ ประกอบด้ ว ย ๕ คณะย่ อ ยตาม
ประเภทผลิตภัณฑ์
(3) กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกาหนดกรอบแนวทาง และ
หลั ก เกณฑ์ ก ารด าเนิ น การคั ด สรรสุ ด ยอด
หนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ทย (OTOP
Product Champion : OPC) ประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน เป็นรองประธานกรรมการ
และผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ
2) สร้างเกณฑ์การให้ค่าคะแนน
ปี 2562
ปรับปรุงกลไกการบริหารงานจากปี ๒๕๖๐

เชิงคุณภาพ
กระบวนการที่ แ สดงถึ งความสามารถในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (๓๐ คะแนน)
๓) ด้านนวัตกรรม พิจารณาถึง มีการแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ งความเป็ น นวั ต กรรม ความโดดเด่ น
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี ประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า (๒๐ คะแนน)
๔) ด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ พิจารณา
ความต้องการของการตลาด การบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่า การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สามารถจาหน่ายได้ในท้องตลาด
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีเรื่องราว
ของตัวผลิตภัณฑ์ (๑๕ คะแนน)
๕) การส่งเสริมช่องทางการตลาด พิจารณา
การจัดจาหน่ายนโดยมีการสื่อสารทางการตลาด
ซื้อขายหลายช่องทาง Offline Online และมี
ความเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(๑๕ คะแนน)
3. เครือข่ายองค์เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒
จานวน ๘ จังหวัด ได้แก่
1) รางวัลชนะเลิศ KBO จ.ราชบุรี ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าจากกาบกล้วย
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ KBO จ.ขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 KBO จ.เพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ไรมูเซรั่มบารุงผิว สกัดจากเปลือกมะนาว
4) รางวัลชมเชย KBO จ.อุดรธานี ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากต้นคล้า
5) รางวัลชมเชย KBO จ. แม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์
ป๊อบคอนดอย จ.
6) รางวัลชมเชย KBO จ.สงขลา ผลิตภัณฑ์
ผ้าบาติก โกเมนบาติก
7) รางวัลชมเชย KBO จ.กาแพงเพชร ผลิตภัณฑ์
บาะรองนั่งยางพารา
8) รางวัลชมเชย KBO จ.นครนายก ผลิตภัณฑ์
น้ายาบ้วนปากมะดัน
4. ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทย ระดับ ๑ - ๕ ดาว จานวน ๑๘,๙๖๒ ผลิตภัณฑ์
จาแนกเป็น ประเภทอาหาร ๔,๘๓๐ ผลิตภัณฑ์/
เครื่องดื่ม ๗๖๓ ผลิตภัณฑ์/ ผ้าเครื่องแต่งกาย
๗,๐๗๑ ผลิตภัณฑ์/ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่
ระลึก ๔,๘๑๕ ผลิตภัณฑ์/ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
๑,๔๘๓ ผลิตภัณฑ์
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ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการตลาด จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้า การรักษาลูกค้าเก่า แสวงหา
ลูกค้าใหม่ วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด ส่งเสริมช่องทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการตลาด ประสานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการตลาด ทั้งในและ
ต่างประเทศ สนับสนุนการดาเนินงานสร้างนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน รูปแบบ Trader และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการตลาดที่ต่ากว่าส่วนราชการ
ที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ
ในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยง
และอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบ
ประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัด กลุ่มงาน
ส่งเสริมการตลาด มีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ
ของชุมชน ออกแบบและสร้างความสัมพันธ์และความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าและบริการของชุมชน วิจัยพัฒนา
และยกระดับตลาดการค้ารูปแบบและช่องทางใหม่ ๆ ให้เกิดการขยายตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการตลาด
รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจที่เป็นตัวแทนการค้าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(8.1) ภารกิจด้านการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ การจัดงาน OTOP ภูมิภาค
รายได้จากการจาหน่าย 179,612,400 บาท
ในการแข่งขัน
งบประมาณดาเนินการ 35,735,000
- ด้านการสร้างโอกาสและ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน 1,532 ราย
ความเสมอภาคทางสังคม ปี 2561
ปี 2561
นโยบายรัฐบาล
การจัดงาน OTOP ภูมิภาค
๑. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจาหน่าย
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินงานโครงการ สินค้า ทั้งสิ้น 1,530 ราย และมียอดจาหน่าย
ความเข้มแข็งจากฐานราก OTOP ภูมิภาค ประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน รวมทั้งสิ้น 212,533,898 บาท (สองร้อยสิบสองล้าน
5 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัด ๕ จังหวัด มีบูทจาหน่าย ห้าแสนสามหมี่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
สินค้า ทั้งสิ้น 1,530 บูท และมียอดจาหน่าย ๒. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น 212,533,898 บาท (สองร้อยสิบ อาหารชวนชิ ม จ านวน 1,530 ราย มี รายได้
สองล้ า นห้ า แสนสามหมี่ นสามพั นแปดร้ อ ย เพิ่มขึ้นและพัฒนาสินค้า OTOP ได้ตรงกับความ
เก้าสิบแปดบาทถ้วน
ต้องการของลูกค้าในภูมิภาค
๓. ผู้เข้าชมงานมีความตระหนักในคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค
ปี 2562
ปี 2562
1. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค
1. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค
กลุ่ ม เป้ า หมายกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ
1) ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP และ
ระดับ 1 - 5 ดาว จานวน ๑,250 ราย
ผู้ประกอบการ อาหารชวนชิ ม จ านวน 1,250
สถานที่ดาเนินการ
ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น และพัฒนาสินค้า OTOP ได้
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด (ไม่ต่ากว่า 2 ภูมิภาค) ตรงกับความต้องการของลูกค้าในภูมิภาค
จานวน ๕ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน จานวนครั้งละ 250 บูท
2) ผู้เข้าชมงานมีความตระหนักในคุณค่าของ
โดยคั ดเลือ กพื้ นที่ จากจั งหวัด ใหญ่ข องภาค ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค
และประชากรในพื้นที่มีกาลังซื้อสูง
3) มีการจัดงานแสดง และจาหน่ายสินค้า OTOP
ระยะเวลาดาเนินการ
ในระดับภูมิภาค จานวน 5 ครั้ง ๆ ละ 250 บูท
ดาเนินการไตรมาส 1 - 2 จานวน ๕ ครั้ง ๆ ละ
๔) ผู้เยี่ยมชมงานมีจานวน 2,000 คน/วัน
๗ วัน
งบประมาณ
จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 31,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

2. OTOP To The Tourist And Festival 2. OTOP To The Tourist And Festival
เป้า หมาย กลุ่ม สัม มาชี พชุ มชน และผู้ ผลิ ต
๑) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทาง
ผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัด หรือจังหวัด การตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ข้างเคียง
๒) กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP
สถานที่ดาเนินการ
มีความร่วมมือกับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
ดาเนินการในพื้นที่ 20 จังหวัด
3) มีการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
(กาแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เชียงราย ในสถานที่ท่องเที่ยวและหรือเทศกาลประจาปี
เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ลพบุรี ระยอง ของจังหวัด จานวน 20 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน
สุ พ รรณบุ รี ยโสธร หนองคาย นครพนม
4) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม
สุรินทร์ ชัยภูมิ เลย อุบลราชธานี นครราชสีมา กิจกรรม 1,000 ราย
พัทลุง และตรัง)
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2)
งบประมาณ จานวน 14,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สิบสี่ล้านบาทถ้วน)
(8.2) ภารกิจด้านการออกแบบและสร้างความสัมพันธ์และความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าและบริการของชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ ๑. การจัดงาน OTOP City 2016
1. การจัดงาน OTOP City 2016
ในการแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
๑) ผู้ ผลิ ต ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน
- ด้านการสร้างโอกาสและ
1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ - ๒,๐๐๐ ราย มี รายได้ เพิ่ มขึ้ นจากการจ าหน่ าย
ความเสมอภาคทางสังคม ๕ ดาว และอาหารเด่น OTOP ชวนชิม จาก ผลิตภัณฑ์ และมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น
นโยบายรัฐบาล
๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จานวน เช่น ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ได้รับ
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เชิงปริมาณ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ๒,๐๐๐ กลุ่ม
ความเข้มแข็งจากฐานราก
2) หมูบ่ ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OVC)
: OTOP Village Champion ๔ ภาค เพื่อส่งเสริม
การสื บสานและเผยแพร่ วิ ถี การด าเนิ นชี วิ ต
ขนมธรรมเนียมและประเพณี กระบวนการพัฒนา
และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการไตรมาส ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
ระยะเวลา ๙ วัน
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบ
ล้านบาทถ้วน)
3) ประชาชนจานวน ๔๐๐,๐๐๐ คน ที่
เข้าชมงานได้รับความรู้ และเข้าใจถึงการผลิต
ผลิตภัณฑ์ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
4) ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศ
2. การจัดงาน OTOP Midyear 2017
เป้าหมาย
๑) มีผู้ผลิ ต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่ าน
การคัดสรรปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับ ๓ - ๕ ดาว
จาก ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม
จาหน่าย ๒,๖๓๒ กลุ่ม/ราย
๒) มีประชาชนเข้าเยี่ยมชมงาน ๓๖๘,๓๗๔ ราย
๓) มียอดจาหน่ายในงาน ๘๕๗,๕๘๔,๕๔๗ บาท
ระยะเวลา ๙ วัน ดาเนินการไตรมาส ๓ (เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑)
งบประมาณโครงการ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(แปดสิบล้านบาทถ้วน)
3. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล
ด้วยพระบารมี
เป้าหมาย
1) กลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ
2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่าน
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ปี พ.ศ. 2559 ระดับ 3 - 5 ดาว จาก ๗๖ จังหวัด
และกรุงเทพฯ เข้าร่วมจาหน่าย 2,968 ราย
3) ยอดจาหน่าย 874,147,621 บาท
4) ประชาชนเข้าเยี่ยมชมงาน ๔๐๐,๐๐๐ ราย
สถานที่ดาเนินการ สถานที่ของเอกชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

เชิงคุณภาพ
ทราบข้อมูลความต้องการของตลาด เป็นต้น
๒) ประชาชนจานวน ๔๐๐,๐๐๐ คน ที่เข้าชม
งานได้ รั บ ความรู้ และเข้ า ใจถึ ง การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
๓) ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศ

2. การจัดงาน OTOP Midyear 2017
๑) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหาร
ชวนชิม ที่เข้าร่วมงาน ๒,๖๓๒ ราย นารายได้
จากการจาหน่ายในงานไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่
ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก
๒) ผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP และอาหาร
ชวนชิ ม ที่ เข้ าร่ วมงานมี การน าประสบการณ์ ที่
ได้รับไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
๔) มีการจัดงาน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๙ วัน
และมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ - ๕ ดาว
และอาหารชวนชิม เข้าร่วมจาหน่าย ๒,๖๓๒ ราย
๕) มียอดจาหน่าย ๘๕๗,๕๘๔,๕๔๗ บาท
๖) มีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ๔๐๐,๐๐๐ ราย
3. ศิลปาชีพ ประที ปไทย OTOP ก้าวไกล
ด้วยพระบารมี
1) สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP และอาหารชวนชิม ที่เข้าร่วมงาน 2,968 ราย
นารายได้จากการจาหน่ายในงานไปจับจ่ายใช้สอย
ในพื้นที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก
2) มีการจัดงาน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๙ วัน
และมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ - ๕ ดาว
และอาหารชวนชิม เข้าร่วมจาหน่าย 2,300 ราย
3) มียอดจาหน่าย 874,147,621 บาท
4) มีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ๔๐๐,๐๐๐ ราย

- 141 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน ๙ วัน ดาเนินการ
ไตรมาส ๔ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖0)
งบประมาณ 95,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบห้า
ล้านบาทถ้วน)
ปี 2561
1. การจัดงาน OTOP Midyear 2018
เป้าหมาย
๑) มีผู้ ผลิต ผู้ ประกอบการ OTOP ที่ ผ่าน
การคัดสรรปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับ ๓ - ๕ ดาว
จาก ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม
จาหน่าย ๒,๐๐๐ กลุ่ม/ราย
2) มีประชาชนเข้าเยี่ยมชมงาน ๔๐๐,๐๐๐ ราย
๓) มียอดจาหน่ายในงาน ๘๐๐ ล้านบาท
ระยะเวลา ระยะเวลา ๙ วัน ดาเนินการไตร
มาส ๓ (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑)
งบประมาณโครงการ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(แปดสิบล้านบาทถ้วน)
2. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล
ด้วยพระบารมี
เป้าหมาย
๑) กลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ.
๒) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัด
สรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.
2559 ระดั บ 3 - 5 ดาว จาก ๗๖ จังหวั ด
และกรุงเทพฯ เข้าร่วมจาหน่าย 2,000 ราย
3) ยอดจาหน่ายมากกว่า ๙๐๐ ล้านบาท
4) ประชาชนเข้าเยี่ยมชมงาน ๔๐๐,๐๐๐ ราย
สถานที่ ดาเนิ นการ สถานที่ ข องเอกชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาจานวน ๙ วัน ดาเนินการไตรมาส
๔ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑)
งบประมาณ 86,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบ
หกล้านบาทถ้วน)
๓. OTOP TO THE TOWN
เป้าหมาย
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรร
สุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559
ในระดับ 3 - 5 ดาว/ ศิลปิน OTOP/ OTOP Branding
และ OTOP On Board จานวนไม่น้ อยกว่ า
700 กลุ่ม/ราย

เชิงคุณภาพ

ปี 2561
1. การจัดงาน OTOP Midyear 2018
๑) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหาร
ชวนชิม ที่เข้าร่วมงาน ๒,๐๐๐ ราย นารายได้จาก
การจ าหน่า ยในงานไปจับ จ่า ยใช้ส อยในพื้น ที่
ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก
๒) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหาร
ชวนชิ ม ที่ เข้ าร่ วมงานมี การน าประสบการณ์ ที่
ได้รับไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
3) มีการจัดงาน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๙ วัน
และมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ - ๕ ดาว
และอาหารชวนชิม เข้าร่วมจาหน่าย ๒,๐๐๐ ราย
4) มียอดจาหน่าย ๘๐๐ ล้านบาท
5) มีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ๔๐๐,๐๐๐ ราย
2. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล
ด้วยพระบารมี
1) สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP และอาหารชวนชิม ที่เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า
๒,๐๐๐ ราย นารายได้จากการจาหน่ายในงานไป
จับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจฐานราก
2) มีการจัดงาน ๑ ครั้ง ๙ วัน และมีผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ – ๕ ดาว และ
อาหารชวนชิม เข้าร่วมจาหน่าย ๒,๐๐๐ ราย
3) มียอดจาหน่าย ๙๐๐ ล้านบาท
4) มีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ๔๐๐,๐๐๐ ราย

3. OTOP TO THE TOWN
1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ ศิลปิน OTOP/
OTOP Branding และ OTOP On Board มี
รายได้เพิ่มขึ้น
2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ ศิลปิน OTOP/
OTOP Branding และ OTOP On Board มี
การพัฒนาสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
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เชิงปริมาณ
สถานที่ดาเนินการ
ห้างสรรพสิ นค้าในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
และหรื อจั งหวั ดที่ เป็ นหั วเมื องใหญ่ ใ นระดั บ
ภูมิภาค และหรือย่านธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร/
ปริมณฑล ภายในและหรือภายนอกอาคาร
จัดแสดง
ระยะเวลาดาเนินการ ในไตรมาส 2 จานวน
10 ครั้ง
งบประมาณ ๒1,168,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน
หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ปี 2562
๑. การจัดงาน OTOP City 2018
กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการ
คัดสรรปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับ ๓ - ๕ ดาว จาก
๗๖ จั งหวัด และกรุ งเทพมหานคร เข้า ร่ว ม
จาหน่ายไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กลุ่ม/ราย
๒) มีประชาชนเข้าร่วมชมงาน ไม่น้อยกว่า
๔๐๐,๐๐๐ คน
๓) มียอดจาหน่ายในงาน ๙๐๐ ล้านบาท
ระยะเวลา ระยะเวลา ๙ วัน ดาเนินการไตร
มาส ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
งบประมาณ
วงเงินงบประมาณ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปด
สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากโครงการ
การจั ดงาน OTOP City 2018 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
๒. การจัดงาน OTOP Midyear 2019
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ที่
ผ่านการคัดสรรปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับ ๓ – ๕
ดาว จาก ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมจาหน่าย ๒,๐๐๐ กลุ่ม/ราย
ระยะเวลา จานวน ๙ วัน ดาเนินการไตรมาส ๓
(เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒)
งบประมาณโครงการ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(แปดสิบห้าล้านบาทถ้วน)

เชิงคุณภาพ
ของลูกค้าในเขตเมือง
3) ประชาชนในเขตเมือง ได้รับทราบผลการ
ดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ผา่ น
ผลิตภัณฑ์ที่นามาจัดแสดงและจาหน่าย
4) จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าจานวน
10 ครั้ง/แห่ง
5) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จานวนไม่
น้อยกว่า 700 ราย มีรายได้จากการจาหน่าย
เพิ่มขึ้น
ปี 2562
1. การจัดงาน OTOP City 2018
๑) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหาร
ชวนชิม ที่เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ราย
นารายได้จากการจาหน่ายในงานไปจับจ่ายใช้สอย
ในพื้นที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรฐกิจฐานราก
๒) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหาร
ชวนชิม ที่เข้าร่วมงานมีการนาประสบการณ์ที่
ได้รับไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
3) มีการจัดงาน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๙ วัน
และมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ - ๕ ดาว
และอาหาร OTOP ชวนชิม เข้าร่วมจาหน่าย
๒,๐๐๐ ราย
4) มียอดจาหน่าย ๙๐๐ ล้าน
5) มีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ๔๐๐,๐๐๐ คน

2. การจัดงาน OTOP Midyear 2019
๑) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหาร
ชวนชิ ม ที่ เข้ าร่ วมงาน ๒,๐๐๐ ราย มี รายได้
เพิ่มขึ้นจากการจาหน่า ยสินค้า ก่อให้เกิดการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก
๒) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหาร
ชวนชิม ที่เข้าร่วมงาน สามารถนาประสบการณ์ที่
ได้รับไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
๓) มีการจัดงาน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๙ วัน
และมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ - ๕ ดาว
และอาหารชวนชิม เข้าร่วมจาหน่ายไม่น้อยกว่า
๒,๐๐๐ ราย
๔) มียอดจาหน่าย ๘๐๐ ล้านบาท
๕) ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ๓๐๐,๐๐๐ ราย
๓. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล 3. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วย
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เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ด้วยพระบารมี
พระบารมี
กลุ่มเป้าหมาย
1) สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
๑) กลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ. OTOP และอาหารชวนชิม ที่เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า
๒) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่าน 1,8๐๐ ราย นารายได้จากการจาหน่ายในงาน
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ก่อให้เกิดการขยายตัว
ปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2562 ระดับ 3 - 5 ดาว ของเศรษฐกิจฐานราก
จาก ๗๖ จั ง หวั ด และกรุ ง เทพฯ เข้ า ร่ ว ม
2) มีการจัดงาน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๙ วัน
จาหน่าย 1,800 ราย
และมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ - ๕ ดาว
3) ยอดจาหน่ายมากกว่า ๙๐๐ ล้านบาท และอาหารชวนชิม เข้าร่วมจาหน่าย 1,8๐๐ ราย
4) ประชาชนเข้าเยี่ยมชมงาน 3๐๐,๐๐๐ ราย
3) มียอดจาหน่าย ๙๐๐ ล้านบาท
สถานที่ดาเนินการ สถานที่ ของเอกชนใน
4) มีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน 3๐๐,๐๐๐ ราย
พื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน ๙ วัน ดาเนินการ
ไตรมาส ๔ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖2)
งบประมาณ 91,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้ าสิ บ
เอ็ดล้านบาทถ้วน)
4. OTOP TO THE TOWN
4. OTOP TO THE TOWN
เป้าหมาย
1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ ศิลปิน OTOP/
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัด OTOP Branding และ OTOP On Board มี
สรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี รายได้เพิ่มขึ้น
2559 ในระดับ 3 - 5 ดาว/ ศิลปิน OTOP/
2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ ศิลปิน OTOP/
OTOP Branding และ OTOP On Board จานวน OTOP Branding และ OTOP On Board มี
ไม่น้อยกว่า 600 กลุ่ม/ราย
การพัฒนาสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
สถานที่ดาเนินการ
ของลูกค้าในเขตเมือง
ห้างสรรพสิ นค้าในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
3) ประชาชนในเขตเมือง ได้รับทราบผลการ
และหรื อจั งหวั ดที่ เป็ นหั วเมื องใหญ่ ใ นระดั บ ดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ผา่ น
ภูมิภาค และหรือย่านธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร/ ผลิตภัณฑ์ที่นามาจัดแสดงและจาหน่าย
ปริมณฑล ภายในและหรือภายนอกอาคาร
4) จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้าจานวน
จัดแสดง
10 ครั้ง/แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ในไตรมาส 2 จานวน
5) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จานวนไม่
10 ครั้ง
น้อยกว่า 600 ราย มีรายได้จากการจาหน่าย
งบประมาณ ๒9,000,000 บาท (ยี่สิบเก้า เพิ่มขึ้น
ล้านบาทถ้วน)
(8.3) ภารกิจด้านการวิจัยพัฒนาและยกระดับตลาดการค้ารูปแบบและช่องทางใหม่ ๆ ให้เกิดการขยายตัว ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ ๑. การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ๑. การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ในการแข่งขัน
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
- ด้านการสร้างโอกาสและ เป้าหมาย
๑) ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถยกระดับ
ความเสมอภาคทางสังคม
๑) กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัด การพัฒนาและมีศักยภาพสูงขึ้น
นโยบายรัฐบาล
ที่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน จานวน ๒๘
๒) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทาง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง จังหวัด ๆ ละ ๕๐ ราย
การจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP มากขึ้น
ความเข้มแข็งจากฐานราก
๒) จั งหวั ด มี ค วามพร้ อ มในการน ากลุ่ ม
๓) เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
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เชิงปริมาณ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไปจาหน่ายใน
ประเทศเพื่อนบ้าน
๓) จั งหวั ดสามารถตั้ งงบประมาณสมทบ
สาหรับดาเนินโครงการฯ โดยใช้งบประมาณ
ของจังหวัด
สถานที่ดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านติดเขต
ชายแดนไทย จานวน ๒๘ จังหวัด
ระยะเวลาดาเนิ นการ ในไตรมาสที่ ๑ - ๔
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบ
ล้านบาทถ้ วน) ด าเนิน การในพื้น ที่ป ระเทศ
เพื่อนบ้านติดเขตชายแดนไทย ๒๘ จังหวัด
ดังนี้
(๑) จั งหวั ดด าเนิ นการ ๑ ครั้ งๆ ละ
๙๕๐,๐๐๐ บาท จานวน ๒๓ จังหวัด เป็นเงิน
๒๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) จั งหวั ดด าเนิ นการ ๑ ครั้ งๆ ละ
๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท จานวน ๓ จังหวัด เป็นเงิน
๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท
(๓) จั งหวั ดด าเนิ นการ ๒ ครั้ งๆ ละ
๙๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ จั งหวั ด เป็ นเงิ น
๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) จั งหวั ดด าเนิ นการ ๒ ครั้ งๆ ละ
๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท จานวน ๑ จังหวัด เป็นเงิน
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ปี 2561
๑. การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
เป้าหมาย
๑) ดาเนินการโดยจังหวัดที่มีชายแดนติด
ประเทศเพื่อนบ้าน ๒๘ จังหวัด จานวน ๓๐ ครั้ง
๒) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจัดแสดงและ
จาหน่ายในแต่ละครั้ง ดังนี้
(๑) รูปแบบที่ ๑ จัดแสดงและจาหน่าย
ในพื้ น ที่ ข องประเทศเพื่ อ นบ้ า นจะต้ อ งมี
OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP ของจังหวัด ชายแดนและจังหวัด
ข้า งเคียง เข้าร่วมจัดแสดงและจาหน่ายไม่
น้อ ยกว่า ๕๐ ราย (ในจานวนนี้เป็น OTOP
Trader อย่างน้อย ๑ จังหวัด)
(๒) รูปแบบที่ ๒ จัดแสดงและจาหน่าย
ภายในจั งหวั ด โดยพิ จารณาบริ เวณชายแดน
เป็นลาดับแรก และจะต้องมี OTOP Trader

เชิงคุณภาพ
สามารถบริหารจัดการและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP
กับประเทศเพื่ อนบ้ านชายแดนไทยได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
๔) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
ด้านการค้าชายแดนดีขึ้น
๕) ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด ๒๘ จังหวัด
สามารถส่ งออกได้ อย่ างยั่ งยื น และเพิ่ มขึ้ นจาก
ผลิ ตภั ณฑ์ เดิ มที่ มี อยู่ อย่ างน้ อย จั งหวั ดละ ๑
ผลิตภัณฑ์ รวม ๒๘ ผลิตภัณฑ์
6) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ ของปีที่ผ่านมา

ปี 2561
๑. การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
๑) OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP มีช่องทางในการจาหน่ายเพิ่มมากขึ้น
๒) OTOP Trader มีการพัฒนาแนวทางใน
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน และ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิต ภัณ ฑ์ให้ ตรงกั บความ
ต้องการของลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน
๓) OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP มีการเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจของประเทศ
เพื่อนบ้าน
๔) ความสัมพันธ์ด้านการค้าของจังหวัดที่ติด
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้น
5) มีการจัดงานแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP ในประเทศกลุ่มอาเซียนหรือในพื้นที่ชายแดน
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เชิงปริมาณ
และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัด
ชายแดนและจังหวัดข้างเคียงเข้าร่วมจัดแสดง
และจาหน่ายไม่ น้อยกว่า ๖๐ ราย และต้องมี
การเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนของ
ประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมจัดแสดงและจาหน่าย
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย
สถานที่ดาเนินการ
จั ง หวั ด ที่ พื้ น ที่ ติ ด ชายแดน ๒๘ จั ง หวั ด
จานวน 30 ครั้ง ซึ่งสถานที่จัดงานสามารถ
ดาเนินการได้ใน ๒ รูปแบบ โดยเลือกรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งได้แก่
รูปแบบที่ ๑ จัดแสดงและจาหน่ายใน
พื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านติดเขตชายแดนไทย
รูป แบบที่ ๒ จั ด แสดงและจ าหน่ า ย
ภายในจั งหวั ด โดยพิ จารณาบริ เวณชายแดน
เป็นลาดับแรก
ระยะเวลาดาเนิ นการ ในไตรมาสที่ ๑ - ๔
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)
งบประมาณ จ านวน ๓๐,๐0๐,๐๐๐ บาท
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดเขตติดต่ อจานวน
๒๘ จังหวัด จานวน ๓๐ ครั้ง ดังนี้
(๑) จั งหวัดดาเนินการ ๑ ครั้ง ๆ ละ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๒๖ จังหวัด เป็นเงิน
๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) จั งหวัดดาเนินการ ๒ ครั้ง ๆ ละ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๒ จังหวัด เป็นเงิน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปี 2562
๑. การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
เป้าหมาย
๑) ดาเนินการโดยจังหวัดที่มีชายแดนติด
ประเทศเพื่อนบ้าน ๒๘ จังหวัด จานวน ๓๐ ครั้ง
๒) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจัดแสดงและ
จาหน่ายในแต่ละครั้ง ดังนี้
(1) รูปแบบที่ ๑ จัดแสดงและจาหน่าย
ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะต้องมี
กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
และ OTOP Trader ของจังหวัดชายแดน
เป้าหมายเข้าร่วมจัดแสดงและจาหน่าย จานวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ราย
(2) รูปแบบที่ ๒ จัดแสดงและจาหน่าย
ภายในจั งหวั ด โดยพิ จารณาสถานที่ บริ เวณ
ชายแดนเป็นลาดับแรก โดยจะต้องมีกลุ่มเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
ประเทศไทย โดยจังหวัดดาเนินการ ๒๘ จังหวัด
จานวน ๓๐ ครั้ง 6
6) การจัดงานในแต่ละครั้งกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมจัดแสดงและจาหน่ายครบตามจานวนที่
กาหนด
7) การจัดงานในแต่ละครั้งมีกิจกรรมในงาน
เป็นไปตามที่กาหนด

ปี 2562
๑. การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
๑) OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP มีช่องทางในการจาหน่ายเพิ่มมากขึ้น
๒) OTOP Trader มีการพัฒนาแนวทางใน
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน และ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิต ภั ณ ฑ์ให้ ตรงกั บความ
ต้องการของลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน
๓) OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP มีการเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจของประเทศ
เพื่อนบ้าน
๔) ความสัมพันธ์ด้านการค้าของจังหวัดที่ติด
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้น
5) มีการจัดงานแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
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เชิงปริมาณ
เข้าร่วมจัดแสดงและจาหน่ายไม่น้อยกว่า 7๐ ราย
แยกเป็น
- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของ
จังหวัดชายแดนเป้าหมาย จานวนไม่น้อยกว่า
๖๐ ราย
- OTOP Trader และผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดใกล้เคียง
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย
สถานที่ดาเนินการ
จั ง หวั ด ที่ พื้ น ที่ ติ ด ชายแดน ๒๘ จั ง หวั ด
จานวน 30 ครั้ง ซึ่งสถานที่จัดงานสามารถ
ดาเนินการได้ใน ๒ รูปแบบ โดยเลือกรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งได้แก่
รูปแบบที่ ๑ จัดแสดงและจาหน่ายใน
พื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านติดเขตชายแดนไทย
รูป แบบที่ ๒ จั ด แสดงและจ าหน่ า ย
ภายในจั งหวั ด โดยพิ จารณาบริ เวณชายแดน
เป็นลาดับแรก
ระยะเวลาดาเนิ นการ ในไตรมาสที่ ๑ - ๔
(ตุลาคม ๒๕๖1 - กันยายน ๒๕๖2)
งบประมาณ จ านวน ๓3,๐0๐,๐๐๐ บาท
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดเขตติดต่อจานวน
๒๘ จังหวัด จานวน ๓๐ ครั้ง ดังนี้
(๑) จังหวัดดาเนินการ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๑,
1๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๒6 จังหวัด เป็นเงิน
๒8,6๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) จั งหวัดดาเนินการ ๒ ครั้ง ๆ ละ
๑,1๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๒ จังหวัด เป็นเงิน
4,4๐๐,๐๐๐ บาท

เชิงคุณภาพ
OTOP ในประเทศกลุ่ มอาเซี ยนหรื อในพื้ นที่
ชายแดนประเทศไทย โดยจังหวัดดาเนินการ
๒๘ จังหวัด จานวน ๓๐ ครั้ง
6) การจัดงานในแต่ละครั้งกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมจัดแสดงและจาหน่ายครบตามจานวนที่
กาหนด
7) การจัดงานในแต่ละครั้งมีกิจกรรมในงาน
เป็นไปตามที่กาหนด
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(1) ตาแหน่งเป้าหมาย
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ส่วนราชการและตาแหน่งที่ขอกาหนดไว้ใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุม่ งานประสานแผนและยุทธศาสตร์ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
257
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
257
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีประสบการณ์)
268
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
268
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
282
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
282
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
262
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
262
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
300
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
300
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
286
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
286
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ

(2) อานาจหน้าที่และการแบ่งโครงสร้างภายใน
ส านั ก เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชน เป็ น หน่ ว ยงานใน
ราชการบริหารส่วนกลาง มีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552
ดังนี้ (1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการเสริมสร้างความสามารถของประชาชน ผู้นาชุมชน องค์การชุมชน
และเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหารจัดการชุ มชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) กาหนด
และพั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐาน รู ป แบบ วิ ธี ก ารประเมิ น และรั บ รองมาตรฐานผู้ น าชุ ม ชน องค์ ก ารชุ ม ชน
เครือข่ายองค์การชุมชน และชุมชน (3) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ชุมชน การจัดทาแผนชุมชน
และการดาเนินกิจกรรมโดยชุมชน (4) ประสานงานเกี่ยวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ตามความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 6 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย มีกรอบอัตรากาลังรวมจานวน
ทั้งสิ้น 50 ตาแหน่ง โดยเป็นข้าราชการทั้งหมด
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กลุ่มงานประสานแผน
และยุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริม
สัมมาชีพชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมผู้นาชุมชน
และองค์กรชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริม
การบริหารจัดการชุมชน

กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ

กลุ่มงานส่งเสริม
การเรียนรู้ชุมชน

ฝ่ายอานวยการ

(3) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ )
สังกัดกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท การประสานนโยบายยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ประสานการจัดทาข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณและบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
กากับดูแล ควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายทุกระดับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
ปรับกระบวนการทางานในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ปรับรูปแบบการทางานให้ทันต่อสถานการณ์
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง
1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
สูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่
สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน
ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัด กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ มีบทบาท
สาคัญในการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประสานงาน ในการจัดทาแผนงานและยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติราชการ
ของสานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ซึ่งจะต้องมีการบูรณการการทางานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ ที่สังกัด
ภายใต้สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ให้มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน นอกจากที่จะเป็นผู้ให้คาแนะนา คาปรึกษา สื่อสารความเข้าใจใน
การดาเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ของสานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน รวมถึงต้องขับเคลื่อนงานและ
แสวงหาความร่วมมือในการทางานจากกลุ่มงานต่าง ๆ ให้เกิดมีประสิทธิภาพในภาพรวม เพื่อตอบสนองต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก และด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงมีภารกิจเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังนี้
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เชิงปริมาณ
(3.1) ภารกิจด้านแผนงานและยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
- ด้านการสร้างความสามารถ ราชการกรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี พ.ศ. 2560 ในการแข่งขัน
2564 ในความรับผิดชอบของสานัก และมี
- ด้านการสร้างโอกาสและ การปรับปรุงแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ความเสมอภาคทางสังคม 2. ประสานการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ
2. นโยบายรัฐบาล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ปี 2561
สถาบันพระมหากษัตริย์ 1. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ราชการกรมการพัฒนาชุมชน 4 ปี พ.ศ. 2561 ความเข้มแข็งจากฐานราก 2564 ในความรับผิดชอบของสานัก และมี
การปรับปรุงแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ประสานการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ปี 2562
1. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน 3 ปี พ.ศ. 2563 2565 ในความรับผิดชอบของสานัก และมี
การปรับปรุงแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ประสานการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3.2) ภารกิจด้านการบริหารงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. ประสานการจัดทาและเสนอของบประมาณ
- ด้านการสร้างความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในการแข่งขัน
2. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- ด้านการสร้างโอกาสและ และกากับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ความเสมอภาคทางสังคม ตามแผน
2. นโยบายรัฐบาล
ปี 2561
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 1. ประสานการจัดทาและเสนอของบประมาณ
สถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 2. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ความเข้มแข็งจากฐานราก และกากับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน
ปี 2562
1. ประสานการจัดทาและเสนอของบประมาณ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
และกากับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน
(3.3) ภารกิจด้านการติดตามประเมินผล
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560

เชิงคุณภาพ
- มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ของส านั ก ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และ
มีการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ส่งผลให้เกิดการสร้างชุมชนให้มี
ความเข้ มแข็ ง เป็ นพลั งในการสร้ างประเทศให้
มั่ นคง ภายใต้ การขั บเคลื่ อนหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสืบสานและ
ต่อยอดศาสตร์พระราชา

- มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และ
บริหารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด

- มีการติดตามและประเมินผล สอดคล้องตาม

- 150 ความเปลี่ยนแปลง
- ด้านความมั่นคง
- ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
2. นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก

เชิงปริมาณ
1. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการให้ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยเดือนละ 10 ครั้ง
จานวน 2 โครงการ
2. ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณให้ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ นในรู ป แบบ
เอกสาร/ระบบ online/การประชุม
3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจาทุกเดือน
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ MOU
เป็นประจาทุกเดือน
ปี 2561
1. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการให้ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยเดือนละ 10 ครั้ง
จานวน 10 โครงการ
2. ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณให้ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ นในรู ป แบบ
เอกสาร/ระบบ online/การประชุม
3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจาทุกเดือน
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ MOU
เป็นประจาทุกเดือน
ปี 2562
1. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการให้ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยเดือนละ 10 ครั้ง
จานวน 5 โครงการ
2. ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณให้ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ นในรู ป แบบ
เอกสาร/ระบบ online/การประชุม
3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจาทุกเดือน
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ MOU

เชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
คารับรองการปฏิบัติราชการ และมีการรายงาน
ผลการดาเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
รวมถึ ง การน าผลการด าเนิ น มาใช้ วิ เ คราะห์
เพื่อพัฒนางาน

- 151 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
จานวน 5 ฉบับ เป็นประจาทุกเดือน
(3.4) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. แสวงหาความร่วมมือ และบูรณาการงาน
- ด้านการสร้างความสามารถ กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดทา
ในการแข่งขัน
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ จ านวน 1 ฉบั บ
- ด้านการสร้างโอกาสและ ระหว่ า งกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กั บ มู ล นิ ธิ
ความเสมอภาคทางสังคม สัมมาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นโยบายรัฐบาล
และหน่ ว ยงานริ เ ริ่ ม ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมแห่ ง
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ประเทศไทย
สถาบันพระมหากษัตริย์ 2. จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ความเข้มแข็งจากฐานราก และการบริหาร อย่างน้อย 10 ฐานข้อมูล
3. จัดทาและบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1 ครั้ง/ปี
ปี 2561
1. ดาเนิน การบู รณาการงานกั บ หน่ ว ยงาน
ภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ
จานวน 2 ฉบับ 1) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน
กั บ มู ล นิ ธิ สั ม มาชี พ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และหน่วยงานริเริ่มธุรกิจ เพื่อ
สังคมแห่งประเทศไทย 2) ระหว่างกรมการ
พัฒนาชุมชนกับธนาคารออมสิน ประชุมเพื่อ
วางแผนขับเคลื่อนงานอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
2. จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และการบริหาร อย่างน้อย 10 ฐานข้อมูล
3. จัดทาและบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้ านการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1 ครั้ง/ปี
4. ดาเนินโครงการชุ มชนท่ องเที่ ยว OTOP
นวัตวิถี กิจกรรมกระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมาย
เดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี งบประมาณ
49,360,000 บาท
ปี 2562
1. ด าเนิน การบู รณาการงานกั บหน่ว ยงาน
ภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ
จานวน 2 ฉบับ 1) ระหว่างกรมการพัฒนา
ชุมชน กับ มูลนิธิสัมมาชีพ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานริเริ่มธุรกิจ
เพื่ อ สั ง คมแห่ ง ประเทศไทย 2) ระหว่ า ง
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนกั บ ธนาคารออมสิ น

เชิงคุณภาพ
1. มีการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาคี
เพื่ อ ร่ ว มกั น ส่ งเสริ ม พัฒ นา ต่อ ยอดงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
2. มีการจัดทาฐานข้อมูล เพื่อนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ต่อยอดการดาเนินงานและอื่น ๆ

- 152 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานอย่างน้อย
เดือนละ 2 ครั้ง
2. จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และการบริหาร อย่างน้อย 10 ฐานข้อมูล
3. จัดทาและบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1 ครั้ง/ปี

เชิงคุณภาพ

(4) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานส่งเสริมผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน ผู้นาชุมชนรุ่นใหม่ อาสาสมัครชุมชน
องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน กาหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาผู้นาชุมชน ผู้นาชุมชนรุ่นใหม่
อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน พัฒนาขีดความสามารถผู้นาชุมชน อาสาสมัครชุมชน
องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนาระบบความสัมพันธ์ของ
องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้นาชุมชน ผู้นาชุมชนรุ่นใหม่
อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ลาออก
ของอาสาพัมนา (อสพ.) พัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) การดาเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริหารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท การจัดหาทุน การช่วยเหลือ
สนับสนุนการพัฒนาเด็กชนบท การประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานส่งเสริมผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นาชุมชน
และองค์กรชุมชน ที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถ
จากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธี
ในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน
การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน มีบทบาทสาคัญในวิเคราะห์ ออกแบบรูปแบบ
หรือแนวทาง และกาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน และอาสาสมัครชุมชน
และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจ
งานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข็มแข็ง ระดับปัจเจกชนให้สามารถน้อมนาหลักปร้ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต รวมถึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตามกรอบหน้าที่ของกลุ่มงานส่งเสริมผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน เพื่อให้สามารถดาเนินงานตามแนวทางที่
กรมการพัฒนาชุมชนและกระทรวงมหาดไทยหรือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือ
จากหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่าย
องค์กรชุมชน การสร้างขวัญกาลังใจและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของจิตอาสา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน

- 153 มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะเป็นพลังสาคัญในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
ตาบล อาเภอ จังหวัด และประเทศในภาพรวม การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนี้จึงมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมุ่นคง และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลด้านด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
จึงมีภารกิจเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(4.1) ภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนและอาสาสมัครชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านความมั่นคง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
- ด้านการสร้างโอกาสและ ผู้นาชุมชน และอาสาสมัครชุมชน อย่างน้อย
ความเสมอภาคทางสังคม ปีละ 10 ครั้ง
2. นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก

เชิงคุณภาพ

- มี แ ผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น าชุ ม ชน และ
อาสาสมัครชุมชน เพือ่ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ ส่งเสริมค่านิยมการสร้างธรรมาภิบาล
ชุมชน การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เชิดชูและรับรู้
ถึงพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษตริย์
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และบ่มเพาะจิตสาธารณะของ
ผู้นาชุมชน และอาสาสมัครชุมชน ให้เป็นกลไกสาคัญ
และกาลังหลักในการสนับสนุนการขับเคลือ่ นงาน
พัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสั ง คม และตอบสนอง
นโยบายหลัก ของรัฐบาลด้ านการปกป้อ งและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
(4.2) ภารกิจด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- มีแผนการพัฒนาขีดความสามารถขององค์ก ร
- ด้านความมั่นคง
1. สนับสนุนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ชุมชนและเครือข่าย ให้มีศักยภาพเป็นกลไกใน
- ด้านการสร้างโอกาสและ (ศอช.) 7,834 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ การบริหารจัดการให้ชุมชนเข้มแข็ง เชื่อมประสาน
ความเสมอภาคทางสังคม แผนตาบล 6,095 ตาบล
การทางานพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนาที่
2. นโยบายรัฐบาล
2. สนับสนุนคณะกรรมการพั ฒนาสตรีภาค เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนได้
- ด้านการปกป้องและเชิดชู (กพสภ.) จานวน 4 ภาค สนับสนุนการขับเคลื่อน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนอง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและการแก้ไขปัญหา ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างโอกาส
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ความยากจน ด้วยการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน และความเสมอภาคทางสังคม และตอบสนอง
ความเข้มแข็งจากฐานราก ตามแนวทางและเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละปี นโยบายหลัก ของรัฐบาลด้ านการปกป้อ งและ
3. สนับสนุนการดาเนินงานของอาสาพัฒนาชุมชน เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนา
(อช.) จานวน 289,580 คน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
(ผู้นา อช.) จานวน 13,500 คน ให้ปฏิบัติภารกิจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
อาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2552
4. สนับสนุนเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน จานวน 6
เครือข่าย ดังนี้
1) สมาพั น ธ์ อ งค์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนแห่ ง
ประเทศไทย
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2) มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
3) สมาคมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนไทย
4) สมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชนไทย
5) สมาคมผู้นาอาชีพก้าวหน้าพัฒนาชุมชน
6) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)
ปี 2561
1. สนับสนุนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
(ศอช.) 7,834 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ
แผนตาบล 6,766 ตาบล
2. สนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี ภาค
(กพสภ.) จานวน 4 ภาค สนับสนุนการขับเคลื่อน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ด้วยการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน
ตามแนวทางและเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละปี
3. สนับสนุนการดาเนินงาน ของอาสาพัฒนาชุมชน
(อช.) จานวน 289,580 คน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
(ผู้นา อช.) จานวน 13,500 คน ให้ปฏิบัติภารกิจ
ตามระเบียบกระทรวงมาหดไทยว่าด้วยการ
อาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2552
4. สนับสนุนเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน จานวน 6
เครือข่าย ดังนี้
1) สมาพั น ธ์ อ งค์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนแห่ ง
ประเทศไทย
2) มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
3) สมาคมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนไทย
4) สมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชนไทย
5) สมาคมผู้นาอาชีพก้าวหน้าพัฒนาชุมชน
6) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)
ปี 2562
1. สนับสนุนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
(ศอช.) 7,834 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ
แผนตาบล 6,766 ตาบล
2. สนับสนุนผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)
จานวน ๑๓,๕๐๐ คน ร่วมกับทีมปฏิบัติการ
ตาบล ดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน
ให้ครัวเรือนที่พัฒนาได้จานวน 15,429 ครัวเรือน
พ้นความยากจนตามเกณฑ์จปฐ. ด้วยกิจกรรม
ชี้เป้าชีวิต จัดทาแผนที่ชีวิต บริหารจัดการชีวิต
และดูแลชีวิต
3. สนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี ภาค
(กพสภ.) จ านวน 4 ภาค สนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและการ
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แก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการส่งเสริม
อาชีพครัวเรือนตามแนวทางและเป้าหมาย
ที่กาหนดในแต่ละปี
4. สนับสนุนการดาเนินงาน ของอาสาพัฒนาชุมชน
(อช.) จานวน 289,580 คน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
(ผู้นา อช.) จานวน 13,500 คน ให้ปฏิบัติภารกิจ
ตามระเบียบกระทรวงมาหดไทยว่าด้วยการ
อาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2552
5. สนับสนุนเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน จานวน 6
เครือข่าย ดังนี้
1) สมาพั น ธ์ อ งค์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนแห่ ง
ประเทศไทย
2) มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
3) สมาคมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนไทย
4) สมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชนไทย
5) สมาคมผู้นาอาชีพก้าวหน้าพัฒนาชุมชน
6) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)
(4.3) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. บริ หารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน
- ด้านการสร้างโอกาสและ พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ความเสมอภาคทางสังคม สยามบรมราชกุมารี รับบริจาคเงินจากผู้มี
2. นโยบายรัฐบาล
จิตศรัทธา และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง เข้ากองทุนปีละ 1 ครั้ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก 2. อบรมอาสาพัฒนา (อสพ.) สนับสนุนการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ 1 ครั้ง
ปี 2561
1. บริ หารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รับบริจาคเงินจากผู้มี
จิตศรัทธา และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบ
เข้ากองทุนปีละ 1 ครั้ง
2. อบรมอาสาพัฒนา (อสพ.) สนับสนุนการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ 1 ครั้ง
ปี 2562
1. บริ หารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รับบริจาคเงินจากผู้มี
จิตศรัทธา และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบ
เข้ากองทุนปีละ 1 ครั้ง
2. อบรมอาสาพัฒนา (อสพ.) สนับสนุนการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ 1 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

1. บริหารงานกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนเด็กที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส
โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อหารายได้ และนาเงินกองทุน
ไปใช้ในการทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
2. สร้างความรู้ความเข้าใจอาสาพัฒนาชุมชน
ให้สามารถสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนที่มีความยากจน
หรื อ ด้ อ ยโอกาสให้ ไ ด้ รั บ การอุ ด หนุ น เงิ น ใน
การศึกษาหรือการดาเนินชีวิตร่วมกับการพัฒนา
อาชี พ ของผู้ ป กครอง ในการสร้ า งโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมและสนับสนุนนโยบาย
หลักของรัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก รวมถึงสนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง และนโยบายหลักของรัฐบาล
ด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

- 156 (5) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบ และวิธีการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กาหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสัมมาชี พชุมชน จัดทาฐานข้อมูลสัมมาชีพชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาผู้นา
สัมมาชีพชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างและพัฒนาเครือข่าย
สัมมาชีพชุมชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วย
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ
ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มี
การพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน
ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
มีบทบาทสาคัญในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน ออกแบบและวางแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมของประเทศ และสามารถจาแนกการพัฒนาสัมมาชี พ
เฉพาะในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิสังคม โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงแผนการพัฒนาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและดาเนินการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้ านความมั่นคงด้วยภารกิจส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้นาสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง รวมไปถึงด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคมตามภารกิจส่งเสริมและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน ภารกิจด้านส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มอาชีพ และเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน
ซึ่งเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก จึงมีภารกิจเพิ่มขึ้น
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(5.1) ภารกิจด้านส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อแก้ไข - ส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในการประกอบ
- ด้านความมั่นคง
ปัญหาความยากจนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อาชีพ และนาความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
- ด้านการสร้างความสามารถ ในระดับครัวเรือน ขับเคลื่อนโดยใช้วิธีการให้ กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ในการแข่งขัน
ชาวบ้ า นสอนชาวบ้ า น โดยมี ค รั ว เรื อ น ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้
- ด้านการสร้างโอกาสและ สัมมาชี พ ที่ ผ่ านการฝึ กอาชีพโดยที มวิ ทยากร ประชาชนเป้าหมายมีอาชีพและมีรายได้ เพิ่มขึ้ น
ความเสมอภาคทางสังคม สัมมาชีพชุมชน
ซึ่งเป็น การสร้ างความมั่ นคงของประเทศด้า น
2. นโยบายรัฐบาล
ปี 2560
เศรษฐกิจจากความเข้มแข็งของภาคครัวเรือน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง - จานวน 471,780 ครัวเรือน
และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2561
ลดความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
- จานวน 523,640 ครัวเรือน
รวมถึงหากสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 2562
และประสิทธิผล จะสามารถต่อยอดเป็นผู้ผลิต

- 157 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
- จานวน 280,000 ครัวเรือน

เชิงคุณภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ส่งผลโดยตรงต่อการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขั นของประเทศจาก
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจากระดับฐานราก

(5.2) ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริมและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน ด้วย - สร้างและพัฒนาทักษะการถ่ายทอดให้ปราชญ์ชุมชน
- ด้านความมั่นคง
การพั ฒนาทั ก ษะการถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้ มีศักยภาพในการร่วมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
- ด้านการสร้างโอกาสและ ให้ กั บ ปราชญ์ ชุม ชนด้ า นอาชี พ เพื่ อ ไปจั ด เพื่อขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาอาชีพตาม
ความเสมอภาคทางสังคม ฝึกอบรมอาชีพให้ กับครัว เรือนเป้ าหมายที่ แนวทางสัมมาชีพชุมชนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
2. นโยบายรัฐบาล
ต้องการฝึกอาชีพ โดยมีปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาอาชีพของประชาชน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ผ่านการฝึกอบรมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ให้มีรายได้ที่พอเพียงในการดาเนินชีวิตตามหลัก
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2560
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความ
- จานวน 117,945 คน
มั่นคงของประเทศด้านเศรษฐกิจจากความเข้มแข็ง
ปี 2561
ของภาคครัวเรือน และสร้างโอกาสและความเสมอภาค
- จานวน 18,140 คน
ทางสังคม ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและ
ปี 2562
สังคม
- จานวน 70,000 คน
(5.3) ภารกิจด้านส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ และเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
- ด้านความมั่นคง
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มสัมมาชีพชุมชนให้มี กระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม อาชีพ และมี
- ด้านการสร้างความสามารถ การจั ด ตั้ ง และพั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ จ านวน การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ในการแข่งขัน
2,360 กลุ่ม
ประสิทธิผลในการพัฒนาอาชีพในภาพรวมของ
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. ด าเนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพสั ม มาชี พ หมู่บ้าน/ชุมชน และในภาพรวมของประเทศ ซึ่ง
ความเสมอภาคทางสังคม ชุมชนสู่ค วามยั่งยื น โดยการสนับ สนุนการ เป็นให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการ
2. นโยบายรัฐบาล
พัฒนากลุ่ มอาชีพ ที่จัด ตั้งตามแนวทางการ ดาเนินชี วิตตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง สร้างสัมมาชีพชุมชนให้มีการพัฒนาต่อยอด เป็นการสร้างความมั่นคงของประเทศด้านเศรษฐกิจ
ความเข้มแข็งจากฐานราก จานวน 2,360 กลุ่ม
จากความเข้มแข็งของภาคครัวเรือน และสร้างโอกาส
ปี 2561
และความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้า
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มสัมมาชีพชุมชนให้มีการ ทางเศรษฐกิ จและสั งคม รวมถึงหากสามารถ
จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ จานวน 362 กลุ่ม ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปี 2562
จะสามารถต่อยอดเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มสัมมาชีพชุมชนให้มีการ ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ จานวน 1,400 กลุ่ม ของประเทศจากความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
จากระดับฐานราก
(5.4) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. การแสวงหาความร่วมมือ ปี 2560
1. มีการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาคี
ในการพัฒนางานใหม่ ๆ 1. ดาเนินการบูรณาการงานกับหน่วยงาน เพื่ อ ร่ ว มกั น ส่ งเสริ ม พั ฒ นา ต่ อ ยอดงานตาม
2. การเผยแพร่องค์ความรู้ ภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ ภารกิจของหน่วยงาน
สัมมาชีพชุมชน
จานวน 1 ฉบับ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน 2. มีการเผยแพร่ ข้อมูล องค์ความรู้สัมมาชีพชุมชน
กับ บริษัทบางกอกร์เวย์ จากัด (มหาชน) มี ในการใช้ประโยชน์เพื่อการยกระดับรายได้ของ
การประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนงาน/ลงพื้นที่ ครัวเรือน
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
2. เผยแพร่ ข้อมูล องค์ความรู้สัมมาชีพชุมชน
ในการใช้ประโยชน์เพื่อการยกระดับรายได้

- 158 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ของครัวเรือน เฉลี่ยปีละ 5 เล่ม
ปี 2561
1. ดาเนินการบูรณาการงานกับหน่วยงาน
ภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ
จานวน 1 ฉบับ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน
กับ บริษัทบางกอกร์เวย์ จากัด (มหาชน) มี
การประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนงาน/ลงพื้นที่
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
2. เผยแพร่ ข้อมูล องค์ความรู้สัมมาชีพชุมชน
ในการใช้ประโยชน์เพื่อการยกระดับรายได้
ของครัวเรือน เฉลี่ยปีละ 5 เล่ม
3. ดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี งบประมาณ 86,000,000 บาท
ปี 2562
1. ดาเนินการบูรณาการงานกับหน่วยงาน
ภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ
จานวน 1 ฉบับ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน
กับ บริษัทบางกอกร์เวย์ จากัด (มหาชน) มี
การประชุ มเพื่ อวางแผนขั บเคลื่ อนงาน/ลง
พื้นที่ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
2. เผยแพร่ ข้อมูล องค์ความรู้สัมมาชีพชุมชน
ในการใช้ประโยชน์เพื่อการยกระดับรายได้
ของครัวเรือน เฉลี่ยปีละ 5 เล่ม

เชิงคุณภาพ

(6) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ )
สังกัดกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประสานงานนโยบายและการปฏิบัติภายใต้
ความร่วมมือสานพลังประชารัฐระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ใน
การขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ส่ งเสริ มกลไกประชารั ฐ ทุกระดับ รวมถึงสนับสนุ นส่ งเสริมและขยายแนวคิดวิส าหกิจเพื่อสั งคม (Social
Enterprise : SE) ส่งเสริมการจัดตั้งและขยายผลการดาเนินงานเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคี โดยศึกษา
รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ วิเคราะห์ วิจัย สร้างเครือข่าย กาหนดรูปแบบและประเมินผลในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกประชารัฐ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่ต่ากว่า
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือ
ความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/
วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้ เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

- 159 กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน
การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไป
ของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีบทบาทสาคัญในการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยพัฒนาการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้กลไกความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในรูปแบบของกลไกประชารัฐ
ทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมและขยายแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) โดยขยายผลการดาเนินงาน
เครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ในภาพรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอบนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ ซึ่งการดาเนิ นงานให้ สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยภารกิจการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากที่เป็นการมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคนในทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และนโยบายหลักของรัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก ตามภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ และการส่งเสริมพัฒนากลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(6.1) ภารกิจด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. จัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อน
ในการแข่งขัน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
- ด้านการสร้างโอกาสและ จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วย
ความเสมอภาคทางสังคม
1.1 การเสริ ม สร้ า งกลไกขั บ เคลื่ อ น
นโยบายรัฐบาล
วิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่านการดาเนินงานของ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 12 คณะท างานระดั บ ประเทศและระดั บ
ความเข้มแข็งจากฐานราก จังหวัด 76 จังหวัด
1.2 เพิ่ ม ศั ก ยภาพชุ ม ชนในการสร้ า ง
ธุ ร กิ จ ชุ ม ชนค้ น หารู ป แบบและปั จ จั ย การ
ดาเนินงานที่ส่งผลสาเร็จ/ไม่สาเร็จ
1.3 บูรณาการภาคีสนับสนุน จาก 5 ภาคส่วน
2. ประสานงานการปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือ 5
ภาคส่วน ในการวางแผนการขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบายประชารัฐ ดังนี้
2.1 ประชุมคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก (E3) 7 ครั้ง
2.2 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 1 ครั้ง
ปี 2561
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อ น
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

เชิงคุณภาพ
- มีแผนงาน/โครงการ เพื่อกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ และมีการถ่ายทอดแผนงาน/โครงการ
ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ทั้งระดับภูมิภาค จังหวัด
อาเภอ ตาบล และหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จากความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว นในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่ อ การเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน ลดความ
เหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นการ
ตอบสนองนโยบายหลั ก ของรั ฐ บาลด้ า นการ
พัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

- 160 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
จานวน 4 โครงการ
2. ประสานงานการปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือ 5
ภาคส่วน ในการวางแผนการขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบายประชารัฐ ดังนี้
2.1 ประชุมคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก (E3) 1 ครั้ง
2.2 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 1 ครั้ง
ปี 2562
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
จานวน 2 โครงการ
2. ประสานงานการปฏิ บั ติ ภ ายใต้ ค วาม
ร่ ว มมื อ 5 ภาคส่ ว น ในการวางแผนการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายประชารัฐ ได้แก่
การประชุมเลขานุการ 3 ฝ่าย (รัฐ, เอกชน
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อ
สังคม (ประเทศไทย) จากัด) เดือนละ 1 ครั้ง
(6.2) ภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ในการแข่งขัน
โดยคณะกรรมการประสานและขับ เคลื่อ น
- ด้านการสร้างโอกาสและ นโยบายสานพลั งประชารั ฐ ประจ าจั ง หวั ด
ความเสมอภาคทางสังคม (คสป.) และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
นโยบายรัฐบาล
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จานวน 3,017 กลุ่ม
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ดังนี้
ความเข้มแข็งจากฐานราก
1.1 ด้านการเกษตร จานวน 820 กลุ่ม
1.2 ด้านการแปรรูป 1,512 กลุ่ม
1.3 ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 685 กลุ่ม
ปี 2561
1.ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
โดยคณะกรรมการประสานและขับ เคลื่อ น
นโยบายสานพลั งประชารั ฐ ประจ าจั ง หวั ด
(คสป.) และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จานวน 3,821 กลุ่ม
ดังนี้
1.1 ด้านการเกษตร จานวน 946 กลุ่ม
1.2 ด้านการแปรรูป 1,994 กลุ่ม
1.3 ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 881 กลุ่ม
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จานวน 3 ภาค 45 จังหวัด 135 อาเภอ 135 ชุมชน
(ภาคกลาง 19 จ. 57 อ. 57 ชุมชน, ภาคตะวันออก
6 จ. 18 อ. 18 ชุมชน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เชิงคุณภาพ

- มีการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ตามกระบวนการพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 5 กระบวนการ
มีการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มงาน
โดยคณะกรรมการประสานและขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสานพลั ง ประชารั ฐ ประจ าจั ง หวั ด
(คสป.) และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
กลุ่ ม อาชี พ มี ก ารต่ อ ยอดชุ ม ชนในเชิ ง ธุ ร กิ จ
ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดาเนินงานสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสั งคม เมื่ อ กลุ่ ม อาชี พ สามารถ
พัฒนาตนเองเป็นผู้ปลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของประเทศจากการมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นงานในระดั บ พื้ น ที่ ทั้ ง นี้
เป็นงานที่ตอบสนองนโยบายหลักของรัฐบาล
ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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20 จ. 60 อ. 60 ชุมชน) หมู่บ้านท่องเที่ยว
โดยชุมชน สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
สามารถรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ และเกิ ด
การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 26 ชุมชน
กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 5 หน่วยงาน
ปี 2562
1. ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
โดยคณะกรรมการประสานและขับ เคลื่อ น
นโยบายสานพลั งประชารั ฐ ประจ าจั ง หวั ด
(คสป.) และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ดังนี้
1.1 ด้านเกษตร จานวน 87 ผลิตภัณฑ์
1.2 ด้านการแปรรูป 415 ผลิตภัณฑ์
1.3 ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 429
หมู่บ้าน/ชุมชน
2. สนับสนุนด้านเกษตรปลอดภัยในโครงการ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สร้างเครือข่าย
จานวน 35 จังหวัด
(6.3) ภารกิจด้านส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
- จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย)
- ด้านการสร้างความสามารถ จากัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
ในการแข่งขัน
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จานวน 76 จังหวัด
- ด้านการสร้างโอกาสและ ปี 2561
ความเสมอภาคทางสังคม กรมการพัฒนาชุมชนออกประกาศหลักเกณฑ์
นโยบายรัฐบาล
การรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และ
- ด้านการปกป้องและเชิดชู รั บ รองบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี จั ง หวั ด
สถาบันพระมหากษัตริย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จานวน 77 บริษัท
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ปี 2562
ความเข้มแข็งจากฐานราก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด ผ่านการรับรองเป็นกิจการ
เพื่ อ สั ง คมตามหลั ก เกณฑ์ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 จานวน
70 บริษัท

เชิงคุณภาพ

- มีการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้วยการจัดตั้ง
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จากัด
และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด และส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด มีความพร้อมในการเป็นกิจการเพื่อสังคม
ตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม พ.ศ. 2562

(7) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ )
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานงานของชุมชน พัฒนาความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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เรียนรู้ชุมชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน ที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถ
จากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
เทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและ
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้อง
ในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการ
งานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ
(ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ์ ) สั ง กั ด กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ชุ ม ชน มี บ ทบาทส าคั ญ ในการศึ ก ษา
วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ออกแบบและวางแนวทางการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน รวมถึงการสร้างและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อ
สาธารณชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันทางความคิด
ที่เข้มแข็ง การสั่งสมและเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น หรือชุมชน โดยสื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัลและวิทยาการอื่น ๆ ที่ทันสมัย ภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน
ภารกิจงานให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้วยภารกิจการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ภารกิจด้านการส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาชุมชน และตอบสนอง
นโยบายหลักของรัฐบาลด้านการพัฒนาความเข้มแข็งจากฐานราก จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(7.1) ภารกิจด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างโอกาสและ 1. ผลิ ต จุ ล สารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ชุ ม ชน
ความเสมอภาคทางสังคม จานวน 12 ครั้ง ๆ ละ 10,000 ฉบับ
นโยบายรัฐบาล
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ของเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 878 แห่ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก 3. ส่งเสริมการจัดการความรู้ชุมชนกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน จานวน 4 ภาค/ครั้ง
ปี 2561
1. ผลิ ต จุ ล สารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ชุ ม ชน
จานวน 8 ครั้ง ๆ ละ 10,000 ฉบับ
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 878 แห่ง
3. ส่งเสริมการจัดการความรู้ชุมชนกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนจานวน 4 ภาค/ครั้ง
ปี 2562
1. ผลิ ต จุ ล สารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ชุ ม ชน
จานวน 8 ครั้ง ๆ ละ 10,000 ฉบับ
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 878 แห่ง

เชิงคุณภาพ
- สามารถขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน
ด้วยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ผลิตสื่อการเรียนรู้
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือ
และเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ เพื่ อ สนั บ สนุ น องค์
ความรู้ ใ นการสร้า งงาน สร้า งอาชี พ ในชุ ม ชน
และก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ประชาชน สามารถ
ลดความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ และสั่ ง คม
สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และเกิดการพัฒนาชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในชุมชน
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3. ส่งเสริมการจัดการความรู้ชุมชนกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนจานวน 4 ภาค/ครั้ง
(7.2) ภารกิจด้านการส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านความมั่นคง
- เสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนา
- ด้านการสร้างโอกาสและ ตนเองของ ผู้ น าชุ ม ชน กลุ่ ม องค์ ก รชุ ม ชน
ความเสมอภาคทางสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน เข้าระบบ
นโยบายรัฐบาล
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน 76 จังหวัด/ปี
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก

(7.3) ภารกิจด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านความมั่นคง
- สัมมนาผู้นาองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน
- ด้านการสร้างโอกาสและ ดีเด่น ปีละจานวน 450 คน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความเสมอภาคทางสังคม รวบรวม และเผยแพร่ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
นโยบายรัฐบาล
พัฒนาชุมชน ในมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง รวมถึงเข้าร่วมพิธีการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ความเข้มแข็งจากฐานราก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(7.4) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ปี 2560
- ประชาสั ม พั น ธ์ งานของส านั ก เสริ ม สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชนผ่ า นช่ อ งทาง Online
และ Offline เฉลี่ยเดือนละไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง
ปี 2561
1. แสวงหาความร่วมมือ และบูรณาการงาน
กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดทา
ข้อตกลงความร่วมมือ จานวน 1 ฉบับ ระหว่าง
กรมการพัฒนาชุมชน กับ สานักงานอุทยาน
การเรียนรู้
2. ประชาสัมพันธ์งานของสานักเสริมสร้าง

เชิงคุณภาพ

- สามารถขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูด้ ้วยการ
สร้างและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการ
ด าเนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชนและเครื่ อ งมื อ หรื อ
กลไกการพั ฒ นาชุม ชน เพื่อ เป็ น หลัก ประกั น
ให้กับประชาชนที่จะได้รับการบริการจากผู้นาชุมชน
กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และ
ชุ ม ชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ ห ลั ก การ
พัฒนาชุมชน โดยตระหนักและศรัทธาในความสามารถ
และความต้องการของประชาชน ยึดประชาชน
เป็นหลักในการพัฒนา คานึงถึงวัฒนธรรมของ
ชุมชนเป็นหลัก ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้มากที่สุด
และยึดหลักประชาธิปไตยในการดาเนินงาน ซึ่งส่งผล
ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
จากภายในตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า น
ความมั่นคง และสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม
- สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
แรงจูงใจให้ชุมชนและผู้นาชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ กระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานพัฒนาชุมชน
และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็งต่อไป
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และ
สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
1. มีการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาคี
เพื่ อ ร่ ว มกั น ส่ งเสริ ม พัฒ นา ต่ อ ยอดงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
2. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน
สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไป

- 164 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ความเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชนผ่ า นช่ อ งทาง Online
และ Offline เฉลี่ยเดือนละไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง
3. ดาเนินโครงการชุ มชนท่ องเที่ ยว OTOP
นวัตวิถี กิจกรรมจัดแสดงผลงานความสาเร็จ
ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีงบประมาณ
88,000,000 บาท
ปี 2562
1. ด าเนิน การบู รณาการงานกั บหน่ว ยงาน
ภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ
จานวน 1 ฉบับ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน
กับ สานักงานอุทยานการเรียนรู้ รวมประชุม
ขับเคลื่อนงาน เฉลี่ยปีละ 4 ครั้ง
2. ประชาสัมพันธ์งานของสานักเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชนผ่ า นช่ อ งทาง Online
และ Offline เฉลี่ยเดือนละไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

(8) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ )
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กาหนดรูปแบบ วิธีการในการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน และบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการ
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้
ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงาน
อย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่ นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจน
ทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
มีบทบาทสาคัญในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
การจัดทายุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุน
ทางวิชาการในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับตาบล การออกแบบและวางแนวทางการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและการติดตามประเมินผลคุณภาพการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล
พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงการวิเคราะห์และรวมรวมข้อมูลเพื่อจัดทา

- 165 และบูรณาการแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้วยภารกิจด้านส่งเสริมการบริหาร
จัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยเป็นการตอบสนองต่อนโยบายหลักรัฐบาลด้านการปกป้องและเชิด
ชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้วยภารกิจด้านการส่งเสริมครัวเรือนยากจน และภารกิจด้านการจัดทาและบูรณาการแผนชุมชน ซึ่งเป็นการ
สนองนโยบายหลักรัฐบาลด้านการพัฒนาความเข้มแข็งจากฐานราก จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(8.1) ภารกิจด้านส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนตาม
- ด้านความมั่นคง
- ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนา
- ด้านการสร้างโอกาสและ พอเพียง จานวน 878 หมู่บ้าน
แกนนาหมู่บ้านให้มีความเข้าใจในหลักการ แนวทาง
ความเสมอภาคทางสังคม ปี 2561
การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายรัฐบาล
- ส่ ง เสริ ม การน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของ และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
- ด้านการปกป้องและเชิดชู เศรษฐกิ จพอเพี ยงไปสู่ การปฏิ บั ติ จนเป็ นวิ ถี พอเพียง ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาและประชาชน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ชีวิต (Way of life) อบรมทีมครูฝึก ระดับอาเภอ ในหมู่บ้านให้มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ที่ศูนย์ศึ กษาและพัฒ นาชุมชนของกรมการ การดารงชีวิต เกิดการพัฒนาหมู่บ้านและครัวเรือน
ความเข้มแข็งจากฐานราก พัฒนาชุมชน อาเภอละ 5 คน รวม 4,390 ที่สมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
คน เพื่อเผยแพร่ สร้างความเข้าใจหลักปรัชญา พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ส่งผลให้
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ หมู่บ้านและประชาชนที่ได้รับการพัฒนามีความสุข
ชุมชน
มวลรวมเพิ่มขึ้น จึงเป็นการสนับสนุนการสร้างชุมชน
ปี 2562
ให้มีความเข้มแข็งจากภายใน ตอบสนองยุทธศาสตร์
1. ขั บ เคลื่ อ นโครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ า น ชาติด้านความมั่นคง สามารถลดความเหลื่อมล้า
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 8,780 หมู่บ้าน ทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสและความ
2. ขั บ เคลื่ อ นโครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ า น เสมอภาคทางสังคม ส่งเสริมการสืบสานและต่อยอด
เศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เฉลิมพระ การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
เกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี ประโยชน์ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายหลัก
บรมราชาภิเษกในพื้นที่ 76 จังหวัดจานวน ของรั ฐ บาลในการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
878 หมู่บ้าน
พระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก
(8.2) ภารกิจด้านการจัดทาและบูรณาการแผนชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการจั ดท ายุ ทธศาสตร์ - ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้เกิด
- ด้านความมั่นคง
ชุ มชนแ ล ะ แ ผ น ชุ ม ช น โ ด ย ส นั บ ส นุ น การขั บ เคลื่ อ นการบู ร ณาการแผนชุ มชน โดย
- ด้านการสร้างโอกาสและ คณะกรรมการศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก าร คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ความเสมอภาคทางสังคม ชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ให้จัดเวทีบูรณาการ ระดับตาบล (ศอช.ต.) เป็นกลไกสาคัญในการ
นโยบายรัฐบาล
แผนชุมชนระดับตาบล
บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล ส่งผลให้ชุมชน
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ปี 2560
มียุทธศาสตร์และทิศทางในการพัฒนาตาบล อีก
สถาบันพระมหากษัตริย์ - จานวน 6,095 ตาบล
ทั้งสามารถบริหารจัดการตนเองได้ อย่ างเป็ นระบบ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ปี 2561
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาชุมชน
ความเข้มแข็งจากฐานราก - จานวน 6,766 ตาบล
โดยภาพรวม จึงเป็นการสนับสนุนการสร้างชุมชน
ปี 2562
ให้มีความเข้มแข็งจากภายใน ตอบสนองยุทธศาสตร์

- 166 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
- จานวน 6,766 ตาบล

(8.3) ภารกิจด้านการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนสร้าง
- ด้านความมั่นคง
ความมั่นคงด้านรายได้ด้วยกลไกตามคาสั่ง
- ด้านการสร้างโอกาสและ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งศูนย์อานวยการ
ความเสมอภาคทางสังคม ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลัก
นโยบายรัฐบาล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โครงการ
- ด้านการปกป้องและเชิดชู สนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ ต่ากว่า
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง เกณฑ์ จปฐ.
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2560
- จานวน 10,054 ครัวเรือน
ปี 2561
- จานวน 55,128 ครัวเรือน
ปี 2562
- จานวน 15,429 ครัวเรือน
2. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
เชิงบูรณาการ ตามข้อตกลง (MOU) ระหว่าง
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนกั บ มู ล นิ ธิ ป่ อ เต็ ก ตึ๊ ง
ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ภ าคกลางและภาค
ตะวันออกจานวน 25 จังหวัด
(8.4) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดาเนินการบูรณาการงานกับหน่วยงาน
ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ จั ด ท าข้ อ ตกลงความ
ร่ ว มมื อ จ านวน 1 ฉบั บ 1) ระหว่ างกรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชน กั บ กรมการส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยสานักสนับสนุน
สุ ข ภาวะชุ ม ชนและสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก ร
ชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน) จั ด ประชุ ม เพื่ อ
วางแผนขับเคลื่อนงาน
ปี 2560
- จานวนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ปี 2561
- จานวนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
ปี 2562
- จานวนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

เชิงคุณภาพ
ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบาย
หลักของรัฐบาลในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก
- สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
สนั บสนุน สัม มาชี พชุ มชนแก่ค รั วเรือ นยากจน
ครัวเรือนยากจน สร้างความมั่นคงด้านรายได้
ส่งผลให้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถบริหารจัดการ
ชีวิตตนเองได้เหมาะสม พึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จึ งเป็ นการ
สนั บสนุ นการสร้ างชุ มชนให้ มี ความเข้ มแข็ งจาก
ภายในตั้งแต่ระดับครัวเรือน ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง สามารถลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ส่งเสริมการสืบสานและต่อยอด
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายหลัก
ของรั ฐ บาลในการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก

- มีการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาคี เพื่อ
ร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน

- 167 3.3.7 สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จานวน 5 ตาแหน่ง
(1) ตาแหน่งเป้าหมาย
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ส่วนราชการและตาแหน่งที่ขอกาหนดไว้ใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
327
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
327
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีประสบการณ์)
535
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
535
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
367
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
367
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน
กลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
364
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
364
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์)
374
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
374
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ

(2) อานาจหน้าที่และการแบ่งโครงสร้างภายใน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นหน่วยงานใน
ราชการบริหารส่วนกลางมีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552
ได้แก่ (๑) ศึกษา วิเคราะห และวิจั ย ดานการพัฒ นาทุ นและองคกรการเงินชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนแมบท รูปแบบ และแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาระบบทุน ชุมชนและการบริหาร
จัดการทุนชุมชน (๒) ดาเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาแหลงทุนและความรวมมือในการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการดานการขยายกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาระบบทุนชุมชน (๓) ประสานงานกับผูมีสวนเกี่ยวของดาน
การพัฒนาชุมชน ตามความรับผิดชอบของสวนราชการ และ (6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 5 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย มีกรอบอัตรากาลังรวมทั้งสิ้น
48 ตาแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการ 47 ตาแหน่ง และลูกจ้างประจา 1 ตาแหน่ง

- 168 สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
กลุ่มงานประสานแผน
และยุทธศาสตร์

กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชน
ตามแนวพระราชดาริ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรการเงินชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาทุนชุมชน

กลุ่มงานเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลทุนชุมชน

ฝ่ายอานวยการ

(3) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่ มงานประสานแผนและยุ ทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท การประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ จัดทาแผนงานโครงการ งบประมาณของ
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กากับ ดูแล ควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุท ธศาสตร์
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน จัดทาระบบฐานข้อมูลทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน
แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงาน
ประสานแผนและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ที่ต่ากว่า
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือ
ความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/
วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน
การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไป
ของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาทุนชุมชน
และองค์กรการเงินชุมชน ให้สามารถเป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพและจัดสวัสดิการของชุมชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้
สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด
อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
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(3.1) ภารกิจด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทุนชุมชน และองค์กรการเงินชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ ของส านั ก ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ในการแข่งขัน
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี พ.ศ. 2560 - แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2564 ในความรับผิดชอบของสานัก และมี นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
ความเสมอภาคทางสังคม การปรับปรุงแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และ
นโยบายรัฐบาล
2. ประสานการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ มีการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการไปสู่การปฏิบัติ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ความเข้มแข็งจากฐานราก 3. ประสานการจัดทาและเสนอของบประมาณ ของประชาชน ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการทุนชุมชน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทีม่ ีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลมีแหล่งทุน
4. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ในการประกอบอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจน
และกากับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และจัดสวัสดิการชุมชน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ตามแผน
คนในชุมชน
ปี 2561
2. มี ง บประมาณในการขั บ เคลื่ อ นแผนงาน
1. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ โครงการโดยสามารถกากั บดู แลการเบิก จ่า ย
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน 4 ปี พ.ศ. 2561 - งบประมาณตามแผนที่กาหนด
2564 ในความรับผิดชอบของสานัก และมี
การปรับปรุงแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ประสานการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ประสานการจัดทาและเสนอของบประมาณ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
และกากับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน
ปี 2562
1. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน 3 ปี พ.ศ. 2563 2565 ในความรับผิดชอบของสานัก และมี
การปรับปรุงแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ประสานการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565
3. ประสานการจัดทาและเสนอของบประมาณ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
4. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
และกากับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน ประจาปี 2562
(3.2) ภารกิจด้านการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- มีผลการดาเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการ
- ด้านการสร้างความสามารถ - รายงานผลการปฏิบตั ิราชการและข้อสั่งการ การเงินชุมชนรายงานให้ผมู้ ีส่วนเกีย่ วข้อง
ในการแข่งขัน
(กระทรวง/กรมฯ)
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- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปี 2561
- รายงานผลการปฏิบตั ิราชการและข้อสั่งการ
(กระทรวง/กรมฯ)
ปี 2562
- รายงานผลการปฏิบตั ิราชการและข้อสั่งการ
(กระทรวง/กรมฯ)
(3.3) ภารกิจระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- มีฐานข้อมูลของกลุ่ม/องค์กร และกองทุนชุมชน
- ด้านการสร้างความสามารถ ประสานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ภายใต้การกากับดูแลของสานักพัฒนาทุนและ
ในการแข่งขัน
ดาเนินการบันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อ องค์กรการเงินชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์
- ด้านการสร้างโอกาสและ การบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2560 เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ความเสมอภาคทางสังคม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก ร ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และเครือข่ายกองทุนชุมชน
นโยบายรัฐบาล
การเงินชุมชน ดังนี้
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นรายไตรมาส
ความเข้มแข็งจากฐานราก (4 งวด/ปี) ทุกวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม
มีนาคม มิถุนายน และเดือนกันยายน ของทุกปี
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ปีละ 2 งวด ทุกวันที่ 20 ของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายน ของทุกปี
3. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน) ปีละ 1 งวด ภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี
4. เครือข่ายกองทุนชุมชน ปีละ 1 งวด ภายใน
เดือนกันยายน ของทุกปี
ปี 2561
ประสานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
ดาเนินการบันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อ
การบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2561
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก ร
การเงินชุมชน ดังนี้
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นราย ไตรมาส
(4 งวด/ปี) ทุกวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม
มีนาคม มิถุนายน และเดือนกันยายน ของทุกปี
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ปีละ 2 งวด ทุกวันที่ 20 ของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายน ของทุกปี
3. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปีละ 1 งวด ภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี
4. เครือข่ายกองทุนชุมชน ปีละ 1 งวด ภายใน
เดือนกันยายน ของทุกปี
ปี 2562
ประสานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
ดาเนินการบันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อ
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
การบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2562
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก ร
การเงินชุมชน ดังนี้
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นรายไตรมาส
(4 งวด/ปี) ทุกวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม
มีนาคม มิถุนายน และเดือนกันยายน ของทุกปี
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ปีละ 2 งวด ทุกวันที่ 20 ของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายน ของทุกปี
3. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปีละ 1 งวด ภายใน
เดือนกันยายน ของทุกปี
4. เครือข่ายกองทุนชุมชน ปีละ 1 งวด ภายใน
เดือนกันยายน ของทุกปี
(3.4) ภารกิจด้านการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทุนชุมชน และองค์กรการเงินชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- มีการติดตามและประเมินผล สอดคล้องตาม
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล การใช้จ่าย แผนปฏิบัติราชการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการแข่งขัน
งบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น คารับรองการปฏิบัติราชการ และมีการรายงาน
- ด้านการสร้างโอกาสและ ประจ าทุ ก เดื อ นในรู ป แบบเอกสาร/ระบบ ผลการดาเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความเสมอภาคทางสังคม online/การประชุม/BPM
รวมถึงการนาผลการดาเนินงานมาใช้วิเคราะห์
นโยบายรัฐบาล
2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ เพื่อพัฒนางาน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ความเข้มแข็งจากฐานราก ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจาทุกเดือน
3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU
เป็นประจาทุกเดือน
4. ประสานการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2561
1. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจ าทุ ก เดื อ นในรู ป แบบเอกสาร/ระบบ
online/การประชุม/BPM
2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจาทุกเดือน
3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU
เป็นประจาทุกเดือน
4. ประสานการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2562
1. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
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ประจ าทุ ก เดื อ นในรู ป แบบเอกสาร/ระบบ
online/การประชุม/BPM
2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกเดือน
3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU
เป็นประจาทุกเดือน
4. ประสานการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
(3.5) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ประสานและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ในการแข่งขัน
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย
ความเสมอภาคทางสังคม การกากับดูแลองค์การที่ดี (OG)
นโยบายรัฐบาล
3. การจัดทาตัวชี้วัดงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 4. การจัดการความรู้ (KM) ปีละ 1 ครั้ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2561
1. ประสานและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี (OG)
3. จัดทาตัวชี้วัดงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง
4. การจัดการความรู้ (KM) ปีละ 1 ครั้ง
ปี 2562
1. ประสานและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
2. จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี (OG)
3. จัดทาตัวชี้วัดงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง
4. การจัดการความรู้ (KM) ปีละ 1 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

1. มีข้อมูลและสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนา
องค์การที่เกี่ยวข้อง
2. มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายการ
กากับดูแลองค์กรที่ดี
3. รางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ก ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA) หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. รางวัลชนะเลิศ การจัดการความรู้ (KM) ปี
2560 องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน เรื่อง “ยืด
ลด ปลด หมดหนี้” คาถาบริหารจัดการหนี้ไปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
5. รางวัลชนะเลิศ การจัดการความรู้ (KM) ปี
2562 องค์ ค วามรู้ ร ะดั บ หน่ ว ยงาน เรื่ อ ง
“เทคนิคการส่งเสริมกองทุนชุมชนให้เกิดการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”

(4) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาตามแนวพระราชดาริในการพัฒนาทุนชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของทุนชุมชน ส่งเสริม
การเรียนรู้และขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ ประสานการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน การดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กรมการพัฒนาชุมชน การขับเคลื่อนงานส่วนงานพัฒนาชุมชน
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การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชน
ตามแนวพระราชดาริ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริที่ต่ากว่า
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือ
ความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/
วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน
การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไป
ของกลุ่มงาน และปฏิบั ติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ มีบทบาทหน้าที่ในวิจัยพัฒนา
วิธีการ และแนวทางการพัฒ นาชุมชนตามแนวพระราชดาริ ขั บเคลื่ อนการดาเนิน งานโครงการอนุ รัก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การขับเคลื่อน
งานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การดาเนินงานกองทุนแม่
ของแผ่นดินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) ทั้งนี้เพื่อสืบสานและต่อยอดศาสตร์พระราชาและการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง และนานโยบายหลักด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และ
ระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(4.1) ภารกิจด้านการให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ และเป็นวิทยากรพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. เพิ่มศักยภาพหมู่บ้า นทุนชุมชนตามแนว 1. ได้ รู ป แบบการพั ฒ นาทุ น ชุ ม ชนตามแนว
- ด้านการสร้างความสามารถ พระราชดาริ จานวน 4 หมู่บ้าน
พระราชดาริ จานวน 4 รูปแบบ
ในการแข่งขัน
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนจานวน 3 ศูนย์ 2. หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจการ
- ด้านการสร้างโอกาสและ 3. จัดทายุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ปี พัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดาริ
ความเสมอภาคทางสังคม 2561 - 2564 จานวน 3 ศูนย์
3. มีหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลครอบคลุมทุก
นโยบายรัฐบาล
ปี 2561
พื้นที่ครบทั้ง 76 จังหวัด
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศูนย์ศึกษาการ 4. หมู่ บ้า นทุ น ชุ มชนมี ก ารบริ ห ารจัด การทุ น
สถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ชุมชนอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอาชี พ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง สู่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จานวน 43 หมู่บ้าน 172 คน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ความเข้มแข็งจากฐานราก 2. สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 5. ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนจานวน 3 ศูนย์เป็น
จานวน 3 ศูนย์
สถานที่ศึกษาดูงาน ฝึกอาชีพ สาธิตอาชีพของ
ปี 2562
สมาชิกและชุมชนใกล้เคียง
1. ประชุม เชิ งปฏิบั ติก ารหมู่ บ้า นทุ นชุ มชน 6. ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนมีการพัฒนาศูนย์ให้
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ขยายผลตามแนวพระราชดาริ จานวน 43 จังหวัด สามารถตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน
1,290 คน
สมาชิกศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหาร ทางการพัฒนาที่ชัดเจน
จัดการทุนชุมชนและการพัฒนาอาชีพหมู่บ้าน 7. มีอาคารศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 3 แห่ง ๆ ละ
ทุ น ชุ ม ชนขยายผลตามแนวพระราชด าริ 1 หลัง รวม 3 อาคาร
จานวน 33 จังหวัด 990 คน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ทุนชุมชน จานวน 60 คน 3 ศูนย์
4. งบลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
เรียนรู้ทุนชุมชน 3 แห่ง ๆ ละ 1 อาคาร
(4.2) ภารกิจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนมีแหล่งเรียนรู้พันธุกรรม
- ด้านความมั่นคง
1. เพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสู่แหล่ง พืชและพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
- ด้านการสร้างความสามารถ เรียนรู้พันธุกรรมพืชสมุนไพรพื้นบ้าน จานวน 2. ส่ ว นงานพั ฒ นาชุ ม ชนในศู น ย์ ศึ ก ษาการ
ในการแข่งขัน
3 ศูนย์
พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. เพิ่มประสิทธิภาพส่วนงานพัฒนาชุมชนใน มีองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ความเสมอภาคทางสังคม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นโยบายรัฐบาล
พระราชดาริ (จัดนิทรรศการแสดงผลงานองค์ 3. เจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมาย จานวน 290 คน
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ) มีความรู้ความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
สถาบันพระมหากษัตริย์ ปี 2561
พืชมากขึ้น
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 1. เพิ่มความรู้ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และ 4. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 4 แห่ง วิทยาลัย
ความเข้มแข็งจากฐานราก ประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ การพั ฒ นาชุ ม ชน และศู น ย์ เ รี ย นรู้ ทุ น ชุ ม ชน
ในพื้นที่ 6 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย 290 คน
ตาบลละงู มีการปลูกต้นไม้และพืชสมุนไพรพื้นถิ่น
2. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชและสมุนไพรพื้นถิ่น 5. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อน
โดยการปลูก ต้นไม้ใ นพื้ นที่ จานวน 6 แห่ ง งานโครงการ อพ.สธ.มากขึ้น
9,720 ต้น
6. กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดาเนินการโครงการ
ปี 2562
อพ.สธ. มีความรู้ความเข้าใจการดาเนินงานเพิ่ม
1. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการขั บ เคลื่ อ นงาน มากขึ้น
โครงการ อพ.สธ.จนท.พช. ส่วนกลางและภูมภิ าค 7. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
จานวน 20 คน
อุดรธานี ลาปาง นครนายก ได้รับการสนับสนุน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิชาการงาน อพ.สธ.-กรมการพัฒนาชุมชน
การดาเนินงานโครงการ อพ.สธ. จานวน 4 แห่ง 8. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมี ฐ านข้ อ มู ล การ
(ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ดาเนินงานโครงการ อพ.สธ. และมีสื่อวีดีทัศน์
อุดรธานี ลาปาง นครนายก) เป้าหมาย 240 คน เผยแพร่งาน อพ.สธ.
3. สนั บสนุน ด้านวิ ชาการในการขับ เคลื่อ น
งาน อพ.สธ.-กรมการพัฒนาชุมชน จานวน 4 แห่ง
(ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
อุดรธานี ลาปาง นครนายก)
4. จัดทาสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ทาฐานข้อมูล และวีดีทัศน์)

- 175 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(4.3) ภารกิจงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนา
- ด้านความมั่นคง
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานพัฒนาชุมชน เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีกิจกรรม
- ด้านการสร้างความสามารถ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจาก ขยายผลสู่โรงเรียนและหมู่บ้านรอบศูนย์มอบกล้าไม้
ในการแข่งขัน
พระราชดาริ กิจกรรมขยายผลสู่โรงเรียนและ และเมล็ดพันธุ์ผัก พร้อ มป้า ยโครงการอนุรักษ์
- ด้านการสร้างโอกาสและ หมู่บ้านรอบศูนย์มอบกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์ผัก พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
ความเสมอภาคทางสังคม พร้อมป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นโยบายรัฐบาล
เนื่อ งมาจากพระราชดาริ สมเด็จ พระเทพ- (อพ.สธ.)
- ด้านการปกป้องและเชิดชู รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 2. หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
สถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ โ รงเรี ย นที่ ร่ ว มท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงทาง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานนวน 43 หมู่บ้าน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง วิชาการ (MOU) จานวน 10 แห่ง และหมู่บ้าน มี การส่ งเสริ มและพั ฒนาอาชี พ ตามแนวทาง
ความเข้มแข็งจากฐานราก รอบศูนย์ฯ จานวน 2 หมู่บ้าน
พระราชดาริ
ปี 2561
3. วิ ท ยากรฐานการเรี ย นรู้ งานพั ฒ นาชุ ม ชน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้ อนอันเนื่ องมาจาก
และพัฒนาอาชีพในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา พระราชดาริ มีทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
หินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สู่หมู่บ้าน 4. ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
รอบศูนย์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้รับการพัฒนา
ในหมู่บ้านรอบศูนย์ 43 หมู่บ้าน รวม 172 คน และเพิ่มมูลค่าจาหน่ายได้ราคาสูงขึ้น
ปี 2562
5. ส่ ว นงานพั ฒ นาชุ ม ชนในศู น ย์ ศึ ก ษาการ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
วิทยากรฐานการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนศูนย์ มีแผนแม่บทในการพัฒนางานตามเป้าหมายที่
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก กาหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์
พระราชดาริ จานวน 20 คน
6. ส่ ว นงานพั ฒ นาชุ ม ชนในศู น ย์ ศึ ก ษาการ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน มีส้วมสาธารณะไว้บริการลูกค้าที่มารับบริการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 42 คน 7. อาคารฝึกอบรมและหอพักพร้อมให้บริการผู้
3. จัดทาแผนแม่บทงานพัฒนาศูนย์ศึกษาเขา มาใช้บริการ
หินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 8. บ้ า นตั ว อย่ า งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี ค วาม
1 ครั้ง เป้าหมาย 23 คน
สวยงามสามารถใช้เป็นที่ศึกษาดูงานได้
4. ก่ อ สร้ า งส้ ว มสาธารณะภายในส่ ว นงาน 9. อาคารศูนย์เรียนรู้งานโครงการ อพ.สธ. มี
พัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถใช้รองรับ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 6 ห้อง งานโครงการ อพ.สธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ปรั บ ปรุ ง อาคารฝึ ก อบรมและหอพั ก
จานวน 1 หลัง
6. ปรับปรุงบ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 1 หลัง
7. ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้งานโครงการ
อพ.สธ. จานวน 1 หลัง
(4.4) ภารกิจการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีการ
- ด้านความมั่นคง
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ ทบทวนภารกิ จ และขั บ เคลื่ อ นงานได้ อ ย่ า งมี
- ด้านการสร้างความสามารถ ของแผ่นดิน จานวน 19,375 กองทุน
ประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร 2. คณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่

- 176 ความเปลี่ยนแปลง
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ศูน ย์ เ รีย นรู้ ก องทุ น แม่ข องแผ่ น ดิ น จ านวน ของแผ่นดิน มีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ให้
76 แห่ง
มีความทันสมัยและเป็ นแหล่งเรีย นรู้เกี่ยวกั บ
3. สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของแผ่นดิน จานวน 76 แห่ง
3. คณะกรรมการหมู่บ้ า นต้ น กล้ า กองทุน แม่
4. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะกรรมการ ของแผ่ น ดิ น มี ความพร้ อมในการดาเนิน งาน
หมู่ บ้ า นต้ น กล้ า กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น กองทุนแม่ของแผ่นดิน
จานวน 878 แห่ง
4. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีการ
ปี 2561
ทบทวนภารกิ จ และขั บ เคลื่ อ นงานได้ อ ย่ า ง
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ ประสิทธิภาพ
ของแผ่นดิน จานวน 20,253 กองทุน
5. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีการทางาน
2. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะกรรมการ ร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของ
หมู่ บ้ า นต้ น กล้ า กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น แผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ มีหมู่บ้านกองทุนแม่
จานวน 878 แห่ง
ของแผ่นดินเพิ่มขึ้น
ปี 2562
1. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะกรรมการ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 21,131 กองทุน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดิน จานวน 878 เครือข่ายระดับอาเภอ
3. พั ฒ นาหมู่ บ้ า นต้ น กล้ า กองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดิน จานวน 878 แห่ง
(4.5) ภารกิจการดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. มีทักษะและประสบการณ์ในการประเมินผล
- ด้านความมั่นคง
1. ร่วมการประกวดและติดตามประเมินผล การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
- ด้านการสร้างความสามารถ การดาเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE มากขึ้น
ในการแข่งขัน
และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2560 2. มีแนวทางและเกณฑ์การตัดสินการประกวด
- ด้านการสร้างโอกาสและ ปี 2561
จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ทันสมัย
ความเสมอภาคทางสังคม 1. ร่ ว มงานโครงการสั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นา เหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน
นโยบายรัฐบาล
แนวทางและเกณฑ์ การตัดสิ นการประกวด 3. มีคาสั่งรองรับการทางานที่เป็นลายลักษณ์
- ด้านการปกป้องและเชิดชู จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE
อักษร
สถาบันพระมหากษัตริย์ 2. คาสั่งคณะกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ 4/2561
ความเข้มแข็งจากฐานราก เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการตั ด สิ น การ
ประกวดและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
จังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม
TO BE NUMBER ONE
3. ตัดสินการประกวดและติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE
และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
กลุ่มต้นแบบระดับเพชร และระดับยอดเพชร
ปี 2562
1. ร่ ว มตั ด สิ น การประกวดกิ จ กรรมใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE และร่วม
เฝ้ารับเสด็จฯ

- 177 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
2. ร่วมประกวดและติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE
และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับ
ภาคเหนือ
3. ร่ ว มงานโครงการสั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นา
แนวทางและเกณฑ์ การตัดสิ นการประกวด
จั ง หวั ด และชมรมประกวดและติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน จังหวัด TO BE
NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER
ONE ประจาปี 2562
(4.6) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ร่วมเป็นคณะทางานเสริมสร้างความเข้าใจ
ในการแข่งขัน
ในการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนว
- ด้านการสร้างโอกาสและ พระราชดาริ และคณะกรรมการตัดสินโครงการ
ความเสมอภาคทางสังคม พี่นาน้องรักษ์น้า ตามแนวพระราชดาริ พ.ศ. 2560
นโยบายรัฐบาล
2. ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการพี่นาน้อง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง รักษ์น้า ประจาปีงบประมาณ 2560
ความเข้มแข็งจากฐานราก 3. ประสานการดาเนินงานสานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการพระราชดาริ
(กปร.) ภารกิจด้าน
1) คณะกรรมการบริหารโครงการจัดทา
ตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
2) การฝึกอบรมหลักสูตร นบร. และ พพร.
3) งานโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้าต่าง ๆ
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
5) งานโครงการหลวง
4. คณะกรรมการบริ ห ารโครงการพั ฒ นา
ราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ปี 2561
1. ร่วมติดตามผลสาเร็จโครงการเทิด ด้วย ทา
ปี พ.ศ. 2561 : คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดาริ
2. ร่วมเป็นคณะทางานเสริมสร้างความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนว
พระราชดาริ และคณะกรรมการตัดสินโครงการ
พี่นาน้องรักษ์น้า ตามแนวพระราชดาริ พ.ศ. 2561
3. ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการพี่นาน้อง
รักษ์น้า ประจาปีงบประมาณ 2561
4. ประสานการดาเนินงานสานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการพระราชดาริ
(กปร.) ภารกิจด้าน

เชิงคุณภาพ

1. คณะท างานมี ค วามเข้ า ใจในการจั ด การ
ทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชดาริ และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินกิจกรรม
การประกวดโครงการพี่ น าน้ อ งรั ก ษ์ น้ า ตาม
แนวพระราชดาริ
2. เป็นคณะทางานการประกวด โครงการพี่นาน้อง
รักษ์น้า ตามแนวพระราชดาริ ได้รับประสบการณ์
ในการท างานเพิ่ ม นอกเหนื อ จากงานตาม
ภารกิจกรมฯ
3. มีความรู้เกี่ยวกับ โครงการเทิด ด้วย ทา ปี
พ.ศ. 2561 : คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดาริ
เพิ่มมากขึ้นจากการติดตามงานในพื้นที่
4. คณะท างานมี ค วามเข้ า ใจในการจั ด การ
ทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชดาริ และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินกิจกรรม
การประกวดโครงการพี่ น าน้ อ งรั ก ษ์ น้ า ตาม
แนวพระราชดาริ
5. มีประสบการณ์การทางานที่หลากหลาย
6. มีประสบการณ์การทางานโครงการพี่นาน้อง
รักษ์น้า
7. มีความรู้ความเข้าใจโครงการพัฒนาราษฎร
ชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่มี
หลายหน่วยงานร่วมกันบูรณาการ
8. คณะท างานมี ค วามเข้ า ใจในการจั ด การ
ทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนวพระราชดาริ และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินกิจกรรม
การประกวดโครงการพี่ น าน้ อ งรั ก ษ์ น้ า ตาม
แนวพระราชดาริ
9. มีประสบการณ์การทางานโครงการพี่นาน้อง
รักษ์น้า
10. มีความรู้ความเข้าใจงานโครงการอันเนื่อง
มาพระราชดาริมากขึ้น

- 178 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
1) คณะกรรมการบริหารโครงการจัดทา
ตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
2) การฝึกอบรมหลักสูตร นบร.และ พพร.
3) งานโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้าต่าง ๆ
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
5) งานโครงการหลวง
5. คณะกรรมการบริ ห ารโครงการพั ฒ นา
ราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ปี 2562
1. ร่วมเป็นคณะทางานเสริมสร้างความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามแนว
พระราชดาริ และคณะกรรมการตัดสินโครงการ
พี่นาน้องรักษ์น้า ตามแนวพระราชดาริ พ.ศ. 2562
2. ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการพี่นาน้อง
รักษ์น้า ประจาปีงบประมาณ 2562
3. ร่ ว มสนองพระราชด าริ โ ครงการพั ฒ นา
ราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ประสานการดาเนินงานสานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการพระราชดาริ
(กปร.) ภารกิจด้าน
1) คณะกรรมการบริหารโครงการจัดทา
ตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
2) การฝึกอบรมหลักสูตร นบร.และ พพร.
3) งานโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้าต่าง ๆ
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
5) งานโครงการหลวง
5. คณะกรรมการบริ ห ารโครงการพั ฒ นา
ราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

เชิงคุณภาพ
11. ทราบผลการด าเนิ น งานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริในทุกภูมิภาค
12. ในแต่ละปีมีข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรที่ กปร.กาหนด
13. กรมฯ รายงานผลการด าเนิ นงานให้ กั บ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เป็นประจาทุกปีที่มีการดาเนินกิจกรรมในพื้นที่
14. กรมฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
พิเ ศษการบริห ารโครงการพัฒ นาราษฎรชาว
ไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
15. ทราบผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงาน
ที่มีการบูรณาการร่วมกัน

(5) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนและการจัดสวัสดิการชุมชน
กาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบ แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
การเงินชุมชน และการจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนา
ธุรกิจการเงิน และการลงทุนขององค์กรการเงินชุมชน และการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายขององค์กรการเงินชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวินัย

- 179 การออมของประชาชน แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้
ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมู ลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงาน
อย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจน
ทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่ ว ยงานอื่น ที่ เกี่ย วข้องหรื อได้รั บ มอบหมาย โดยมี ภ าระงานที่เปลี่ ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่ ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรการเงินชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนารูปแบบ และแนวทางการบริหารจัดการองค์กร
การเงินชุมชน ให้สามารถพัฒนาธุรกิจการเงินระดับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นแหล่งทุนที่สาคัญของชุมชนให้ประชาชนได้ใช้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
และรายได้ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตอบสนองการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งเป็นภารกิจที่สนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และ
ระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(5.1) ภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรการเงินชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
- ด้านการสร้างความสามารถ การบริ หารจัด การทุน ชุม ชน 4 ภาค 4 รุ่ น
ในการแข่งขัน
จานวน 1,050 คน
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. ประชุ ม เชิ ง ปฏิบ ัต ิก ารคณะกรรมการ
ความเสมอภาคทางสังคม สถาบัน การจัด การเงิน ทุน ชุม ชนเตรีย ม
นโยบายรัฐบาล
ความพร้อ มการบริห ารจัดการหนี้ พัฒนา
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ศั ก ยภาพสถาบั น การจั ด การเงิ น ทุ น ชุ ม ชน
สถาบันพระมหากษัตริย์ (สถาบั น ฯ เดิ ม ) จ านวน 479 แห่ ง ให้ มี
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ความพร้ อ มในการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห าร
ความเข้มแข็งจากฐานราก จัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
3. จั ด ตั้ ง สถาบั น การจั ด การเงิ น ทุ น ชุ ม ชน
จานวน 445 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการเงินทุนชุมชนให้เป็นระบบ สามารถใช้
เงินทุน ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า
แก้ ปั ญ หาหนี้ สิ น และบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

เชิงคุณภาพ
1. เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของคน
ในชุมชน
1) กลุ่ม/องค์ กร/กองทุนการเงินที่มีอยู่ใ น
หมู่บ้าน/ชุมชน เกิดการบูรณาการการทางาน
ร่ ว มกั น โดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กองทุ น ชุ ม ชนใน
พื้ น ที่ และบู ร ณาการเชื่ อ มโยงการบริ ห าร
จัดการเงินทุนในชุมชนให้สามารถใช้เงินทุนใน
ชุ ม ชนให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
หนี้สินของคนในชุมชน โดยผ่านกระบวนการ
การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
และกระบวนการการบริหารจัดการชุมชน
2) ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าสู่กระบวนการ
บริ ห ารจั ด การหนี้ 1 ครั ว เรื อ น 1 สั ญ ญา
(ปี 2560 - 2562) รวม 83,160 ครัวเรือน
เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละสามารถน าไปปรั บ ใช้
ในชี วิ ต ประจ าวั น ในเรื่ อ งวิ นั ย ทางการเงิ น
การออม การปรั บ ทั ศ นคติ / พฤติ ก รรมทาง
การเงิน การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

- 180 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
บริหารจั ดการหนี้ “สานึก ดี แผนดี บริหาร
หนี้ได้” จานวน 924 แห่ง อบรมให้ความรู้
การสร้ า งวิ นั ย ทางการเงิ น แก่ ค รั ว เรื อ น
เป้าหมาย จานวน 27,720 ครัวเรือน
ปี 2561
1. ประชุ ม เชิงปฏิ บั ติก ารสร้า งที ม วิท ยากร
ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
จานวน 56 คน
- กรอบหลั ก สู ต ร เนื้ อ หาวิ ชาและแผน
การสอน จานวน 2 หลักสูตร
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อน
งานพั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน
จานวน 11 รุ่น รวม 954 คน
3. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน จานวน 27 รุ่น รวม 2,781 คน
4. พั ฒ นาศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนไปสู่
การเป็ น ศู น ย์ จั ดการกองทุ นชุ มชนต้ นแบบ
จานวน 4 แห่ง
5. กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ ”
จานวน 924 แห่ง อบรมให้ความรู้การสร้าง
วิ นั ย ทางการเงิ น แก่ ค รั ว เรื อ นเป้ า หมาย
จานวน 27,720 ครัวเรือน
ปี 2562
1. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าเครื่ อ งมื อ
สนั บ สนุ น การด าเนิ นงานศู นย์ จั ดการกองทุ น
ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย จานวน 42 คน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
การด าเนิ น งานศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 85 คน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหาร
จั ด การหนี้ 76 จั งหวั ด กลุ่ มเป้ า หมาย
ประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่ พั ฒนาชุ มชน
ระดั บ อ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ และ
คณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
จานวน 924 แห่ง รวม 7,024 คน
4. กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ ”
จานวน 924 แห่ง อบรมให้ความรู้การสร้าง
วิ นั ย ทางการเงิ น แก่ ค รั ว เรื อ นเป้ า หมาย
จานวน 27,720 ครัวเรือน

เชิงคุณภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดทาแผนพัฒนาชีวิต
ครัวเรือน และการประกอบอาชีพ ฯลฯ
2. สร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับประชาชน
ใน 924 หมู่ บ้ า น ซึ่ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม และ
ต่ อ ยอดอาชี พ โดยด าเนิ น การในรู ป แบบ
“เงินทุนคืนกลุ่ม” และมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
3. ศู นย์จั ดการกองทุนชุ มชนสามารถบริหาร
จัดการหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
1) สารวจ/จัดทาทะเบียนลูกหนี้ครัวเรือน
2) วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้และจัดประเภทลูกหนี้
3) ด าเนิ นการปรั บโครงสร้ างหนี้ ครั วเรื อน
เป้าหมาย
4) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนมีแผนการบริหาร
จัดการหนี้
5) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหาร
จั ด การหนี้ ใ ห้ กั บ ครั ว เรื อ นเป้ า หมายไปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
4. ผลการบริ ห ารจั ด การหนี้ ข องศู น ย์จั ด การ
กองทุนชุมชน
1) สามารถบริหารจัดการหนี้ให้กับครัวเรือน
เป้าหมายที่เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้
ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ดังนี้
(1) ปี 2560 จานวน 12,764 ครัวเรือน
(2) ปี 2561 จานวน 12,824 ครัวเรือน
(3) ปี 2562 จานวน 14,086 ครัวเรือน
2) ครัวเรือนเป้าหมายสามารถลดหนี้ จานวน
20,030 ครัวเรือน เป็นเงิน 323,257,350 บาท
3) ครัวเรือนเป้าหมายสามารถปลดหนี้ได้ จานวน
2,546 ครัวเรือน

- 181 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(5.2) ภารกิจการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนผ่านกิจกรรม
- ด้านการสร้างความสามารถ ดังนี้
ในการแข่งขัน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินการกลุ่ม
- ด้านการสร้างโอกาสและ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 1,500 กลุ่ม
ความเสมอภาคทางสังคม 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่ม
นโยบายรัฐบาล
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART
- ด้านการปกป้องและเชิดชู Saving Group (SSG) จานวน 1,000 กลุ่ม
สถาบันพระมหากษัตริย์ 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่ม
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับปรับปรุงและ
ความเข้มแข็งจากฐานราก พัฒนา จานวน 500 กลุ่ม
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ระดั บ 2 จ านวน
500 กลุ่ม
5. ใช้เครื่องมือ “แบบประเมินสุขภาพทาง
การเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” (ข้อ 18)
การจั ดสวัสดิการให้แก่สมาชิก โดยมีเกณฑ์
การประเมิน 3 ระดับ คือ
ระดับ 1 จานวน 0 - 3 กิจกรรม
ระดับ 2 จานวน 4 - 6 กิจกรรม
ระดับ 3 จานวน 7 กิจกรรมขึ้นไป
เพื่อตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และจัดทาแผนการพัฒนากลุ่ม
จานวน 1,500 กลุ่ม
ปี 2561
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนผ่านกิจกรรม
ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 1,500 กลุ่ม
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART
Saving Group (SSG) จานวน 1,500 กลุ่ม
3. ใช้เครื่องมื อ “แบบประเมินสุขภาพทาง
การเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” (ข้อ 18)
การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก โดยมีเกณฑ์
การประเมิน 3 ระดับ คือ
ระดับ 1 จานวน 0 - 3 กิจกรรม
ระดับ 2 จานวน 4 - 6 กิจกรรม
ระดับ 3 จานวน 7 กิจกรรมขึ้นไป
เพื่อตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพ ย์
เพื่อการผลิต และจัดทาแผนการพัฒนากลุ่ม
จานวน 3,000 กลุ่ม

เชิงคุณภาพ
1. กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจ กรรมในแต่ ละปี มี การบริ หารจั ด การตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมี
ความรู้และทักษะการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่ อ การผลิ ต ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลมากขึ้ น
ส่งผลให้ คนในชุม ชนสามารถเข้า ถึงแหล่งทุ น
และมีสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

- 182 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

ปี 2562
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนผ่านกิจกรรม
ดังนี้
1. ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และจัดทาแผนพัฒนากลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 23,212 กลุ่ม
2. พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน
SMART Saving Group (SSG) จานวน 1,500 กลุ่ม
3. รักษามาตรฐานการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต จานวน 3,000 กลุ่ม
4. จัดทาแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล (โดยกาหนด
เกณฑ์การประเมินในประเด็นการจัดสรรผล
กาไรและจัดสวัสดิการชุมชนทุกปี ในข้อ 17
ของแบบประเมินศักยภาพกลุ่มฯ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่ม
ออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ต และจั ดท าแผนการ
พัฒนากลุ่มจานวน 23,212 กลุ่ม
(5.3) ภารกิจส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายขององค์กรการเงินชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2561
- ด้านความมั่นคง
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. สถาบัน
- ด้านการสร้างความสามารถ การเงินประชาชน ... เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบ
ในการแข่งขัน
เชิ ง บวกและเชิ ง ลบต่ อ กลุ่ ม องค์ ก รภายใต้
- ด้านการสร้างโอกาสและ ความรั บ ผิ ด ชอบของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ความเสมอภาคทางสังคม และนาเสนอผู้บริหาร
นโยบายรัฐบาล
ปี 2562
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 1. ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน
สถาบันพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2562 ให้กับกลุ่ม/องค์กรการเงินชุมชนที่
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง อยู่ในการกากับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน
ความเข้มแข็งจากฐานราก จานวน 76 จังหวัด ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
และสารวจกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มี
ความสนใจในการจดทะเบี ย นสมั ค รเป็ น
สถาบันการเงินประชาชน

เชิงคุณภาพ

1. กรมฯ ได้ ส่งเสริม สถานภาพทางกฎหมาย
ขององค์กรการเงินชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์
แจ้งให้กลุ่ม/องค์กรการเงินชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต จานวน 23,212 กลุ่ม) ที่อยู่ใน
การก ากั บ ดู แ ลของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ทั้ ง
76 จั ง หวั ด ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
พ.ร.บ.สถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. 2562 และ
สารวจกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อ การผลิต ที่ ส นใจใน
การจดทะเบี ย นสมั ค รเป็ น สถาบั น การเงิ น
ประชาชน เพื่อให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมี
ระบบการให้บริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
2. เบื้องต้นมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มี
สนใจในการจดทะเบี ย นสมั ค รเป็ น สถาบั น
การเงินประชาชน จานวน 23 กลุ่ม

(6) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานส่ งเสริมและพัฒ นาทุนชุมชน มีห น้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนาทุนชุมชน ระบบกองทุนชุมชน กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนแม่บท รูปแบบและแนวทางการเสริมสร้าง และพัฒนากองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน การบริหารจัดการ
กองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาทุนชุมชนเพื่อการบริหาร

- 183 การพัฒนาธุรกิจการเงินและการลงทุนของกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน จัดตั้งและพัฒนาโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มเครือข่ายกองทุนชุมชน
และเงินทุนชุมชน ส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายของกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน ส่งเสริมการหาแหล่งทุน
ในชุมชนเพื่อการบริหารจัดการ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาระบบการบริหารจัดการและยกระดับการบริหารกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชนให้เข้มแข็ง
มีธรรมาภิบาล แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
ที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์
หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/
วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน
การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไป
ของกลุ่ มงาน และปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิบั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อได้ รั บ
มอบหมาย โดยมีภ าระงานที่เปลี่ย นแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิช าการพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยและ
พัฒนารูปแบบ และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน ให้สามารถพัฒนาธุรกิจการเงิน
และการลงทุนในระดับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
เป็ นแหล่งทุนที่ส าคัญของชุ มชนให้ ประชาชนได้ใช้ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ ทั้งนี้เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองการขับเคลื่อนและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งเป็นภารกิจที่สนับสนุ นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และเชื่อมโยงในการ
นานโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(6.1) ภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินการ
- ด้านการสร้างความสามารถ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 1,500 กลุ่ม
ในการแข่งขัน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
- ด้านการสร้างโอกาสและ กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต สู่ ม าตรฐาน
ความเสมอภาคทางสังคม SMART Saving Group (SSG) จานวน 1,000 กลุ่ม
นโยบายรัฐบาล
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
- ด้านการปกป้องและเชิดชู กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับปรับปรุง
สถาบันพระมหากษัตริย์ และพัฒนา จานวน 500 กลุ่ม
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ความเข้มแข็งจากฐานราก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 2 จานวน
500 กลุ่ม
5. การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การจั ดตั้ งกลุ่ มออม

เชิงคุณภาพ
ปี 2560
1. ดาเนิน การพั ฒ นากลุ่ม ออมทรั พย์ เ พื่อ การ
ผลิตต้นแบบ Smart Saving Group (SSG)
จ านวน 1,000 กลุ่ ม (ที่ เ ป็ น แกนน าในการ
จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน) จานวน
924 กลุ่มและเตรียมความพร้อมที่สามารถเป็น
แกนนาในการจัดตั้ง ปี 2561 จังหวัดละ 1 กลุ่ม
รวมทั้งสิ้น 1,000 กลุ่ม
2. ดาเนินการยกระดับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จากระดับ 1 สู่ระดับ 2 จานวน 500 กลุ่ม
3. ดาเนินการยกระดับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จากระดับ 2 สู่ระดับ 3 จานวน 500 กลุ่ม
4. ดาเนินการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่ม

- 184 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 228 กลุ่ม
6. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
“สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” จานวน 924 แห่ง
7. ผลิตสื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จานวน
1,000 แผ่น
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
จานวน 228 คน
ปี 2561
1. การส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 203 กลุ่ม
2. การเพิ่มศั กยภาพกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิ ตสู่ ร ะดั บ มาตรฐาน SMART Saving
Group (SSG) จานวน 3,000 กลุ่ม
3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะทางาน
กองทุนชุมชน จานวน 76 จังหวัด 20,140
หมู่บ้าน
4. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน จานวน 924 แห่ง
5. สนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการการด าเนิ น งาน
บริหารจัดการกองทุนชุมชน จานวน 8 จังหวัด
6. จัดทาเอกสารส่งเสริมการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชน จานวน 1,887 เล่ม
7. จัดทาคู่มือ/สมุดบัญชีโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) จานวน 1,637 เล่ม
ปี 2562
1. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตรวจสุ ข ภาพ
ทางการเงิ น กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต
จานวน 76 จังหวัด
2. รักษามาตรฐานการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต จานวน 3,000 กลุ่ม
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออม
ทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต สู่ ม าตรฐาน SMART
Saving Group (SSG) จานวน 1,500 กลุ่ม
4. ส่ งเสริ มการด าเนิ นงานธุ รกิ จชุ มชน โดย
สนั บ สนุ น กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ที่ มี
ความเข้มแข็งให้ดาเนินธุรกิจชุมชน (กิจกรรม
เครือข่าย) จานวน 76 กลุ่ม
5. จัดทาแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล (2
หลักการใหญ่ 10 หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด)
ซึ่งเป็นการรวมแบบ แบบประเมิน 2 แบบ

เชิงคุณภาพ
ออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ตด้ านการจั ดท าบั ญชี ที่
เป็นแกนนาในการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน ปีพ.ศ.2560 จานวน 445 กลุ่ม
5. มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รับการจัดตั้ง
เพิ่ ม จั งหวั ด ละ 3 กลุ่ ม รวม 228 กลุ่ ม โดย
พัฒนากรใหม่ และผู้เชี่ ยวชาญกลุ่มออมทรัพ ย์
เพื่อการผลิตดาเนินการและส่งเสริม
6. บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ ครัวเรือน
เป้ า หมาย ประชาชน มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
นโยบายวัตถุประสงค์ แนวทางการขับเคลื่อนฯ
ผลการดาเนินงานของโครงการ กข.คจ
7. คณะกรรมการฯมีความรู้ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ปี 2561
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รับการจัดตั้งเพิ่ม
จานวน 228 กลุ่ม
2. มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเข้าสู่กระบวนการ
ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG)
จานวน 3,000 โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและ
คณะกรรมการกลุ่ มออมทรัพ ย์ฯ ที่ เข้ ารั บการ
อบรมทุ ก ระดั บ มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล
3. คณะกรรมการกองทุนชุมชนมีความรู้ความ
เข้ า ใจในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
ชุม ชน/สมาชิก สามารถเข้ า ถึงแหล่ งทุ น ที่มี อ ยู่
ภายในชุมชน
4. มีคู่มือ/สมุดบัญชีสนับสนุนการดาเนินงาน
หมู่บ้านโครงการ กข.คจ.
ปี 2562
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รับการตรวจ
สุ ข ภาพทางการเงิ น 76 จั ง หวั ด จ านวน
23,212 กลุ่ม เพื่อพัฒนาให้กลุ่มมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรักษ่มาตรฐาน
และเข้าสู่กระบวนการระดับมาตรฐาน SMART
Saving Group (SSG) จานวน 4,500 กลุ่ม
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีธุรกิจ (กิจกรรม
เครือข่าย) ที่กลุ่มบริหารจัดการ จานวน 76 แห่ง
4. มีแบบแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น

- 185 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
คือแบบการประเมินผลการพัฒนากลุ่มออม เครื่องมือในการพัฒนาและป้องกันความเสียหาย
ทรัพย์เพื่อการผลิต (4 ด้าน 32 ตัวชี้วัด) และ ในการบริหารจัด การ และสร้างความเข้มแข็ง
แบบการประเมินสุขภาพทางการเงินกลุ่มออม ให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 1 แบบ
ทรัพย์เพื่อการผลิต (4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด) ให้เหลือ 5. คณะกรรมการกองทุนชุมชนมีความรู้ความ
แบบเดียวเพื่อให้ง่ายและสะดวกกับการปฏิบัติงาน เข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนชุมชน ชุมชน/
ในพื้นที่ และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนา สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ภายในชุมชน
กลุ่มฯ ให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล 6. คณะกรรมการโครงการ กข.คจ. สามารถบริหาร
6. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม ศั ก ยภาพ จัดการโครงการ กข.คจ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) จานวน 76 จังหวัด 878 อาเภอ ๆ ละ
13 คน รวม 11,414 คน
7. กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
เงิ น ทุ น โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
(กข.คจ.) 18 เขตตรวจราชการๆ ละ 1 จังหวัด
รวม 18 จังหวัด
(6.2) ภารกิจการพัฒนาธุรกิจการเงินและการลงทุนของกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. สนั บสนุนการดาเนินงานศูนย์สาธิตเพื่อ 1. ศูนย์สาธิตการตลาด ได้รับการพัฒนารูปลักษณ์
- ด้านการสร้างความสามารถ การตลาด จานวน 750 แห่ง
และได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ
ในการแข่งขัน
2. ลงนามในบันทึกข้อตกลงการดาเนินงาน ด้านการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ ให้ทันสมัย
- ด้านการสร้างโอกาสและ ศูนย์สาธิตการตลาดตามแนวทางการพัฒนา ด้านการปรับปรุงรูปลักษณ์การวางผังและการ
ความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิ จฐานรากและประชารั ฐ กั บมู ลนิ ธิ จัด เรี ยงสิน ค้ า และด้ า นการจัด ท าระบบบั ญ ชี
นโยบายรัฐบาล
พัฒนาชีวิตชนบทและบริษัท สยามแม็คโคร และระบบการเช็คคลังสินค้า จานวน ๑๐ แห่ง
- ด้านการปกป้องและเชิดชู จ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ ยกระดั บ ศู น ย์ ส าธิ ต โดยดาเนิ นการฝึก อบรมให้แ ก่ ค ณะกรรมการ
สถาบันพระมหากษัตริย์ การตลาด จานวน 750 แห่ง
ศูนย์สาธิตการตลาดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 3. ฝึ กอบรมให้ แก่ คณะกรรมการศูนย์ สาธิ ต จานวน 4 รุ่น ใน 10 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ
ความเข้มแข็งจากฐานราก การตลาดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จานวน ๔ รุ่น 40 คน รวม 120 คน โดยไม่ใ ช้งบประมาณ
ใน ๑๐ จังหวัด มีกลุ่มเป้าหมาย รวม ๑๒๐ คน ทางราชการ
4. ปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาดน าร่ อ ง 2. ขยายผลการอบรมคณะกรรมการศูนย์สาธิต
จานวน ๑๐ แห่ง
การตลาด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีความ
5. ร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” จานวน สมัครใจ จานวน 4 รุ่นๆละ 30 คน ใน 50 ศูนย์
102 แห่ง
รวม 110 คน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ
6. จั ด ท าคู่ มื อ การด าเนิ น งานศู น ย์ ส าธิ ต 3. ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาดได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง
การตลาด จานวน 1,800 เล่ม
รู ป ลั ก ษณ์ ก ารวางผั ง และการจั ด เรี ย งสิ น ค้ า
7. จัดทาวิดีทัศน์การดาเนินงานศูนย์สาธิต จ านวน ๑๐ แห่ ง และมี ย อดจ าหน่ า ยสิ น ค้ า
การตลาด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ เพิ่มขึ้น ซึ่งมียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น 20 - 100 %
ดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด ตามแนวคิด ทั้ง 10 แห่ง (เดือน กันยายน 2562)
“รวมซื้อ รวมขาย” นาร่อง 3 แห่ง
ปี 2561
8. ส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดาน 1. เพื่ อ ร่ว มส่ งเสริ ม ช่ อ งทางการตลาดโดยให้
สินค้า จานวน 44 จั งหวัด 679 รายการ ความรู้ด้านวิชาการ การบริหาร การทาธุรกิจแก่
และจัดประเภทสินค้าเป็น 6 ประเภท
ศูนย์สาธิตการตลาด รวมทั้งตลาดประชารัฐที่อยู่
ปี 2561
ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน และ
1. ลงนามในบันทึกข้อตกลงการดาเนินงาน ส่งเสริมช่องทางการจาหน่ายสินค้าระหว่างศูนย์

- 186 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ศูนย์สาธิตการตลาดตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กับสมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทย เพื่อยกระดับศูนย์สาธิตการตลาด
จานวน 750 แห่ง
2. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาด
เชิงธุ รกิจ จานวน 400 แห่ง ๆ ละ 2 คน และ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดละ 1 คน รวม
ทั้งสิ้น 876 คน
3. ขยายผลการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด
ครบ จานวน 750 แห่ง ด้วยการสนับสนุน
ส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด ๆ ละ
10,000 บาท
4. ส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบกระดาน
สินค้า โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อรวบรวม
และนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชนจาหน่าย
ในรูปแบบกระดานสินค้าผ่านระบบไลน์ (Line)
ในลักษณะรวมกันขาย จานวน 44 จังหวัด
4. จัดทาคู่มือกระดานสินค้าของศูนย์สาธิต
การตลาด จานวน 1,800 เล่ม
ปี 2562
1. จั ด เวที ย กระดั บ ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด
ต้นแบบ จานวน 6 แห่ง
2. การส่งเสริมการดาเนินงานธุรกิจชุมชน
จานวน 76 แห่ง
(6.3) ภารกิจการดาเนินงานโรงเรียนกองทุนชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านความมั่นคง
การประชุม เชิ งปฏิบั ติก ารพัฒ นาศัก ยภาพ
- ด้านการสร้างความสามารถ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ในการแข่งขัน
(โรงเรี ย นกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต )
- ด้านการสร้างโอกาสและ จานวน 8 แห่ง 720 คน
ความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก

เชิงคุณภาพ
สาธิ ต การตลาดกั บ บริ ษั ท ห้ า งร้ า นในเครื อ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
2. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาด
จานวน 400 แห่ง มีความรู้และทักษะในการ
ดาเนินกิจการเชิงธุรกิจ
3. ขยายผลการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด
ร่ วมกั บมู ลนิ ธิ พั ฒนาชี วิ ตชนบทและบริ ษั ท ทรู
คอร์ ปอเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) ก าหนดลงพื้ นที่
จัดทาระบบ E- COMMERCE นาร่อง 1 แห่ง
เพื่ อ เพิ่ ม ช่อ งทางการจ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์ ชุมชน
ของศูนย์สาธิตการตลาด
4. ศูนย์สาธิตการตลาดมีช่องทางในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
5. มีแนวทางในการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า
ในรูปแบบกระดานสินค้าของศูนย์สาธิตการตลาด
ปี 2562
1. มี ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาดที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น ที่
ศึกษาดูงานของศูนย์ฯอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีธุรกิจ (กิจกรรม
เครือข่าย) ที่กลุ่มบริหารจัดการ จานวน 76 แห่ง

- โรงเรี ยนกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ต 8 แห่ ง
ดาเนินการฝึกอบรมให้ ความรู้กับคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต 2 หลักสูตร ๆ ละ
3 วั น คื อ หลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การ และ
หลักสูตรการบัญชี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ปี 2560 จานวน 720 คน จาก 76 จังหวัด
ปี 2561 จานวน 720 คน จาก 76 จังหวัด
ปี 2562 จานวน 480 คน จาก 76 จังหวัด

(7) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการออกแบบระบบการตรวจสอบและประเมินผลกองทุนชุมชน เงินทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน

- 187 จัดทาแผนปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินผลประจาปี ตรวจสอบและประเมินผลกองทุนชุมชน เงินทุนชุมชน
และองค์กรการเงินชุมชน ในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงาน การบริหารพัสดุและทรัพย์ สิน การปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และด้านอื่นๆ จัดทารายงานการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
รวมทั้งเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของกองทุนชุมชน
เงินทุนชุมชน และองค์กรการเงินชุมชน จัดการข้อร้องเรียน บริการให้คาปรึกษา และให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
ระเบียบทางการเงิน สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสานักฯ แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการงาน
กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชานาญการพิ เศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชนที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะ
เป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบาย
ถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสาน
และติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงาน
เสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการออกแบบและกาหนดมาตรฐานการดาเนินงาน ตรวจสอบ
และประเมินผลกองทุนชุมชน เงินทุนชุมชน และองค์กรการเงินชุมชน ในด้านการบริหารจัดการทุกมิติ รวมถึง
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนชุมชน เงินทุนชุมชน และองค์กร
การเงินชุมชนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้รับความเชื่อถือจากสมาชิก ประชาชนโดยทั่วไป
หน่วยงานต่าง ๆ ที่กากับดูแลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาระบบการเงินชุมชนของประเทศ
ให้มีความมั่นคงเสถียรภาพ เป็นแหล่งทุนที่เข้มแข็งสามารถสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และ
การบริการทางการเงินหรือธุรกิจการเงินต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และเชื่อมโยงในการนา
นโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ระดับ ประเทศ ภูมิภาค จั งหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(7.1) ภารกิจด้านการออกแบบและกาหนดมาตรฐานการดาเนินงานกองทุนชุมชน เงินทุนชุมชน และองค์กรการเงินชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. ด าเนิ น การตรวจสุ ข ภาพกองทุ น ชุ ม ชน 1. ทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์
- ด้านการสร้างความสามารถ (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และโครงการ เพื่อการผลิตและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ในการแข่งขัน
แก้ไขปัญหาความยากจน)
(กข.คจ.) และกลุ่มได้จัดทาแนวทางการพัฒนา
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. ดาเนินการส ารวจข้อ มูลการด าเนิ นงาน ในข้อที่ตกเกณฑ์
ความเสมอภาคทางสังคม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อประเมินผล 2. มี ก ารจัด ระดั บ การพั ฒ นากลุ่ม ออมทรั พ ย์
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เพื่ อการผลิ ต และโครงการแก้ ไขปั ญหาความ
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 3. กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ยากจน (กข.คจ.)
สถาบันพระมหากษัตริย์ 4. จัดทาขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน 3. จัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแบะโครงการแก้ไข

- 188 ความเปลี่ยนแปลง
ความเข้มแข็งจากฐานราก

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้จังหวัดใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่
4. จัดทากรอบระยะเวลาขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
การร้องเรียนให้พื้นที่นาไปปฏิบัติ
(7.2) ภารกิจการตรวจสอบและประเมินผลกองทุนชุมชน เงินทุนชุมชน และองค์กรการเงินชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านความมั่นคง
1. ด าเนิ น การตรวจสุ ข ภาพกองทุ น ชุ ม ชน 1. ตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์
- ด้านการสร้างความสามารถ (กลุ่ม ออมทรัพ ย์เพื่ อการผลิต และโครงการ เพื่อการผลิต จานวน 23,212 กลุ่ม และโครงการ
ในการแข่งขัน
แก้ไขปัญหาความยากจน)
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จานวน 29,232
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. ดาเนินการส ารวจข้อ มูลการด าเนิ นงาน หมู่บ้าน) และจัดทาแนวทางการพัฒนากลุ่ม
ความเสมอภาคทางสังคม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อประเมินผล 2. ประเมินผลการจัดระดับการพัมนากลุ่มออมทรัพย์
นโยบายรัฐบาล
การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เพื่ อการผลิ ตและโครงการแก้ ไขปั ญหาความ
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
ยากจน (กข.คจ.)
สถาบันพระมหากษัตริย์
3. จัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการแก้ไข
ความเข้มแข็งจากฐานราก
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้จังหวัดใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่
4. จัดทาแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล (นาแบบประเมิน
2 แบบมารวมกันให้เหลือแบบเดียว) และประเมินผล
การจัดระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ในพื้นที่ 76 จังหวัด
5. จั ด ท ากรอบระยะเวลาขั้ น ตอนการแก้ ไ ข
ปัญหาการร้องเรียนให้พื้นที่นาไปปฏิบัติ
(7.3) ภารกิจการให้คาปรึกษาเสนอแนะ และองค์ความรู้ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- ด้านความมั่นคง
การให้ความรู้และการให้คาปรึกษา
1. ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริม
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การด าเนิ น งานกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต
ในการแข่งขัน
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พ.ศ. 2555
- ด้านการสร้างโอกาสและ 3. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2. ส่งเสริมในเรื่องการบริหารโครงการ บริหาร
ความเสมอภาคทางสังคม
สัญญา และบริหารหนี้
นโยบายรัฐบาล
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กับ พรบ.สถาบัน
- ด้านการปกป้องและเชิดชู
การเงินประชาชน
สถาบันพระมหากษัตริย์
4. จัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้อ งเรียน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้จังหวัดใช้
ความเข้มแข็งจากฐานราก
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการ
บริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) พ.ศ. 2553
2. รายงานภาวะหนี้สินการดานเนินงานโครงการ

- 189 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
3. ส่งเสริมในเรื่องการบริหารโครงการ บริหาร
สัญญา และบริหารหนี้
4. แนวทาง/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
1. แนวทางการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2. รูปแบบการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา เพื่อลดหนี้และปลดหนี้
(7.4) ภารกิจการจัดการข้อร้องเรียนกองทุนชุมชน เงินทุนชุมชน และองค์กรการเงินชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
การดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของกองทุนชุมชน
- ด้านความมั่นคง
1. การจัดการข้อร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต
- ด้านการสร้างความสามารถ เพื่อการผลิต
โครงการแก้ ไขปัญ หาความยากจน (กข.คจ.)
ในการแข่งขัน
1) ร้องเรียนคณะกรรมการฯ บริหารกลุ่ม กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นการดาเนินงาน
- ด้านการสร้างโอกาสและ ไม่โปร่งใส/ทุจริต จานวน 12 เรื่อง (ยุติแล้ว เกี่ ย วกั บ การเกิ ด กรณี ที่ ก ารด าเนิ น งานของ
ความเสมอภาคทางสังคม จานวน 2 เรื่อง และอยู่ระหว่างแจ้งจังหวัด กองทุ น ชุ ม ชนมี ก ารทุ จ ริ ต ท าให้ ไ ด้ รั บ ความ
นโยบายรัฐบาล
ให้ดาเนินการแก้ไขตามแนวทางกรมฯ จานวน เสียหาย ส่วนใหญ่แล้วเป็นกรณีที่คณะกรรมการฯ
- ด้านการปกป้องและเชิดชู 10 เรื่อง)
ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนชุมชน
สถาบันพระมหากษัตริย์
2) จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี กรมฯ ขอทราบ ทุจริต ยักยอก/ฉ้อโกงเงินของสมาชิก/ครัวเรือน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กรณี ค ณะกรรมการฯทุ จ ริ ต เป้าหมาย ที่นามาชาระคืนเงินกู้/ยืม หรือเบิกเงิน
ความเข้มแข็งจากฐานราก จานวน 1 เรื่อง (ยุติเรื่อง)
จากบัญชีแล้วนาเงินไปใช้ส่วนตัว ซึ่งกองทุนชุมชน
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง มี
1) ร้ อ งเรี ย นคณะกรรมการฯ บริ ห าร การไกล่เกลี่ย สุดท้ายแล้วจึงจะมีการดาเนินคดี
โครงการไม่โปร่งใส/ทุจริต จานวน 1 เรื่อง ตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้
(ยุติเรื่อง)
เกิดความเสียหายหรือมีการทุจริตเงินกองทุนชุมชน
2) ปปช. ให้ชี้แจงกรณี คณะกรรมการฯ จึงต้องมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บ้านน้ารอด ม.2 ต.นาทราย อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี ด าเนิ น งานของกองทุ น ชุ ม ชน เงิ น ทุ น ชุ ม ชน
ทุจริต จานวน 1 เรื่อง (ยุติเรื่อง)
องค์กรการเงินชุมชน ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
3. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดการข้อร้องเรียน ให้แก่
รายงานปั ญหาการด าเนิ นงานงบเพิ่ ม ความ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการฯ หรือผู้
เข้มแข็ง (๕๐๐,๐๐๐ บาท) จานวน 1 เรื่อง ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเป็นผู้ให้คาปรึกษา ชี้แนะ
(ยุติเรื่อง)
ทั้งการดาเนินงานและด้านกฎหมายได้
ปี 2561
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1) ร้องเรียนคณะกรรมการฯ บริหารกลุ่ม
ไม่โปร่งใส/ทุจริต จานวน 6 เรื่อง
2) รายงานความคื บ หน้ า การร้ อ งเรี ย น
คณะกรรมการฯ จานวน 2 เรื่อง (สามพร้อม
จ.อุดรธานี/คลองเปียะ จ.สงขลา)
3) สานักงาน รมต. มท. ขอทราบผลการ
ร้องเรียน นางเรณู ชื่นใจ บ้านเกาะอ้ายเฒ่า
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จานวน 1 เรื่อง

- 190 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ปี 2562
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1) ร้องเรียนคณะกรรมการฯ บริหารกลุ่ม
ไม่โปร่งใส/ทุจริต จานวน 6 เรื่อง
2) กรมสอบสวนคดีพิเศษขอตรวจสอบข้อมูล
การทุจริตคณะกรรมการฯ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
วัด หนองพะยอม อ.บางระกา จ.พิ ษ ณุ โ ลก
จานวน 1 เรื่อง
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
1) ร้องเรียนคณะกรรมการฯ บริหารโครงการ
ไม่โปร่งใส/ทุจริต จานวน 2 เรื่อง (หมู่บ้านนิคม
ซอย 1 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ /
นายสมพงษ์ เขมะวงค์ ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย)
2) รายงานผลความคืบหน้าการร้องเรียน
คณะกรรมการฯ (ผู้ใหญ่บ้านสบเติ๋น จ.ลาปาง)
จานวน 1 เรื่อง
3) ปปท. ขอให้ไปให้ถ้อยคาคณะกรรมการฯ
บ้านน้ารอด ม.2 ต.นาทราย อ.พิบูลรัช จ.อุดรธานี
ทุจริต จานวน 1 เรื่อง
3. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
1) ร้องเรียนคณะกรรมการฯ บริหารกองทุน
ไม่โปร่งใส/ทุจริต จานวน 2 เรื่อง (กทบ.พะเยา/
นายสุชาติ สิงห์เอี่ยม ทูลเกล้าถวายฎีกากรณี
นายอวยชัย ปธ.กทบ. มิตรภาพ ม.9 อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น ทุจริต)
2) กรมสอบสวนคดีพิเศษขอทราบข้อมูล
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้าน
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 เรื่อง

เชิงคุณภาพ

- 191 3.3.8 สถาบันการพัฒนาชุมชน จานวน 17 ตาแหน่ง
(1) ตาแหน่งเป้าหมาย
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ส่วนราชการและตาแหน่งที่ขอกาหนดไว้ใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
สถาบันการพัฒนาชุมชน
สถาบันการพัฒนาชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
168
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/
168
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
166
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/
166
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานจัดการความรู้ (ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานจัดการความรู้ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
178
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
178
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
155
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
155
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน (ผู้ปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ์)
158
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/
158
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ศูนย์วิทยบริการ (ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีประสบการณ์)
ศูนย์วิทยบริการ (ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีประสบการณ์)
156
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/
156
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
387
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
387
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี (ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี (ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์)
435
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
435
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
414
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
414
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
478
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
478
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก (ผูป้ ฏิบตั ิงานทีม่ ีประสบการณ์)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก (ผูป้ ฏิบตั ิงานทีม่ ีประสบการณ์)
626
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
626
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ

- 192 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
669
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา (ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์)
761
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
397
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
583
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
522
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
717
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
ชานาญการ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
669
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา (ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์)
761
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
397
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
583
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
522
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
717
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ชานาญการพิเศษ

(2) อานาจหน้าที่และการแบ่งโครงสร้างภายใน
สถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
มีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552 ได้แก่ (๑) ดาเนินการเกี่ยวกับ
การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของกรม รวมทั้งการใหบริการทางวิชาการดาน
การพัฒนาชุมชนแกหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ (๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนางานพัฒนาชุมชน
ในภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชนและงานพัฒนาชุมชนเฉพาะพื้นที่ เพื่อเผยแพรและใชประโยชนในการพัฒนา
งานพัฒนาชุมชน (๓) ดาเนินการพัฒนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน เพื่อใหบริการความรูดานการพัฒนาชุมชนที่
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพื้นที่แกขาราชการในสวนภูมิภาค ผูนาชุมชน ผูบริหารและขาราชการทองถิ่น
รวมทั้งหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรูในงานพัฒนาชุมชนและเรื่องที่เกี่ยวของ
ในภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชน (๕) ออกแบบและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
งานพัฒนาชุมชน (6) แสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 4 กลุ่มงาน 1 ศูนย์วิทยบริการ
1 วิทยาลัย 11 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 1 ฝ่าย มีกรอบอัตรากาลังรวมทั้งสิ้น 280 ตาแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการ
196 ตาแหน่ง พนักงานราชการ 56 ตาแหน่ง (จ้างแล้ว 26 ตาแหน่ง) และลูกจ้างประจา 28 ตาแหน่ง

- 193 สถาบันการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานประสานแผนและ
ยุทธศาสตร์

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
สระบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ลาปาง

กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
อุดรธานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช

กลุมงานจัดการความรู

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
อุบลราชธานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
พิษณุโลก

กลุมงานวิจัยและพัฒนา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
เพชรบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ยะลา

วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชลบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครราชสีมา

ศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครนายก

ฝ่ายอานวยการ

(3) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัด
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่ มงานประสานแผนและยุ ทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณ งานการเรียนรู้ตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) งานการลาศึกษาต่อ
และทุนการศึกษา งานติดตามและประเมินผล ประสานนโยบายยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ของสถาบันการพัฒนาชุมชน ประสานการจัดทาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ กากับดูแลควบคุมงานให้เป็นไป
ตามนโยบายทุกระดับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 194 ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงาน
ประสานแผนและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ที่ต่ากว่า
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ
ในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยง
และอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบ
ประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานประสานแผน
และยุทธศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนยุทธศาสตร์กรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งบุคลากรในสังกัดกรม ประชาชน และผู้นา
เพื่อเพิ่มศักยภาพในส่วนของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(3.1) ภารกิจด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
บุค ลากรของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ รั บ การ
- ด้านการพัฒนาและเสริม การดาเนินงานตามแผนงานโครงการจานวน ทั้งหมด พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 91
สร้างศักยภาพทรัพยากร 24 โครงการ เป็นเงินจานวน 22,697,598 บาท 1. ร้อยละ 90 ของการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
มนุษย์
ปี 2561
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สมัครเข้ารับ
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ การดาเนินงานตามแผนงานโครงการจานวน ทั้งหมด การรั บ รองมาตรฐานและการให้ บ ริ ก ารของ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร 24 โครงการ เป็นเงินจานวน 33,408,178 บาท ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน/วิ ท ยาลั ย การ
จัดการภาครัฐ
ปี 2562
พั ฒ นาชุ ม ชนผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานด้ า นการ
นโยบายรัฐบาล
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการจานวน ทั้งหมด ฝึกอบรม : TOP Training ด้านนักทรัพยากรบุคคล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร 24 โครงการ เป็นเงินจานวน 21,443,870 บาท Talent Trainer ด้านการให้บริการ Better
จัดการภาครัฐ
Touch point ในระดับที่ดี
มาตรการบริ ห ารและ
2. ความสาเร็จ ของการขับเคลื่อนงานวิจั ย
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
จั ด ท างานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ เ ป็ น รู ป เล่ ม ได้
(พ.ศ. 2562 - 2565)
จานวน 1 เรื่อง
3. รวบรวมองค์ค วามรู้งานพัฒ นาชุม ชนและ
สังเคราะห์จัดทาเป็นโมเดลในการทางาน
4. ผู้นาสัมมาชีพสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ วิเคราะห์อาชีพ มีองค์ความรู้สัมมาชีพ
อย่างน้อย 3 องค์ความรู้
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

- 195 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(3.2) ภารกิจด้านการให้บริการการลาศึกษาต่อและทุนการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการพัฒนาและเสริม มีบุคลากรลาศึกษาต่อ/ทุน จานวน 17 คน
สร้างศักยภาพทรัพยากร ปี 2561
มนุษย์
มีบุคลากรลาศึกษาต่อ/ทุน จานวน 43 คน
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ ปี 2562
พั ฒนาระบบการบริ ห าร มีบุคลากรลาศึกษาต่อ/ทุน จานวน 12 คน
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารแล ะ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
(3.3) ภารกิจด้านการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการพัฒนาและเสริม การติดตามและประเมินผล จานวน 2 โครงการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร ปี 2561
มนุษย์
การติดตามและประเมินผล จานวน 2 โครงการ
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ ปี 2562
พั ฒนาระบบการบริ ห าร การติดตามและประเมินผล จานวน 2 โครงการ
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
(3.4) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่
ในการแข่งขัน
CDD Mobile
- ด้านการสร้างโอกาสและ ปี 2561
ความเสมอภาคทางสังคม 1. โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า ง
นโยบายรัฐบาล
ศักยภาพบุคลากร CD Talent
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 2. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ความเข้มแข็งจากฐานราก 3. โครงการประเมินผลสาเร็จโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ปี 2562
1. โครงการจิตอาสาพระราชทาน
2. โครงการขั บ เคลื่ อ นการจั ด ท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอ
3. โครงการผลิตหนังสือแนวทางการจัดทา

เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะ
เพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

1. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะที่
สามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้จริง ซึ่งทาให้เกิดการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่ ก รมมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการ
ขับเคลื่อน

1. ปราชญ์ชุมชนมีองค์ความรู้ มีอาชีพ มีรายได้
เพิ่มขึ้น
2. สร้างบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ
จานวน 600 คน
3. สร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มขึ้น
4. สร้างจิตอาสาให้กับบุคลากรกรมฯ จานวน
550 คน
5. เพิ่มทักษะในการจัดทาแผนฯ จานวน 878
อาเภอ
7. เพิ่มทักษะและองค์ความรู้
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
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เชิงปริมาณ
แผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

เชิงคุณภาพ
มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการขั บ เคลื่ อ นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

(4) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ) สังกัด
กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวัดผลประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการฝึกอบรม งานรับรองและเทียบเคียง
หลักสูตร งานพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์
หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/
วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน
การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไป
ของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานและแนวทาง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งบุคลากรในสังกัดกรม ประชาชน และผู้นาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานรากไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน
ครัวเรือน และระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(4.1) ภารกิจด้านการวัดผลและประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้ต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. การวัดผลและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สาคัญ
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. การวัดผลและประเมินผล ๖ หลักสูตร ที่ทาให้ทราบถึงผลสาเร็จในการจัดการดาเนินงาน
สร้างศักยภาพทรัพยากร
๑) พัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง ตามโครงการแต่ละครั้งว่าสามารถทาให้ผู้เข้า
มนุษย์
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อน อบรมตามหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ ประจาการ จานวน ๓ หลักสูตร
ปรับทัศนคติ ความพึงพอใจในหลักสูตรได้ตาม
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
๒) หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
จัดการภาครัฐ
(นบพ.) จานวน ๓ หลักสูตร
เพียงใด ตลอดจนนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางใน
นโยบายรัฐบาล
2. การประเมินผล ๖ หลักสูตร
การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาโครงการฝึกอบรม
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร
๑) หลั ก สู ต รหั ว หน้ า กลุ่ ม งานส านั ก งาน หลักสูตรอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น จากการวัดผลและ
จัดการภาครัฐ
พัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน ๑ หลักสูตร
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของ
มาตรการบริ ห ารและ
๒) หลักสูตรนักวิชาการพัฒนาชุมชนสานักงาน ระบบการเรียนรู้พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุก

- 197 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ พัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน ๑ หลักสูตร
(พ.ศ. 2562 - 2565)
๓) หลักสูตรอานวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน
ส่วนกลาง จานวน ๑ หลักสูตร
๔) หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ จานวน ๑ หลักสูตร
๕) หลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
จานวน ๑ หลักสูตร
๖) หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
จานวน ๑ หลักสูตร
ปี 2561
1. การวัดผลและประเมินผล ๔ หลักสูตร
๑) หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
ระดับสูง (นพส.) จานวน ๑ หลักสูตร
๒) หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
(นบพ.) จานวน ๑ หลักสูตร (อบรม ๒ รุ่น)
๓) หลั ก สู ต รพั ฒ นากรเปลี่ ย นสายงาน
จานวน ๑ หลักสูตร
2. การประเมินผล ๖ หลักสูตร
๑) หลั ก สู ต รพั ฒ นากรก่ อ นประจ าการ
(รุ่นที่ 105 - 10๙) จานวน ๑ หลักสูตร
๒) หลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
จานวน ๑ หลักสูตร
๓) ยกระดั บ และพั ฒ นาศู น ย์ บ่ ม เพาะ
สั ม มาชี พ และขยายผลการน้ อ มน าหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจน
เป็นวิถีชีวิต (Way of Life) จานวน ๑ หลักสูตร
๔) หลัก สูต รฝึก อบรมพั ฒนากรระหว่า ง
ประจ าการด้ า นบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
จานวน ๑ หลักสูตร
๕) หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
จานวน ๑ หลักสูตร
๖) โครงการเสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชน
ตามแนวพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
จานวน ๑ หลักสูตร
ปี 2562
1. การวัดผลและประเมินผล ๕ หลักสูตร
๑) หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
ระดับสูง (นพส.) จานวน ๑ หลักสูตร
๒) หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
(นบพ.) จานวน ๑ หลักสูตร (อบรม 3 รุ่น)
๓) โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง

เชิงคุณภาพ
หลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนา
ความรู้ไปปรับใช้ในการทางานได้ บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ จึงเป็นการตอบสนอง
ต่อ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ด้ านการพั ฒ นาและเสริ ม
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับ
สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐ รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การปฏิ รู ป การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และ
มาตรการบริ หารและพั ฒ นากาลั งคนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

- 198 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากร
ก่อนประจาการ จานวน ๑ หลักสูตร (อบรม ๑ รุ่น)
2. การประเมินผล ๑๐ หลักสูตร
๑) หลัก สูต รเสริ มสมรรถนะพัฒ นากรที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน
๑ หลักสูตร (อบรม ๒ รุ่น)
๒) หลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
จานวน ๑ หลักสูตร
๓) หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากรเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จานวน ๑
หลักสูตร
๔) หลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
รุ่นที่ ๙ จานวน ๑ หลักสูตร
๕) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Viral
Marketing จานวน ๑ หลักสูตร (อบรม ๒ รุ่น)
๖) โครงการฝึ กอบรมพั ฒนากรระหว่า ง
ประจ าการด้ า นบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
จานวน ๑ หลักสูตร
๗) หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
จานวน ๑ หลักสูตร
๘) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทา
แผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
จานวน ๑ หลักสูตร
(4.2) ภารกิจด้านการรับรองและเทียบเคียงหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. การรับรองหลักสูตร ๑ หลักสูตร
สร้างศักยภาพทรัพยากร 2. พั ฒ นาข้ า ราชการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลอง
มนุษย์
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อน
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ ประจาการ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
(4.3) ภารกิจด้านการกาหนดมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓
สร้างศักยภาพทรัพยากร มาตรฐาน ได้แก่
มนุษย์
1) มาตรฐานการดาเนินการฝึกอบรม : Top
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ Training

เชิงคุณภาพ

1. หลั กสูตรพั ฒนากรก่อนประจาการ เป็น ที่
ยอมรับและทันต่อสถานการณ์การที่เปลี่ยนไป
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และการปรั บ สมดุ ล และ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

1. หน่วยงานในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน
ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการ
พัฒนาชุมชน มีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และมีการรับรองมาตรฐานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ๓ มาตรฐาน

- 199 ความเปลี่ยนแปลง
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เชิงปริมาณ
2) มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล : Talent
Trainer
3) มาตรฐานการให้บริการ : Better Touch
Point
2. โครงการฝึกอบรมนักวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตร Note Taker
ปี 2561
1. มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓
มาตรฐาน ได้แก่
1) มาตรฐานการดาเนินการฝึกอบรม : Top
Training
2) มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล : Talent
Trainer
3) มาตรฐานการให้บริการ : Better Touch
Point
2. โครงการ CDD HRD 4.0 : นวัตกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
ปี 2562
1. มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓
มาตรฐาน ได้แก่
1) มาตรฐานการดาเนินการฝึกอบรม : Top
Training
2) มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล : Talent
Trainer
3) มาตรฐานการให้บริการ : Better Touch
Point
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากร
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

เชิงคุณภาพ
2. นักวิ ชาการพั ฒนาชุมชนในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจและมีการพัฒนา
ทัก ษะด้ านการสื่อ สารและสั งเคราะห์ค วามรู้
ด้วยเทคนิค Note Taker สามารถสนับสนุน
งานด้าน SE และประชารัฐ
3. กรมการพัฒนาชุมชนมีนวัตกรรมด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชน มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
4. กรมการพัฒนาชุมชนมีฐานข้อมูลความต้องการ
ที่จาเป็น (Training Needs Data) สาหรับใช้
ประโยชน์ในการฝึกอบรมพัฒนากรมีหลักสูตร
การฝึกอบรมพัฒนากรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของพัฒนากรในเขตพื้นที่บริการ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

(5) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานจัดการความรู้ จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานจัดการความรู้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้และสินทรัพย์ทางความรู้ของบุคลากรและชุมชนในภาพรวม
ของกรมการพัฒนาชุมชน งานผลิตและบริการสื่องานคลังความรู้ งานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
การเรียนรู้และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมการจัดการความรู้ชุมชน งานเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่อต่าง ๆ
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานจัดการความรู้ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ที่ต่ากว่า
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ
ในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยง
และอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบ
ประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษา

- 200 เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานจัดการความรู้
มีบทบาทหน้าทีใ่ นการสร้าง สั่งสม และรวบรวมองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นผลการปฏิบัติงานที่ดี (Basest Practice)
เพื่อนามาใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจของกรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผล การผลิตสื่อและสร้างคลังความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกรม ประชาชน และผู้นา
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสนับสนุนให้กรมสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด
อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(5.1) ภารกิจด้านการจัดการความรู้และสินทรัพย์ทางความรู้ของบุคลากรและชุมชนในภาพรวมของกรม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. บุ ค ลากรกรของกรมฯ ทุ ก ระดั บ มี ค วามรู้
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. ส่ งเสริ มการจัด การความรู้ข องบุค ลากร ความสามารถด้านการจัดการความรู้ การถอด
สร้างศักยภาพทรัพยากร กรมการพัฒนาชุมชน จานวน 76 จังหวัด ศูนย์ บทเรียนการทางาน เพื่อการพัฒนางาน และมี
มนุษย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และส่วนกลาง เครือข่ายการเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ 13 หน่วยงาน
2. มีองค์ความรู้ที่ผ่านการสังเคราะห์องค์ความรู้
พั ฒนาระบบการบริ ห าร 2. จัดเวทีสังเคราะห์องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน บนเว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชน
จัดการภาครัฐ
จานวน 1 ครั้ง
3. บุคลากรของกรมฯ มีแหล่งรวมองค์ความรู้
นโยบายรัฐบาล
3. จัดงานตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน ในงานพัฒนาชุมชน สามารถนาองค์ความรู้ไป
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร (KM Market) จานวน 1 ครั้ง เพื่อเผยแพร่ พั ฒ นางานหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้
จัดการภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน ขั บ เคลื่ อ นงานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
มาตรการบริ ห ารและ และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การน าองค์ ค วามรู้ ไ ปใช้ บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ ประโยชน์
4. บุ ค ลากรกรมฯ เห็ น ความส าคั ญ ของการ
(พ.ศ. 2562 - 2565) 4. อบรมการจัดการความรู้ (Best Practice) จัดการความรู้ มีการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
ในงานพัฒนาชุมชน
เพื่ อ การพัฒ นางาน มี แรงจูงใจในการจัด การ
ปี 2561
ความรู้มากขึ้น ส่งผลให้เ กิดนวัตกรรมในการ
1. บ่งชี้องค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
และทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจาปี 5. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ในงานพัฒนาชุมชน
จานวน 1 ครั้ง จานวน 5 หมวด
ประกอบด้วย
2. รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน
หมวดที่ 1 เทคนิคการพัฒนาอาชีพครัวเรือน
ของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จากสานักงาน ตามแนวทางสัมมาชีพ
พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด จ านวน 76 จั ง หวั ด
หมวดที่ 2 องค์ความรู้หมวดเทคนิคการพัฒนา
ศูนย์ศึกษาแลพัฒนาชุมชน จานวน 11 ศูนย์ฯ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
และส่วนกลาง จานวน 13 หน่วยงาน
หมวดที่ 3 องค์ความรู้หมวดเทคนิคการพัฒนา
3. สังเคราะห์องค์ความรู้ ยกระดับองค์ความรู้ ระบบบริหารจัดการและเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน
ให้เป็นองค์ความรู้ในระดับหน่วยงาน ให้เหลือ
หมวดที่ 4 องค์ ค วามรู้ ห มวดเทคนิ ค การ
หน่วยงานละ ๑ องค์ความรู้
เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
4. จัดงานตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน
หมวดที่ 5 องค์ ค วามรู้ ห มวดเทคนิ ค การ
(KM Market) จานวน 1 ครั้ง
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

- 201 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
6. มีโมเดลในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จานวน 10
โมเดล ได้แก่
1) SMART Model : เทคนิคการสร้างและพัฒนา
ผู้นาสัมมาชีพ
2) SIMEN Model : เทคนิคการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
3) Happiness Cycle Model : เทคนิค
การแก้ไขปัญหาความยากจน
4) ถุงเงินชุมชน : เทคนิคการส่งเสริมกองทุน
ชุมชนให้เกิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
5) OMG (OLMPG) Model : การพัฒนา
OTOP สู่ความสาเร็จ

ปี 2562
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม
ด้านการจัดการความรู้ จานวน 1 ครั้ง
2. บ่งชี้องค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
และทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจาปี
จานวน 1 ครั้ง จานวน 8 หมวด
3. รวบรวมองค์ความรู้ของบุคลากรกรมการ
พัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น จานวน 2,287 องค์ความรู้
องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน จานวน 84 องค์ความรู้
และองค์ความรู้รายบุคคลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) จานวน 84 องค์ความรู้
4. จัดเวทีสังเคราะห์องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน
จานวน 1 ครั้ง มีโมเดลการพัฒนางานพัฒนาชุมชน
จานวน 9 โมเดล
6) HOPE Model (โมเดลแห่งความหวัง
5. จัดตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM ที่จะเป็นองค์กรแห่งสมรรถนะสูงและการให้
Market) จานวน 1 ครั้ง นาเสนอองค์ความรู้ กาลังใจซึ่งกันและกัน) : เทคนิคการเสริมสร้าง
ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
องค์กรสมรรถนะสูง
จานวน 9 องค์ความรู้
7) THAI SMART Model : Model สร้าง
เสริมองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
8) จรวดโมเดล : เทคนิคการขับเคลื่อน
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance
Organization : HPO)
9) HST Model : กระบวนการเสริมสร้าง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะสูง
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
(5.2) ภารกิจด้านการผลิตและบริการสื่องานคลังความรู้ การเรียนรู้ทางไกล การวิจัยและพัฒนาระบบและรูปแบบการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
กรมการพัฒนาชุมชนมีบทเรียนออนไลน์ อยู่ใน
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ระบบ e-Learning เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ
สร้างศักยภาพทรัพยากร ปี 2561
เข้ามาศึกษา เพิ่มสมรรถนะ สร้างกระบวนการพัฒนา
มนุษย์
1. การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ความรู้และทักษะในตาแหน่งงานของบุคลากร
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ ปี 2562
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค แต่ละประเภท
พั ฒนาระบบการบริ ห าร 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบทเรียน ตาแหน่ง/ระดับ ได้เรียนรู้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จัดการภาครัฐ
E-Learning แบบปฏิสัมพันธ์บน Moodle LMS รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
นโยบายรัฐบาล
จานวน 51 บทเรียน แบ่งตามสมรรถนะข้าราชการ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
กรมการพัฒนาชุมชน จานวน 7 ด้าน มี 51 วิชา
จัดการภาครัฐ
ซึ่งแต่ละวิชามี การกาหนดตามสายงาน/ตาแหน่ง
มาตรการบริ ห ารและ
ดังนี้

- 202 ความเปลี่ยนแปลง
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เชิงปริมาณ

(5.3) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2562
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. การขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันแห่งความ
สร้างศักยภาพทรัพยากร เป็นเลิศกรมการพัฒนาชุมชน (CD Academy)
มนุษย์
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เชิงคุณภาพ
1. สมรรถนะด้านงานพัฒนาชุมชน จานวน 21 วิชา
2. สมรรถนะด้ า นความเชี่ ย วชาญงานอาชี พ
11 วิชา
3. สมรรถนะด้ านการท างานเป็ นที ม 1 วิ ชา
ประเภทตาแหน่งวิชาการ และอานวยการ
4. สมรรถนะด้ านการจั ดการความรู้ 4 วิ ชา
ประเภทตาแหน่งทั่วไปและวิชาการ
5. สมรรถนะด้านการพัฒนาทักษะ 7 วิชา
6. สมรรถนะด้านมุ่งสัมฤทธิ์ 4 วิชา
7. สมรรถนะด้านสารสนเทศเทคโนโลยี 3 วิชา
ประเภทตาแหน่งทั่วไป/วิชาการ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนายกระดับศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชน จานวน 11 แห่ง ให้เป็นสถาบัน
แห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้านในงานพัฒนาชุมชน
จานวน 4 ด้าน ได้แก่
1. สถาบันการพัฒนาหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP Academy)
2. สถาบันการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สถาบันการพัฒนาทุนชุมชน
4. สถาบันการพัฒนาผู้นาชุมชน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

(6) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ )
สังกัดกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนาในงานพัฒนาชุมชนทั้งเชิงพื้นที่และในภาพรวม การจัดการนวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชน งานวิจัยหลักสูตร
งานให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา การจัดการนวัตกรรม การเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมในงาน
พัฒนาชุมชน งานเลขานุการเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของผู้เชี่ยวชาญ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาที่ต่ากว่าส่วนราชการ
ที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ

- 203 ในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและ
อธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสาน
และติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ มีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มี
เสถียรภาพ สามารถสร้ างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้กรมสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด
อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(6.1) ภารกิจด้านการบริหารงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมในภาพรวมงานพัฒนาชุมชนของกรม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. บุคลากรในองค์กรได้มีการพัฒนาสมรรถนะ
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. จัดทาวิจัย จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง โมเดล ด้านการวิจัย
สร้างศักยภาพทรัพยากร การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่
2. องค์กรได้นาผลการวิจัยมาปรับปรุงงานให้เกิด
มนุษย์
ปี 2561
ประสิทธิภาพ
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ 1. จัดทาวิจัย จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ศึกษา ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
พั ฒนาระบบการบริ ห าร ปั จจั ยที่ มี ผลกระทบต่ อความส าเร็ จ ในการ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
จัดการภาครัฐ
ดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
นโยบายรัฐบาล
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร ปี 2562
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
จัดการภาครัฐ
1. จัดทาวิจัย จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ศึกษา
มาตรการบริ ห ารและ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อน
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ สัมมาชีพชุมชน
(พ.ศ. 2562 - 2565)
(6.2) ภารกิจด้านการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ผลงานวิจัยของกรมการพัฒนาชุมชน มีช่องทาง
- ด้านการพัฒนาและเสริม น าเสนอผลงานวิ จั ย กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน การเผยแพร่ให้สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ
สร้างศักยภาพทรัพยากร ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ได้รับทราบ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
มนุษย์
(Thailand Research Expo 2017)” จานวน ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ 1 ครั้ง 5 เรื่อง ได้แก่
2. สร้างภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
พั ฒนาระบบการบริ ห าร 1. รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดการภาครัฐ
ในพื้นที่ชายแดนใต้ : หมู่ที่ 4 บ้านตาโละดือ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
นโยบายรัฐบาล
รามัน ตาบลตาโละดือ รามั น อ าเภอกะพ้ อ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร จังหวัดปัตตานี
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
จัดการภาครัฐ
2. การศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนสัมมาชีพ สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มาตรการบริ ห ารและ ชุมชน : บ้านยางใต้ หมู่ที่ 5 ตาบลภูกระดึง มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

- 204 ความเปลี่ยนแปลง
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
3. การบริหารจัดการชุมชนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
4. การศึกษาวิจัยการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตแบบมีส่วนร่วม บ้านคลองแห้ง
หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองบางขลัง อาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
5. รูปแบบการส่ งเสริมครัวเรือนเป้า หมาย
ตามแนวทางการพั ฒ นาสั ม มาชี พ ชุ ม ชนใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 2 ตาบลโคกเหล็ก อาเภอห้วยราช จังหวัด
บุรีรัมย์
ปี 2561
น าเสนอผลงานวิ จั ย กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖1
(Thailand Research Expo 2018)” จานวน
1 ครั้ง 3 เรื่อง ได้แก่
1. โมเดลการพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่.
2. การดาเนินงานคันหาตันแบบ/ต่อยอดและ
ขยายผลความสาเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ
3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
ปี 2562
น าเสนอผลงานวิ จั ย กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖2
(Thailand Research Expo 2019)” จานวน
1 ครั้ง 3 เรื่อง ได้แก่
1. การจัดทาตัวชี้วัด (KPI) และติดตามประเมินผล
สาเร็จโครงการตลาดประชารัฐ
2. การประเมิ น ผลส าเร็ จ โครงการชุ ม ชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการน้า
สู่ความเข้มแข็งของชุมชนและพึ่งตนเองด้าน
แหล่งน้าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการน้า
ใต้ดิน (Ground Water Bank) บ้านคากลาง
ตาบลเก่าขาม อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก วช.)
(6.3) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2561
1. บุคลากรในองค์กรได้มีการพัฒนาสมรรถนะ
- ด้านการพัฒนาและเสริม โครงการจัดทาตัวชี้วัด (KPI) และติดตามประเมินผล ด้านการประเมินผลโครงการ

- 205 ความเปลี่ยนแปลง
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เชิงปริมาณ
สาเร็จโครงการตลาดประชารัฐ
ผลผลิต : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทา
ตัวชี้วัด (KPI) และติด ตามประเมิน ผลสาเร็จ
โครงการตลาดประชารัฐ จานวน 1 เล่ม
ปี 2562
โครงการจัดทาฐานข้อมูลงานวิจัยในห้องสมุด
กรมการพัฒนาชุมชน
ผลผลิต : ฐานข้อมูลงานวิจัยกรมการพัฒนาชุมชน
จานวน 1 ฐานข้อมูล

เชิงคุณภาพ
2. องค์กรได้นาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
3. บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
งานวิจัยได้ง่าย และประหยัดเวลาในการสืบค้น
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

(7) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ) สังกัด
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จานวน 1 ตาแหน่ง
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ ดาเนินการพัฒนาข้าราชการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการก่อนประจาการ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระหว่างประจาการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ
ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงาน
อย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่
ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดและพัฒนาศักยภาพ
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรในสังกัดกรม รวมถึงบุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ ที่มี
ความต้องการให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ เทคนิคการปฏิบัติ งาน ตลอดจนการศึกษาผ่านกรณีศึกษา
หรือผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน หรือภารกิจงานด้านอื่น ๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชน
ได้ดาเนินงานอยู่หรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้กรมสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน และระดับปัจเจกชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(7.1) ภารกิจด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกรม หรือบุคลากรหน่วยงานอื่น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖๐
ผู้ผ่านการอบรมมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงาน
- ด้านการพัฒนาและเสริม ๑. หลักสูตรกรมการพัฒนาบุคลากรกรม
พัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่ อให้ชุมชน
สร้างศักยภาพทรัพยากร
๑) พัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง เข้ ม แข็ งอย่ า งยั่ งยื น และสามารถบริ ห ารงาน

- 206 ความเปลี่ยนแปลง
มนุษย์
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เชิงปริมาณ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อน
ประจาการ จานวน ๓ หลักสูตร
๒) หลั ก สู ต รหั ว หน้ า กลุ่ ม งานส านั ก งาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน ๑ หลักสูตร
๓) หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
(นบพ.) จานวน ๓ หลักสูตร
๔) หลั ก สู ต รนั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด จ านวน ๑
หลักสูตร
๕) หลักสูตรอานวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน
ส่วนกลาง จานวน ๑ หลักสูตร
๖) หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ จานวน ๑ หลักสูตร
๗) หลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
จานวน ๑ หลักสูตร
๘) หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
จานวน ๑ หลักสูตร
๒. บุคลากรหน่วยงานอื่น
๑) หลักสูตรอบรมพนักงานไต่สวน ของ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) วิ ช า “แผนที่ ค วามคิ ด
(Mind map) จานวน ๑ หลักสูตร (อบรม ๒ รุ่น)
๒) หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค วิชา “การใช้เครื่องมือส่งเสริม
การมีส่วนร่วม” จานวน ๑ หลักสูตร (อบรม ๒ รุ่น)
๓) หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ของ
กรมคุ ม ประพฤติ กระทรวงยุ ติ ธ รรม วิ ช า
“การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม”
จานวน ๑ หลักสูตร (อบรม ๒ รุ่น)
ปี ๒๕๖๑
๑) หลั ก สู ต รพั ฒ นากรก่ อ นประจ าการ
(รุ่นที่ 105 - 10๙) จานวน ๑ หลักสูตร
(อบรม ๕ รุ่น)
๒) หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
ระดับสูง (นพส.) จานวน ๑ หลักสูตร
๓) หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
(นบพ.) จานวน ๑ หลักสูตร (อบรม ๒ รุ่น)
๔) หลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
จานวน ๑ หลักสูตร
๕) หลั ก สู ต รพั ฒ นากรเปลี่ ย นสายงาน
จานวน ๑ หลักสูตร
๖) ยกระดั บ และพั ฒ นาศู น ย์ บ่ ม เพาะ

เชิงคุณภาพ
พัฒนาชุมชนบนฐานของระบบคิดเชิงวิชาการ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุ ษ ย์ และการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ให้สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรมมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อน
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สั ม มาชี พ และขยายผลการน้ อ มน าหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) จานวน ๑ หลักสูตร
๗) หลัก สูต รฝึก อบรมพั ฒนากรระหว่า ง
ประจ าการด้ า นบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
จานวน ๑ หลักสูตร
๘) หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
จานวน ๑ หลักสูตร
๙) โครงการเสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชน
ตามแนวพระราชด าริ โ ครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) จานวน ๑ หลักสูตร
ปี ๒๕๖๒
๑. หลักสูตรกรมการพัฒนาบุคลากรกรม
๑) หลัก สูต รเสริ มสมรรถนะพัฒ นากรที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน
๑ หลักสูตร (อบรม ๒ รุ่น)
๒) หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
ระดับสูง (นพส.) จานวน ๑ หลักสูตร
๓) หลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
จานวน ๑ หลักสูตร
๔) หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
(นบพ.) จานวน ๑ หลักสูตร (อบรม 3 รุ่น)
๕) หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากรเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จานวน ๑
หลักสูตร
๖) หลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
รุ่นที่ ๙ จานวน ๑ หลักสูตร
๗) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Viral
Marketing จานวน ๑ หลักสูตร (อบรม ๒ รุ่น)
๘) โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากร
ก่อนประจาการ จานวน ๑ หลักสูตร (อบรม ๑ รุ่น)
๙) โครงการฝึ กอบรมพั ฒนากรระหว่า ง
ประจ าการด้ า นบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
จานวน ๑ หลักสูตร
๑๐) หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
จานวน ๑ หลักสูตร
๑๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทา
แผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
จานวน ๑ หลักสูตร
๒. บุคลากรหน่วยงานอื่น

เชิงคุณภาพ
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๑) หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ออกแบบหลักสูตรร่วมกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จานวน ๑ หลักสูตร อบรม ๔ รุ่น
(หลักสูตรความร่วมมืออบรมทุกปีๆ ละ ๗ รุ่น
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
๒) หลักสูตรเทคนิคการประเมินแบบเสริม
พลัง (Empowerment Evaluation) ออกแบบ
หลักสูตรร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น (Japan International
Cooperation Agency : JICA) จานวน ๑ หลักสูตร
๓) หลักสูตรข้าราชการที่ดี ดาเนินการโดย
กรมการปกครอง วิชา Walk Rally จานวน
๑ หลักสูตร
(7.2) ภารกิจด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรกรม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖๐
- ด้านการพัฒนาและเสริม ๑. พัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
สร้างศักยภาพทรัพยากร หน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการ
มนุษย์
รุ่นที่ ๑๐๒ - ๑๐๔
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ ๒. หลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงานสานักงานพัฒนา
พั ฒนาระบบการบริ ห าร ชุมชนจังหวัด
จัดการภาครัฐ
๓. หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)
นโยบายรัฐบาล
จานวน ๓ รุ่น
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร ๔. หลักสูตรนักวิชาการพัฒนาชุมชนสานักงาน
จัดการภาครัฐ
พัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน ๑ รุ่น
มาตรการบริ ห ารและ ๕. หลักสูตรอานวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ ส่วนกลาง จานวน ๑ รุ่น
(พ.ศ. 2562 - 2565) ๖. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ จานวน ๑ รุ่น
๗. หลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
จานวน ๑ รุ่น
๘. หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
จานวน ๑ รุ่น
ปี ๒๕๖๑
๑. หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการ รุ่นที่
105 - 10๙
๒. หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง
(นพส.)
๓. หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)
๔. หลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
๕. หลักสูตรพัฒนากรเปลี่ยนสายงาน
๖. ยกระดับและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะสัมมาชีพ

เชิงคุณภาพ

1. ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรม มี ค วามพร้ อ มในการ
ปฏิบัติหน้าที่ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความพร้อมที่ จะเป็ น
กลไกสาคัญในการบริหารงานเพื่อสนับสนุนการ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชน
ระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการสาหรับการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการบริหารยุทธศาสตร์ เป็นประโยชน์
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์ก รไปสู่
เป้าหมาย
3. ผู้ผ่านการอบรมมีความพร้อมในการขับเคลื่อน
งานพัฒนาชุม ชนได้อ ย่างเป็น รูป ธรรมเพื่ อให้
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและสามารถบริหารงาน
พัฒนาชุมชนบนฐานของระบบคิดเชิงวิชาการ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านพั ฒ นาชุ ม ชนตามสถานการณ์
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงและกรมการพัฒนาชุมชน
มีเอกสารเผยแพร่การดาเนินงานให้บุคคลทั่วไป
ทราบ
5. กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาการอาเภอ สามารถสร้าง
พัน ธมิ ตรและบริ ห ารจั ด การเครือ ข่ า ยในการ
ขับเคลื่อนงานสานพลังประชารัฐ SE และสามารถ
เป็ น ที่ ป รึ ก ษา (Consultant) การออกแบบ
กระบวนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
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และขยายผลการน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
(Way of Life)
๗. หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
๘. หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
๙. โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทุ น ชุ ม ชน
ตามแนวพระราชด าริ โ ครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
ปี ๒๕๖๒
๑. หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนากรที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน ๒ รุ่น ๆ
ละ ๑๐๐ คน ระยะเวลา ๕ วัน จานวนรวม ๒๐๐ คน
๒. หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน ระดับสูง
(นพส.) ระยะเวลา ๓๕ วัน กลุ่มเป้าหมาย
จานวน ๙๖ คน
๓. หลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
รุ่นที่ 10 ระยะเวลา ๗ วัน กลุ่มเป้าหมายจานวน
๕๕ คน
4. หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)
จานวน ๓ รุ่นละ ๒๐ วัน กลุ่มเป้าหมายจานวน
๓๑๑ คน
5. หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากรเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระยะเวลา
๕ วัน กลุ่มเป้าหมายจานวน ๑๐๐ คน
6. หลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
รุ่นที่ ๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลา
๗ วัน กลุ่มเป้าหมายจานวน 148 คน
7. ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร Viral
Marketing จานวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๕ วัน กลุ่มเป้าหมาย
จานวน ๒๐๐ คน
8. โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากร
ก่อนประจาการ รุ่นที่ 110 จานวน ๑ รุ่น จานวน
๑๐๐ คน ระยะเวลา ๔๐ วัน
9. โครงการฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า ง
ประจาการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลา
๕ วัน จานวน ๑ รุ่น กลุ่มเป้าหมายจานวน
๑๐๐ คน
10. หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
ระยะเวลา ๕ วัน จานวน ๑ รุ่น กลุ่มเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
ประชารัฐ SE ให้กับพัฒนากรผู้ประสานงาน
ประจาตาบล ที่จะกาหนด Positioning “ ผู้จัดการ
ตาบล (Tambon Organizer)” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ มีขีดสมรรถนะเพิ่มขึ้น มีทักษะ
การเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ ความสามารถ
สนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ ก รมการ
พัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนและประสานแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นระดั บ
อาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 มีความพร้อมที่
จะเป็ น กลไกส าคั ญ ในการจั ด ท าแผนและ
ประสานแผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ ห มู่ บ้ า น
ชุมชน ตาบล อาเภอ และขับเคลื่อนนโยบาย
แนวทางจากผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารส าหรั บ การวางแผนและ
ประสานแผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ ห มู่ บ้ า น
ชุมชน ตาบล อาเภอ และนโยบายแนวทางจาก
ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประโยชน์
ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ขององค์ ก รไปสู่
เป้าหมาย
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
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เชิงปริมาณ

จานวน ๖๕ คน
11. โครงการฝึก อบรมหลัก สูต รการจั ดท า
แผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ถ่ายทอดหลักสูตร จานวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๓ วัน
กลุ่มเป้าหมายจานวน ๕๕ คน
(7.3) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖๐
- ด้านการพัฒนาและเสริม ๑. หลักสูตรอบรมพนักงานไต่สวน ของสานักงาน
สร้างศักยภาพทรัพยากร ป้องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตแห่งชาติ
มนุษย์
(ป.ป.ช.) วิชา “แผนที่ความคิด (Mind map)”
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ จานวน ๒ รุ่น
พั ฒนาระบบการบริ ห าร ๒. หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
จัดการภาครัฐ
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่วนกลางและ
นโยบายรัฐบาล
ส่วนภูมิภาค วิชา “การใช้เครื่องมือส่งเสริม
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร การมีส่วนร่วม” จานวน ๒ รุ่น
จัดการภาครัฐ
๓. หลัก สู ต รฝึ ก อบรมพั ฒนาบุ คลากร ของ
มาตรการบริ ห ารและ กรมคุ ม ประพฤติ กระทรวงยุ ติ ธ รรม วิ ช า
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ “การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม”
(พ.ศ. 2562 - 2565) จานวน ๑ รุ่น
ปี ๒๕๖๒
๑. หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ น จ านวน ๔ รุ่น กลุ่ม เป้า หมาย
เป็ น ข้ า ราชการจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
ทั่วประเทศ (๗๐ - ๘๐ คน/รุ่น)
๒. หลักสูตร “ตามรอยพัฒนากร” ฝึกอบรมนิสิต/
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์/การพัฒนาชุมชน
จาก ๔ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศรีณครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร จานวน ๑ รุ่น
๓. หลักสูตร การสร้างทีมงานและเครือข่าย
การทางานที่มีประสิทธิภาพ ของกรุงเทพมหานคร
จานวน ๒ รุ่น
๔. หลัก สูตรข้าราชการที่ ดี ด าเนิ นการโดย
กรมการปกครอง วิชา Walk Rally จานวน ๑ วัน
กลุ่มเป้าหมายจานวน ๒๖๘ คน
๕. หลักสูตรเสริมสมรรถนะนักพัฒนาระดับต้น
จานวน ๑ หลักสูตร
6. โครงการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมกลุ่มสตรี
ของเทศบาลตาบลท่าบุญมี อาเภอวังจันทร์
จังหวัดชลบุรี

เชิงคุณภาพ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะทางด้าน
การพูดในที่ชุมชนและสามารถใช้เครื่องมือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาศักยภาพด้านการสร้าง
ทีมงานและการทางานแบบเครือข่าย
3. ผู้รับการอบรมมีทักษะขีดความสามารถการ
เป็นวิทยากรกระบวนการและใช้เครื่องมือส่งเสริม
การมีส่วนร่วม สามารถปฏิบัติหน้าที่นักพัฒนา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้ เข้ า อบรมซึ่ งเป็ น ผู้ นาชุ ม ชนและแกนน า
กลุ่มสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพการทางาน
แบบเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

- 211 (8) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัด
ศูนย์วิทยบริการ จานวน 1 ตาแหน่ง
ศูนย์วิทยบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรผู้นาอาสาสมัครและบุคคลภายนอก งานฝึกอบรมผู้นา อาสาสมัครและบุคลากรภายนอก งาน
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างประเทศ งานฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง (เช่น พัฒนาผู้เชี่ยวชาญกลุ่มออมทรัพย์ ผู้ประกอบการ
OTOP) งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการตลาด งานห้องสมุด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) ศูนย์วิทยบริการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์วทิ ยบริการที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ
ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อ มโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงาน
อย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่
ช่วยในการบริหารจัด การงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดศูนย์วิทยบริการ มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดและ
พัฒนาศักยภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของประชาชนและผู้นา ด้วยหลักสูตรต่าง ๆ
ทั้งที่กรมเป็นผู้สร้างและพัฒนาขึ้น และหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลัก
ด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชน ผู้นา หรือบุคคลภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความสนใจ ได้นาไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง สังคม และประเทศต่อไป จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(8.1) ภารกิจด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสาหรับบุคคลภายนอก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ ๑. หลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
ในการแข่งขัน
ปี 2561
- ด้านการสร้างโอกาสและ ๑. หลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
ความเสมอภาคทางสังคม ปี 2562
- ด้านการพัฒนาและเสริม ๑. หลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
สร้างศักยภาพทรัพยากร ๒. หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม
มนุษย์
ประชาชน
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก

เชิงคุณภาพ
ศูนย์วิทยบริการ ได้จัดทาหลักสูตรเพื่อสร้างและ
พัฒนาผู้นาสัมมาชีพให้สามารถถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชีพ และวิเคราะห์อาชีพสู่การเชื่อมโยงตลาด
ได้ โดยการสร้างทีมปราชญ์สัมมาชีพในชุมชน ขยาย
ผลสู่ครัวเรือนสัมมาชีพส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์
ความรู้ในอาชีพ และนาความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อ
สร้ า งรายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ให้ กั บ ครั ว เรื อ นตามแนว
ทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมผู้นาสัมมาชีพมี
จิตอาสาชีวยเหลือสัมมาชีพชุมชน (มีอาชีพ มีรายได้ มี
งานทา) สาหรับแผนการดาเนินงานปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ ศู น ย์ วิ ทยบริ ก ารจะได้จั ด ท าหลั ก สู ต ร
“ผู้นาการเปลี่ยนแปลง” ระดับตาบล และบุคคล
เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน
ตามแนวทางตาบลมั่นคง มั่งคั่ งยั่งยืน จานวน
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เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
๗,๒๔๔ ตาบล เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขั น การสร้ างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
(8.2) ภารกิจด้านการฝึกอบรมผู้นา อาสาสมัคร บุคลากรภายนอก และการฝึกอบรมต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
๑. ศูนย์วิทยบริการ ได้รับมอบภารกิจจากกรม
- ด้านการสร้างความสามารถ ๑. อบรมโครงการพั ฒนาผู้ น าสั มมาชี พ ปี การพัฒนาชุ มชนให้พัฒ นาผู้นาสัม มาชีพ ผ่า น
ในการแข่งขัน
๒๕๖๐ หลักสูตร “วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ ” หลักสูตร “วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ ” ตั้งแต่ปี
- ด้านการสร้างโอกาสและ จานวน 23,589 คน/252 รุ่น ดาเนินการ ๒๕๖๐ และจะต่อเนื่องไปถึงปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็น
ความเสมอภาคทางสังคม ร่วมกับ ศพช. ๑๑ แห่ง
ผู้นาในการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชนผ่านศูนย์
- ด้านการพัฒนาและเสริม ๒. สนับสนุนวิทยากรหน่วยงานภายในองค์กร ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง มีองค์ความรู้
สร้างศักยภาพทรัพยากร ๓. สนั บ สนุ น วิ ท ยากรหน่ ว ยงานภายนอก และเครือข่ายการทางานแลกเปลลี่ยนประสบการณ์
มนุษย์
จานวน 30 ครั้ง
สร้างอาชีพ ระดับศูนย์ฯ ๑๑ แห่ง
นโยบายรัฐบาล
๔. รั บ ฝึ ก อบรมประสบการณ์ บุ ค คลและ ๒. ศูนย์วิทยบริการ ได้รับมอบภารกิจจากกรม
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง หน่วยงานภายนอก จานวน 7 ครั้ง
การพัฒนาชุมชนให้เป็นหน่วยรับฝึกประสบการณ์
ความเข้มแข็งจากฐานราก ๕. จัดทาสื่อนาเสนอ/เผยแพร่ จานวน 150 บุคคลและหน่วยงานภายนอก ตามความสนใจ
ครั้ง/ชิ้น
สม้ครใจตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกรมฯ
ปี 2561
เพื่ อ เรี ย นรู้ เ ตรี ย มความส าหรั บ การท างาน
๑. อบรมโครงการพั ฒนาผู้ น าสั มมาชี พ ปี พั ฒ นาสู่ ต ลาดแรงงาน สร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
๒๕๖๑ หลักสูตร “วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ ” ทางานระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่อง
จ านวน 3,628 คน/48 รุ่ น ด าเนิ น การ ๓. ศูนย์วิทยบริการ ได้รับมอบภารกิจจากกรม
ร่วมกับ ศพช. ๑๑ แห่ง
การพัฒนาชุมชนให้เป็นหน่วยประสานวิทยากร
๒. สนับสนุนวิทยากรหน่วยงานภายในองค์กร สนั บ สนุ น หรื อ สร้ า งสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แก่
๓. สนั บ สนุ น วิ ท ยากรหน่ ว ยงานภายนอก หน่วยงานภายในและภายนอก ตามการร้องขอ
จานวน 23 ครั้ง
เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของ
๔. รั บ ฝึ ก อบรมประสบการณ์ บุ ค คลและ องค์กร ซึ่งทาให้กรมฯ ได้ฝึกบุคคลากรและสร้าง
หน่วยงานภายนอก จานวน 8 ครั้ง
การยอมรั บ จากหน่ ว ยงานภายนอกอย่ า ง
๕. จัดทาสื่อนาเสนอ/เผยแพร่ จานวน 100 ต่อเนื่อง
ครั้ง/ชิ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ปี 2562
ทรั พ ยา กร มนุ ษ ย์ ให้ ส ามารถตอบสนอง
๑. อบรมโครงการพั ฒนาผู้ น าสั มมาชี พ ปี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
๒๕๖๒ หลักสูตร “วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ ” ในการแข่งขั น การสร้ างโอกาสและความเสมอ
จานวน 14,000 คน/152 รุ่น ดาเนินการ ภาคทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ร่วมกับ ศพช. ๑๑ แห่ง
ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๒. หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม
ประชาชน
๓. สนับสนุนวิทยากรหน่วยงานภายในองค์กร
๔. สนั บ สนุ น วิ ท ยากรหน่ ว ยงานภายนอก
จานวน 24 ครั้ง
๕. รั บ ฝึ ก อบรมประสบการณ์ บุ ค คลและ
หน่วยงานภายนอก จานวน 8 ครั้ง

- 213 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
6. จัดทาสื่อนาเสนอ/เผยแพร่ จานวน 150
ครั้ง/ชิ้น
(8.3) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ - การจัดทาหลักสูตรและฝึกอบรมเสริมสมรรถนะ
ในการแข่งขัน
ผู้บริหารระดับสูง จานวน ๑ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
- ด้านการสร้างโอกาสและ จ านวน ๑๐๓ คน (ผู้ ต รวจราชการกรม
ความเสมอภาคทางสังคม ผู้อานวยการสานัก/กองฯ และพัฒนาการจังหวัด)
- ด้านการพัฒนาและเสริม ปี 2561
สร้างศักยภาพทรัพยากร - การจัดทาหลักสูตรและฝึกอบรมเสริมสมรรถนะ
มนุษย์
ผู้บริหารระดับสูง จานวน ๑ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
นโยบายรัฐบาล
จ านวน ๑๐๓ คน (ผู้ ต รวจราชการกรม
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ผู้อานวยการสานัก/กองฯ และพัฒนาการจังหวัด)
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2562
- การจัดทาหลักสูตรและฝึกอบรมเสริมสมรรถนะ
ผู้บริหารระดับสูง จานวน ๑ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน ๑๐๓ คน (ผู้ ต รวจราชการกรม
ผู้อานวยการสานัก/กองฯ และพัฒนาการจังหวัด)

เชิงคุณภาพ

ศูนย์วิทยบริการ ได้รับมอบภารกิจจากสถาบันการ
พั ฒนาชุ มชน ให้ ฝึ กอบรมเพื่ อเสริ มสมรรถนะผู้
บริ ห ารงานระดั บ สู ง เมื่ อ ผ่ า นหลั ก สู ต รนี้ แ ล้ ว
ผู้ บ ริ ห ารสามารถวิ เคราะห์ สถานการณ์ และ
สร้ างสรรค์ นวั ตกรรมในการบริ หารงาน สู่ การ
ขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง จาก
ฐานราก

(9) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัด
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก/สระบุรี/ชลบุรี/นครราชสีมา/อุบลราชธานี/อุดรธานี/ลาปาง/พิษณุโลก/
เพชรบุรี/นครศรีธรรมราช/ยะลา จานวน 11 ตาแหน่ง
ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนนครนายก/สระบุ รี / ชลบุ รี /
นครราชสีมา/อุบลราชธานี/อุดรธานี/ลาปาง/พิษณุโลก/เพชรบุรี/นครศรีธรรมราช/ยะลา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานวิจัยและพัฒนา และการบริการให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและให้บริการด้านการฝึกอบรม
งานสนับสนุนการจัดการความรู้ งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก/สระบุรี/ชลบุรี/นครราชสีมา/อุบลราชธานี/อุดรธานี/ลาปาง/
พิษณุโลก/เพชรบุรี/นครศรีธรรมราช/ยะลา ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครนายก/สระบุรี/ชลบุรี/นครราชสีมา/อุบลราชธานี/อุดรธานี/ลาปาง/พิษณุโลก/เพชรบุรี/นครศรีธรรมราช/
ยะลาที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์
หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/
วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน
การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไป
ของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่
มีประสบการณ์) สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก/สระบุรี/ชลบุรี/นครราชสีมา/อุบลราชธานี/อุดรธานี/
ลาปาง/พิษณุโลก/เพชรบุรี/นครศรีธรรมราช/ยะลา มีบทบาทสาคัญในการสั่งสม บริหารจัดการ และเผยแพร่องค์ความรู้

- 214 ในส่วนของการพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ โดยเน้นหนักการให้บริการทางวิชาการสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฐานให้ขยายตัว ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เผยแพร่และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ประชาชนไปปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
และสนองนโยบายหลักรัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(9.1) ภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาเฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะเรื่อง
(1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. ดาเนินการวิจัยจานวน 1 เรื่อง “การขับเคลื่อน
- ด้านการสร้างความสามารถ เศรษฐกิจฐานรากด้วยบริษัทประชารัฐเพื่อ
ในการแข่งขัน
การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกเชิง
- ด้านการสร้างโอกาสและ นวัตกรรม บ้านบางพลวง ตาบลบางพลวง
ความเสมอภาคทางสังคม อ าเภอบ้ า นสร้ า ง จั งหวั ด ปราจี น บุ รี ” โดย
- ด้านการพัฒนาและเสริม วัตถุประสงค์การวิจัย
สร้างศักยภาพทรัพยากร
1) เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการขั บ เคลื่ อ น
มนุษย์
เศรษฐกิจฐานรากของคณะกรรมการบริษัท
นโยบายรัฐบาล
ประชารัฐสามัคคีจังหวัดปราจีนบุรี จากัด ในการ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ าง พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก
ความเข้มแข็งจากฐานราก
2) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการแปรรูป
การปรับปรุงโครงสร้างและ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกกเชิงนวัตกรรม
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
3) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน
เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ชุมชนบ้านบางพลาง
ตาบลบางพลาง อาเภอบางพลาง จังหวัดปราจีนบุรี
(สมาชิกผู้มีอาชีพปลูกกก) จานวน 15 คน
(2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖๐
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ดาเนินการวิจัย “รูปแบบการขับเคลื่อน
ในการแข่งขัน
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนบ้ า นระจั น โดย
- ด้านการสร้างโอกาสและ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (จากัด)”
ความเสมอภาคทางสังคม 1 เรื่อง
- ด้านการพัฒนาและเสริม ปี 2๕๖๑
สร้างศักยภาพทรัพยากร 1. ร่วมดาเนินการวิจัยกับสถาบันการพัฒนาชุมชน
มนุษย์
ในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จ
นโยบายรัฐบาล
ในการดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ”
ความเข้มแข็งจากฐานราก 1 เรื่อง
การปรับปรุงโครงสร้างและ ปี ๒๕๖๒
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 1. ร่วมดาเนินการวิจัยกับสถาบันการพัฒนาชุมชน
ของหน่วยงาน
ในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จ

เชิงคุณภาพ
1. จากการวิจัยส่งผลให้กลุ่มได้แนวทางในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหมู่บ้านต้นแบบการ
ปลูกกกเชิงนวัตกรรม และชุมชนสามารถนาผล
วิจัยไปพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ไปสู่การพิจารณาตัดสินใจขยายผลการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกก ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนมี
ผลงานวิจัยที่สามารถนากิจกรรมการแปรรูปที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งนาไปขยายผลหรือเป็น
แนวทางในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน
อื่ น ได้ เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

มีรูปแบบ/แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ มาเสนอเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ ในด้าน
1. การท่องเที่ยวโดยชุมชน : รูปแบบการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยว และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินการ
2. ปั จจัยที่ มี ผลกระทบต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
3. ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อความสาเร็จการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พย ากรม นุ ษ ย์ ให้ ส ามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
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การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน” 1 เรื่อง

(3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. รายงานผลการศึกษา เรื่อง Model การพัฒนา
ในการแข่งขัน
OTOP สู่มิติใหม่ จานวน 1 เรื่อง
- ด้านการสร้างโอกาสและ ปี 2561
ความเสมอภาคทางสังคม 1. รายงานการศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบ
- ด้านการพัฒนาและเสริม ต่อ ความสาเร็จ ในการดาเนิน งานวิ สาหกิ จ
สร้างศักยภาพทรัพยากร เพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
มนุษย์
ของประเทศ จานวน 1 เรื่อง
นโยบายรัฐบาล
ปี 2562
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 1. รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีลกระทบต่อ
ความเข้มแข็งจากฐานราก ความสาเร็จ การขั บ เคลื่อ นสั ม มาชีพ ชุม ชน
การปรับปรุงโครงสร้างและ จานวน 2 เรื่อง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงคุณภาพ
ในการแข่ งขัน การสร้ างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. ทาให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบปัญหาการ
ดาเนินงาน OTOP ทั้งกระบวนงาน
2. กรมการพัฒนาชุมชนมี Model การพัฒนา OTOP
สู่มิติใหม่ ดาเนินการวิจัยร่วมกับกลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนาของสถาบันการพัฒนาชุมชน
ขอบเขตด้านพื้นที่ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จานวน
3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 2 กลุ่ม แบ่งออกเป็น
1) การจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
- ผู้ประกอบการ OTOP
- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ
งาน OTOP
- ผู้ซื้อสินค้า OTOP
2) การจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
- พัฒนาการจังหวัด
- คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับจังหวัด
- ผู้ประกอบการ OTOP 1 - 5 ดาว และ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประกอบด้วย พัฒนาการ
อาเภอ และพัฒนากร
3. ทาให้ได้ข้อมูลประกอบการวางแผนการดาเนินงาน
วิสากิจเพื่อสังคมของกรมการพัฒนาชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาสั ง คม ด้ า นการส่ งเสริ ม อาชี พ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความโดดเด่น
และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อย่ างยั่งยืน ดาเนินการ
วิจัยร่วมกับกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน
การพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
1) การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรเป้าหมาย
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม
7 จังหวัด ในพื้นที่เขตให้บริการของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุรี
2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรเป้าหมาย
ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม เกษตร กลุ่ ม แปรรู ป และ

- 216 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่จังหวัดชลบุรี
6. มีองค์ความรู้การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน
8. นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนางานการดาเนินการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการวิจัยร่วมกับ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันการพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
1) การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรเป้าหมาย
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ในพื้นที่
76 จังหวัด
2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรเป้าหมายเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ชลบุรี
ศรีสะเกษ อุดรธานี แพร่ ตาก ราชบุรี นครศรีธรรมราช
สตูล ปทุมธานี และบุรีรัมย์
9. ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของการ
ดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
10. ได้รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการกองทุนใน
ชุมชนแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน
11. ได้แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนต้นแบบกระบวนการบริหารจัดการกองทุน
ในชุมชนแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน ดาเนินการ
วิจัยโดยงานวิชาการของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
1) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บ้านหินดาด ตาบลหนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี จานวน 10 คน
2) สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหินดาด
ตาบลหนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
จานวน 5 คน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
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(4) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. มีโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อน
ในการแข่งขัน
เศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน
- ด้านการสร้างโอกาสและ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ความเสมอภาคทางสังคม
- ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน
(5) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 จานวน 2 เรื่อง
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ในการแข่งขัน
โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี
- ด้านการสร้างโอกาสและ จากัด : กรณีศึกษา บ้านชีทวน ตาบลชีทวน
ความเสมอภาคทางสังคม อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
- ด้านการพัฒนาและเสริม 2. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อน
สร้างศักยภาพทรัพยากร เศรษฐกิจฐานราก
มนุษย์
ปี 2561 จานวน 1 เรื่อง
นโยบายรัฐบาล
โครงการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ความสาเร็จในการดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อ
ความเข้มแข็งจากฐานราก สังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ ของประเทศ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ปี 2562 จานวน 1 เรื่อง
ของหน่วยงาน
โครงการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
(6) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ศึกษาปัจจัยสาเร็จการดาเนินงานวิสาหกิจ
ในการแข่งขัน
เพื่อสังคม กรณีศึกษา บ้านดุงเหนือ อ.บ้านดุง
- ด้านการสร้างโอกาสและ จ.อุดรธานี
ความเสมอภาคทางสังคม 2. ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์ศึกษาและ
- ด้านการพัฒนาและเสริม พัฒนาชุมชนอุดรธานี สู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรม
สร้างศักยภาพทรัพยากร ประชาชนที่มีศักยภาพแบบมีส่วนร่วม (ประชารัฐ)

เชิงคุณภาพ
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. มีรายงานวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคี นครราชสีมา
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชนบ้ า นท่ า แดง ม.3 ต.สั ม ฤทธิ์ อ.พิ ม าย
จ.นครราชสีมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ได้
ดาเนินการวิจัย เพื่อพัฒนางาน โดยนาผลของ
การวิจัย ได้พัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อน
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ทั้งใน
ระดับปัจเจกชน ระดับครัวเรือน ให้อยู่ดี กินดี มีอาชีพ
และรายได้พอเพียง และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความสามัคคี
ปรองดอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และได้เผยแพร่วิธีการ
ดาเนินชีวิต การบริหารจัดการชีวิต การบริหาร
จัดการชุมชน และการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ฐานราก เพื่ อให้ เกิ ดการพั ฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ปี 2560
๑. ปั จจัยที่ มี ผลกระทบต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
2. บุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
๑๖ คน มีความรู้พื้นฐานในการทางานวิจัย สู่การ
ส่งเสริมการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง

- 218 ความเปลี่ยนแปลง
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
3. สนับสนุนงานวิจัย และประเมิ นผลให้ ประชารัฐ
นักศึกษาฝึกงาน
3. นศ. ม.ราชภัฏอุดรธานี ๔ คน ได้รับการสนับสนุน
งานวิจัยฯ
ปี 2๕๖๑
ปี 2๕๖๑
1. ร่วมดาเนินการวิจัยกับสถาบันการพัฒนาชุมชน ๑. ปั จจัยที่ มี ผลกระทบต่อความสาเร็จในการ
ในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จ ดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนา
ในการดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผล เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” ๒. นศ. ม.ราชภัฏอุดรธานี ๓ คน ได้รับการสนับสนุน
1 เรื่อง
งานวิจัยฯ
๒.สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และประเมิ น ผลให้
นักศึกษาฝึกงาน
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๒
1. ร่วมดาเนินการวิจัยกับสถาบันการพัฒนาชุมชน ๑. กรมการพัฒนาชุมชนมีแนวทางจากปัจจัยที่ส่งผล
ในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จ ต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน” 1 เรื่อง
จากพื้นที่ตัวอย่างที่ป ระสบความสาเร็จในการ
๒.สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และประเมิ น ผลให้ ดาเนินงาน สู่การส่งเสริมการพัฒนางานสัมมาชีพ
นักศึกษาฝึกงาน
ในหมู่บ้าน ในการสร้างงานสร้างรายได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน
๒. นศ. ม.ราชภัฏอุดรธานี ๔ คน ได้รับการสนับสนุน
งานวิจัย
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
(7) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ศึกษาปัจจัยสาเร็จการดาเนินงานวิสาหกิจ 1. การดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัทดูโอ้
ในการแข่งขัน
เพื่อสังคม กรณีศึกษา บริษัทดูโอ้คอฟฟี่ จ.น่าน คอฟฟี่ จ.น่าน ส่งผลให้สมาชิกเกษตรกร 1,200
- ด้านการสร้างโอกาสและ โดยมีสมาชิกกลุ่มเป็นเกษตรกรจานวน 1,200 ครอบครัว มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ความเสมอภาคทางสังคม ครอบครัว
2. บุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
- ด้านการพัฒนาและเสริม 2. ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์ศึกษาและ 29 คน มีความรู้พื้นฐานในการทางานวิจัย สู่การ
สร้างศักยภาพทรัพยากร พัฒนาชุมชนลาปาง สู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรม ส่งเสริมการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง
มนุษย์
ประชาชนที่มีศักยภาพแบบมีส่วนร่วม (ประชารัฐ) ประชารัฐ
นโยบายรัฐบาล
ระยะที่ 1
3. นศ. ม.ราชภัฏลาปาง 1 คน ได้รับการสนับสนุน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 3. สนับสนุนงานวิจัย และประเมินผลให้ งานวิจัยฯ
ความเข้มแข็งจากฐานราก นักศึกษาฝึกงาน
การปรับปรุงโครงสร้างและ ปี 2561
ปี 2561
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 1. โครงการวิจัย นวัตกรรมอาหารปลานิล 1. ได้ทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ถิ่นล้านนา ระยะที่ 2
OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัด
2. โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ลาปาง ลาพูน และพะเยา สู่การพัฒนา Model
ความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
การดาเนินงาน OTOP มิติใหม่ของกรมการพัฒนา

- 219 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
3. แนวทางการขับเคลื่อนสถาบันเครือข่าย
การพัฒนา 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP
Academy)
4. สนับสนุนงานวิจัย และประเมินผลให้
นักศึกษาฝึกงาน
ปี 2562
1. โครงการวิจัย นวัตกรรมอาหารปลานิล
ถิ่นล้านนา ระยะที่ 2
2. โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
3. แนวทางการขับเคลื่อนสถาบันเครือข่าย
การพัฒนา 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP
Academy)
4. สนับสนุนงานวิจัย และประเมินผลให้
นักศึกษาฝึกงาน

(8) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖๐
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. มีงานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่ การศึกษา
ในการแข่งขัน
ปัจจัยในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพ
- ด้านการสร้างโอกาสและ ตามแนวทาง SE สู่ความยั่งยืน จังหวัดพิษณุโลก
ความเสมอภาคทางสังคม 2. ศึกษาวิจัย Model การพัฒนา OTOP สู่
- ด้านการพัฒนาและเสริม มิติใหม่ จานวน ๓ จังหวัด ตาก พิจิตร และ
สร้างศักยภาพทรัพยากร พิษณุโลก
มนุษย์
ปี ๒๕๖๑
นโยบายรัฐบาล
1. มีงานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่ ปัจจัยที่

เชิงคุณภาพ
ชุมชน
2. สมาชิกและทีมวิจัย ศพช.ลาปาง สามารถ
ผลิตอาหารสาหรับปลานิลจากหญ้าเนเปีย ปากช่อง
1 แบบลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้
สัมมาชีพ ของ ศพช.ลาปาง ด้วย
3. นศ. ม.แม่โจ้แพร่ 2 คน ได้รับการสนับสนุน
งานวิจัยฯ
ปี 2562
1. สมาชิกและทีมวิจัย ศพช.ลาปาง สามารถผลิต
อาหารสาหรับปลานิลจากหญ้าเนเปีย ปากช่อง
1 แบบลดต้นทุนการผลิต และแปรรูปสู่การอัดเม็ด
ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สัมมาชีพ ของ ศพช.
ลาปาง ด้วย
2. กรมการพัฒนาชุมชนมีแนวทางจากปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
จากพื้นที่ตั วอย่างที่ประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน สู่การส่งเสริมการพัฒนางานสัมมาชีพ
ในหมู่บ้าน ในการสร้างงานสร้างรายได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน
3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง มีแนวทาง
การขับเคลื่อนสถาบันเครือข่ายการพัฒนา 1 ตาบล
1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP Academy)
4. นศ. ม.แม่โจ้ 3 คน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 3 คน
และ ม.ราชภัฏลาปาง จานวน 2 คน ได้รับการ
สนับ สนุน งานวิจัย ฯ และร่วมดาเนินโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (อาทิสเปรย์จากตะไคร้หอม
เพื่อไล่ยุง ฯลฯ)
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. เป็ น งานวิ จั ย ต่ อ เนื่อ ง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP และขั บ เคลื่ อ น
ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
OTOP ดั ง กล่ า วสามารถได้ รั บ การพั ฒ นาใน
หลายด้าน จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่าง
กว้างขวาง และผู้ประกอบการมีความก้าวหน้า
ในการประกอบธุรกิจ
2. สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนามา
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อการฝึกอบรม

- 220 ความเปลี่ยนแปลง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน
วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
ปี ๒๕๖๒
1. มีงานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่ ปัจจัยที่
มีผ ลกระทบต่ อความส าเร็ จการขั บ เคลื่ อ น
สัมมาชีพชุมชน

(9) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. มีการดาเนินการศึกษาวิจัยในงานพัฒนาชุมชน
ในการแข่งขัน
จานวน 1 เรื่อง ในหัวข้อเรื่อง “ศึกษารูปแบบ
- ด้านการสร้างโอกาสและ การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวโดยบริษัท ประชารัฐ
ความเสมอภาคทางสังคม รักสามัคคีเพชรบุรี จากัด กรณีศึกษา : ชุมชน
- ด้านการพัฒนาและเสริม แหลมผักเบี้ย ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม
สร้างศักยภาพทรัพยากร จ.เพชรบุรี” โดยมีก าหนดด าเนินการในช่วง
มนุษย์
เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562 งบประมาณ
นโยบายรัฐบาล
22,360 บาท
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ปี 2561
ความเข้มแข็งจากฐานราก 1. มีการดาเนินการจัดทาเวทีการจัดเก็บข้อมูล
การปรับปรุงโครงสร้างและ เชิงพื้นที่ (Focus Group) ตามโครงการ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จใน
ของหน่วยงาน
การดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อ
การ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 20 คน ประกอบด้วย กลุ่ม/ชุมชน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัดนครปฐม จากัด (เกษตร แปรรูป และ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน)
ปี 2562
1. มี ก ารด าเนิ น โครงการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบต่ อ ความส าเร็ จ การขั บ เคลื่ อ น
สัมมาชีพชุมชน กิจกรรม : การจัดเวทีจัดเก็บ
ข้ อ มู ล การวิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ประจวบคีรขี ันธ์ กลุ่มเป้าหมาย จานวน 25 คน
แบ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
5 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
จานวน 20 คน งบประมาณ 13,960 บาท

เชิงคุณภาพ
ได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้
กาหนดไว้
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. มี รู ป แบบการพั ฒ นาชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วโดย
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด
2. มีการนาข้อมูลและแนวทางไปปรับใช้ในการ
จัดทาหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
และผู้นาชุมชนในพื้นที่ให้บริการเหมาะสม ตาม
สถานการณ์
3. มีแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวอื่น ๆ
4. การดาเนิ น การกิ จ กรรมการจั ดเก็ บ ข้ อ มู ล
การวิจัยเชิงพื้นที่ (Focus Group) ตาม โครงการฯ
สามารถสรุปข้อมูลตามประเด็น การสนทนา ได้ดังนี้
1) สินค้าหรือบริการ ที่กลุ่มได้เข้าร่วมกิจการ
กับบริษัทประชารัฐฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ดังนี้ สินค้าแปรรูป สินค้าเกษตร และการบริการ
ด้านการท่องเที่ยวตาม สถานที่ต่างๆ ในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม
2) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม หลังจาก
เข้าร่วมกิจการกับบริษัทประชารัฐฯ ในด้านการ
กระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ด้านความรู้และทักษะ
ที่ได้รับเพิ่มขึ้น ด้าน การประกอบอาชีพ ด้านโอกาส
ทางเศรษฐกิจ ด้านศักยภาพ ด้านการพัฒนา ผลผลิต
การตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และ
จานวนลูกค้าหรือ ผู้ใช้บริการ
3) ผลดีที่ท่านหรือกลุ่มของท่านได้รับจาก
การร่วมกิจการกับบริษัทประชารัฐฯ ดังนี้ ด้าน
พัฒนาผลิตภัณ์หรือบริการการ แนะนาแหล่งทุน
หรือการจัดหาทุน ด้านการบริหารจัดการของกลุ่ม
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ด้านวิชาการหรือองค์ ความรู้
ด้ า นการสร้ า งและเชื่ อ มโยง เครื อ ข่ า ย และ
ความสามารถในการขอ ความร่ ว มมื อ จาก
ผู้สนับสนุนด้าน งบประมาณจากส่วนต่าง ๆ
4) ผลที่เกิดขึ้นจากจากการร่วมกิจการกับ

- 221 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

(10) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบ (Model) 16
ในการแข่งขัน
ฐานเรียนรู้สู้ (ราคายาง) 3 โล 100
- ด้านการสร้างโอกาสและ ปี 2561
ความเสมอภาคทางสังคม 1. โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ
- ด้านการพัฒนาและเสริม (Model) 2 ไร่ ได้หลายแสน ณ ศูนย์ศึกษา
สร้างศักยภาพทรัพยากร และพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
มนุษย์
ปี 2562
นโยบายรัฐบาล
1. สนับสนุนงานวิจัย และประเมินผลให้นักศึกษา
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ฝึกงาน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเข้มแข็งจากฐานราก ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมศึกษา
การปรับปรุงโครงสร้างและ ชุ มชน ต.น้ าตก อ.ทุ่ งสง จ.นครศรี ธรรมราช
ทบทวนบทบาทภารกิ จ จานวน 60 วัน ได้ร่วมกับชุมชนในการดาเนิน

เชิงคุณภาพ
บริษัทประชารัฐฯ ดังนี้ มีการกระจาย รายได้ใน
ชุมชน มีความสุขเพิ่มขึ้น จาก รายได้ที่เพิ่มขึ้น
สุขภาพดีขึ้น และมี คุณภาพชีวิตดีขึ้น ความต้องการ
เข้าร่วม ต่อไป และตรงกับความต้องการของ
ประชาชน สามารถลดความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นใน
ชุมชนได้
5. มีก ารศึก ษาการขั บเคลื่อ นสั มมาชี พชุ มชน
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ใน
ประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น พบว่ า
ทุ ก ภาคส่ ว นจะต้ อ งเป็ น ที่ ป รึ ก ษาที่ ดี มี ก าร
ประสานงานกันเพื่อช่วยเหลือในการแก้ไข ปัญหา
และมีการติดต่อผลการดาเนินงาน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กาหนดไว้
2) ด้านปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ คือ
มีกระบวนการดาเนินงานในโครงการที่ ชัดเจน
คุ ณ ลั ก ษณะที ม วิ ท ยากรผู้ น าสั ม มาชี พ และมี
ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
3) ด้ า นข้ อ เสนอแนะในการขั บ เคลื่ อ น
สัมมาชีพชุมชนให้ประสบความสาเร็จ คือ ควร มี
การมุ่งเน้นกระบวนการการทางานแบบมี ส่วนร่วม
และการให้ความสาคัญในการคัดเลือกเป้าหมาย
ของการดาเนินงาน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. ผู้รับการบริการวิชาการสามารถศึกษาเรียนรู้
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความหลากหลาย
สามารถนาเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจาวันได้
2. ผู้รับการบริการวิชาการสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรได้
3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุนชนนครศรีธรรมราช
ได้ขยายผลจากฐานเรียนรู้ทั้ง 16 ฐาน จัดทาเป็น
โมเดล ๒ ไร่ เลี้ยงคนได้ ๑๐ คน มีรายได้ทุกวัน

- 222 ความเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
กิจกรรม 3 กิจกรรม
1) กิจกรรมอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์
ดูแลสิ่งแวดล้อม
2) การวิ่งเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยว OTOP
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 500 คน
3) กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP
และขายสินค้า OTOP ทาง online
2. โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความสาเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน

(11) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 จานวน 2 เรื่อง
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อน
ในการแข่งขัน
เศรษฐกิจฐานราก ของกรมการพัฒนาชุมชน
- ด้านการสร้างโอกาสและ โดยการดาเนินกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus
ความเสมอภาคทางสังคม Group) จานวน 18 คน เพื่อค้นหาปัญหาใน
- ด้านการพัฒนาและเสริม การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากในการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร ดาเนินงานผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาเศรษฐกิจ
มนุษย์
ฐานรากโดยกลไกประชารัฐและวิสาหกิจเพื่อ
นโยบายรัฐบาล
สังคม และเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง แนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ความเข้มแข็งจากฐานราก 2. การวิ จั ย ผลส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน
การปรับปรุงโครงสร้างและ โครงการสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตามหลั ก
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา จังหวัด

เชิงคุณภาพ
ไม่น้อยกว่า ๕๐,000 บาท/เดื อน ซึ่ งอยู่ใ น
ระหว่างดาเนินการ มีกิจกรรมดังนี้ (๑) ปลูกผัก
ในโรงเรือน (๒) ปลูกผักตัดยอด (๓) ปลูกไม้ผล
(๔) ปลูกหมาก (๕) เลี้ยงปลา (๖) เลี้ยงหอย (๗) ปลูก
เสาวรส (4) เลี้ยงกบ จากการดาเนินงานดังกล่าว
มีคณะเข้ามาศึกษาดูงานแล้ว จานวน ๒๓ คณะ
ประมาณ ๑,๖๐๐ คน เช่น นักเรียนนักศึกษา
เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และบุคลากรหน่วยงาน
เอกชนและรัฐวิสาหกิจ แต่ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
เหล่านี้ส่วนใหญ่ยังขาดการนาเสนอในเรื่องของ
สื่อความหมายที่ผู้รับบริการวิชาการศึกษาและ
เข้าใจง่าย
4. นศ. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จานวน 16 คน ร่วมดาเนินการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา
ของชุมชนด้านการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม การสร้าง
เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี และการต่อยอดสินค้า
OTOP ให้กับชุมชน
5. กรมการพัฒนาชุมชนมีแนวทางจากปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนจากพื้นที่ตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จใน
การด าเนิ น งาน สู่ ก ารส่ งเสริ ม การพั ฒ นางาน
สัมมาชีพในหมู่บ้าน ในการสร้างงานสร้างรายได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ได้ดาเนินงาน
การวิจัย เพื่อพัฒนางานโดยนาผลของการวิจัย
ได้พัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนการ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ทั้งในระดับ
ปัจเจกชน ระดั บครั วเรือน ให้อยู่ ดี กิ นดี มีอาชี พ
และรายได้พอเพียง และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้
ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง พึ่ ง ตนเองได้ มี ค วาม
สามั ค คี ป รองดอง เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ และได้
เผยแพร่วิธีการดาเนินชีวิต การบริหารจัดการ
ชีวิต การบริหารจัดการชุมชน และการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์

- 223 ความเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
ในความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุ ม ชนยะลา โดยมี ก ารด าเนิ น งานในพื้ น ที่
1,444 หมู่บ้าน โดยคานึงถึงความสอดคล้อง
กั บ แนวทางนโยบายทุ ก ระดั บ และตั ว ชี้ วั ด
ความส าเร็ จ ตามแผนงานบู ร ณาการการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเข้มแข็ง
ตลอดจนกระบวนงานสร้างสัมมาชีพชุมชน
ผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันจะส่งผลต่ อการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2561 จานวน 1 เรื่อง คือ มีการดาเนิน
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จ
การขั บ เคลื่ อน สัม มาชี พ ชุม ชน กิ จกรรม :
การจัดเวทีจัดเก็บ ข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ ใน
พื้นที่จังหวัด สตูล กลุ่มเป้าหมาย จานวน 25 คน
แบ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
5 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
จานวน 20 คน
ปี 2562 จานวน 1 เรื่อง คือ มีการดาเนิน
โครงการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผลกระทบต่ อ
ความสาเร็จการขับเคลื่อน สัมมาชีพชุมชน
กิจกรรม : การจัดเวทีจัดเก็บ ข้อมูลการวิ จัย
เชิงพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัด สตูล กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 25 คน แบ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) 5 คน และการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) จานวน 20 คน เพื่อศึกษา
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
(9.2) ภารกิจด้านการจัดการความรู้
(1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ดาเนินการจัดการความรู้องค์กร จานวน 1 เรื่อง
ในการแข่งขัน
คือ โครงการจัดการความรู้เพื่อยกระดับองค์กร
- ด้านการสร้างโอกาสและ สู่ Smart College Phase 4 จานวน 1 เรื่อง
ความเสมอภาคทางสังคม และชุดองค์ความรู้ของบุคลากร จานวน 12 เรื่อง
- ด้านการพัฒนาและเสริม และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สร้างศักยภาพทรัพยากร แก่ผู้สนใจ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
มนุษย์
นครนายก รางวัล KM ดีเด่น ในระดับรายบุคคล
นโยบายรัฐบาล
2 เรื่อง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ปี 2561
ความเข้มแข็งจากฐานราก 1. ดาเนินการจัดการความรู้องค์กร รายบุคคล
การปรับปรุงโครงสร้างและ จานวน 5 เรื่อง และถอดองค์ความรู้จากผู้นา

เชิงคุณภาพ
ให้ สามารถตอบสนองยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

1. จากการจัดการความรู้ขององค์กร ในโครงการ
จัดการความรู้เพื่อยกระดับองค์กรสู่ Smart College
Phase 4 ที่มุ่งเน้นการจัดองค์ความรู้จากการปฏิบัติ
จริงมาใช้เป็นเครื่องมือในการทางานเพื่อพัฒนา
บุคลากร นาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการทางาน ซึ่งจากผลการดาเนินตาม
โครงการ
1. ระดับบุคคล ส่งผลให้ขีดสมรรถนะบุคลากร
ในองค์กร ฐานะผู้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรู้
(Knowledge worker) เพิ่มขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ
สนั บ สนุ น การท างานของบุ ค ลากรในองค์ ก ร
และสามารถต่อยอดการทางานของพัฒนากรใน

- 224 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ สัมมาชีพชุมชน เพื่อมาจัดทาชุดความรู้ และ
ของหน่วยงาน
เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
ปี 2562
1. ดาเนินการจัดการความรู้องค์กร รายบุคคล
จานวน 13 เรื่อง

(2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖๐
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. บุคลากรในสังกัดดาเนินการจัดการความรู้
ในการแข่งขัน
ของตนเอง ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใน
- ด้านการสร้างโอกาสและ การปฏิ บั ติ ง านและองค์ ค วามรู้ ทั่ ว ๆ ไป
ความเสมอภาคทางสังคม จานวน 36 เรื่อง
- ด้านการพัฒนาและเสริม 2. ดาเนินโครงการตลาดนัดความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยน
สร้างศักยภาพทรัพยากร องค์ความรู้ร ะหว่า งกัน ในพื้น ที่ 6 จังหวั ด
มนุษย์
จานวน 1 รุ่น 30 คน
นโยบายรัฐบาล
ปี 2๕๖๑
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 1. บุคลากรในสังกัดดาเนินการจัดการความรู้
ความเข้มแข็งจากฐานราก ของตนเอง ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใน
การปรับปรุงโครงสร้างและ การปฏิ บั ติ ง านและองค์ ค วามรู้ ทั่ ว ๆ ไป
ทบทวนบทบาทภารกิ จ จานวน 42 เรื่อง
ของหน่วยงาน
2. สนับสนุนการจัดทานวัตกรรม CDD HRD
4.0 รายบุคคล จานวน 12 เรื่อง และของ
หน่วยงาน 1 เรื่อง คือ “Info Knowledge”
เป็นการนาองค์ความรู้ในรูปแบบเอกสารมา
จัดทาเป็นสื่อ Animation เพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
ปี ๒๕๖๒
1. บุคลากรในสังกัดดาเนินการจัดการความรู้
ของตนเอง ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใน
การปฏิ บั ติ ง านและองค์ ค วามรู้ ทั่ ว ๆ ไป
จานวน 40 เรื่อง
2. สนับสนุนการจัดทานวัตกรรมด้านวิชาการ
รายบุคคล จานวน 8 เรื่อง

เชิงคุณภาพ
พื้นที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
2. ระดับองค์กร ส่งผลให้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ดีขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ภารกิจและ
บทบาทสาคัญที่องค์กรได้รับมอบหมาย บรรลุเป้าหมาย
งานอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณค่าแก่งานพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ Learning Organization
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนใน
ระดับประเทศ โดยผ่านชุดองค์ความรู้ที่ผ่านการ
ระดมความคิดและความรู้ของบุคลากรในองค์กร
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
สามารถนาไปประยุ ก ต์ ใช้ใ นการปฏิ บั ติงาน/
ปฏิบัติตน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับองค์ความรู้
ที่ จ ะน าไปใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นงานในชุ ม ชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม ต่อไป

- 225 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. จัดทาคู่มือประกอบการจัดการความรูเ้ พื่อ
ในการแข่งขัน
คุณภาพคน งาน และองค์กร จานวน 1 เล่ม
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. จัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
ความเสมอภาคทางสังคม 1 คน/1 เรื่อง มีผลงานการจัดการความรู้ของ
- ด้านการพัฒนาและเสริม บุคลากรศูนย์ฯชลบุรี จานวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง
สร้างศักยภาพทรัพยากร ปี 2561
มนุษย์
1. วารสารความรู้เรื่องของดีพื้นบ้าน “ผักกระชับ”
นโยบายรัฐบาล
จานวน 1 เล่ม
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 2. สร้างสื่อวีดีทัศน์ “ผักกระชับ 3 ไร่ ได้ 2 แสน
ความเข้มแข็งจากฐานราก จานวน 1 เรื่อง
การปรับปรุงโครงสร้างและ 3. จัดทาแผ่นพับส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
ของหน่วยงาน
1) ของดี พื้นบ้าน (ผักกระชับมีที่เดียวใน
ประเทศไทย)
2) บ้านทะเลน้อย ม.6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง
จ.ระยอง
4. จัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
1 คน/1 เรื่ อง มีผลงานการจัดการความรู้
ของบุคลากรศูนย์ฯชลบุรี จานวนทั้งสิ้น 18 เรื่อง
ปี 2562
1. การจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพคน งาน
และองค์กร ประจาปี 2562
1) จัดทาชุดความรู้ เรื่อง “นักบริหารงาน
ฝึกอบรมมืออาชีพ” (รูปแบบ Infographic จานวน
32 หน้า)
2) จัดทาหนังสือ E-book เรื่องนักบริหารงาน
ฝึกอบรมมืออาชีพ
3) จัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
1 คน/1 เรื่อง มีผลงานการจัดการความรู้ของ
บุคลากรศูนย์ฯชลบุรี จานวนทั้งสิ้น 20 เรื่อง
2. นาเสนอองค์ความรู้ดีเด่นระดับหน่วยงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการตลาดนัดความรู้
งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจาปี 2562
3. จัดบูธนิทรรศการองค์ความรู้ดีเด่นระดับ
หน่วยงานในโครงการตลาดนั ดความรู้งาน
พัฒนาชุมชน (KM Market) ประจาปี 2562

เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีมี
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพคน งาน และองค์กรดียิ่งขึ้น
2. มีองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
ของบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็นระบบง่ายต่อการใช้ประโยชน์
3. ส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชลบุรีนาองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่
ดีจากการจัดการความรู้ไปปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานขององค์กร"
4. สนับสนุนการดาเนินงานของชุมชนตามยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐาน
ราก ในการส่ งเสริ ม ความรู้อ าชี พการปลู ก ผั ก
กระชับเพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน
5. ส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุม ชนชลบุ รีน าองค์ ค วามรู้ หรื อ แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ดีจากการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ
จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขององค์กร
6. บุคลากรสามารถจัดการความรู้ในงาน เพื่อพัฒนา
องค์กรไปสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้”
7. ได้วิธีการ/แนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)
เกี่ยวกับการฝึกอบรม และการพัฒนา Training
& Development (T&D) เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานด้านการฝึกอบรมของบุคลากร
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
8. นาองค์ความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อใช้
ประโยชน์ระหว่างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนฯ
จานวน 11 แห่ง ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงาน/องค์กรที่
มี ลั ก ษณะการด าเนิ น งานที่ เ หมื อ นกั น จึ ง เป็ น
ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานองค์กรใน
ภาพรวม
9. เกิดการจัดการความรู้ภายในองค์กรร่วมกัน
ของบุ คลากรท าให้ เกิด การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
แบ่ ง ปั น องค์ ค วามรู้ ที่ ค้ น พบ เทคนิ ค วิ ธี ก าร
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อพัฒนาองค์กร
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ

- 226 ความเปลี่ยนแปลง
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(4) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. กิจกรรมคัดเลือกความรู้งานพัฒนาชุมชน
ในการแข่งขัน
(KM) ระดับหน่วยงาน 1 เรื่อง /ระดับบุคคล
- ด้านการสร้างโอกาสและ 14 เรื่อง
ความเสมอภาคทางสังคม ปี 2561
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. กิจกรรมคัดเลือกความรู้งานพัฒนาชุมชน
สร้างศักยภาพทรัพยากร (KM) ระดับหน่วยงาน 1 เรื่อง /ระดับบุคคล
มนุษย์
13 เรื่อง
นโยบายรัฐบาล
2. โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง (KM Market)
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2562
การปรับปรุงโครงสร้างและ 1. กิจกรรมคัดเลือกความรู้งานพัฒนาชุมชน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ (KM) ระดับหน่วยงาน 1 เรื่อง /ระดับบุคคล
ของหน่วยงาน
12 เรื่อง

(5) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 จานวน 15 เรื่อง
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ขั้นตอนการขอใช้อาคารสถานที่
ในการแข่งขัน
2. การบริหารจัดการกับความขัดแย้งภายในองค์กร
- ด้านการสร้างโอกาสและ 3. การสร้ า งพลั งและสร้ า งก าลั งใจในการ
ความเสมอภาคทางสังคม ทางานให้มีความสุข
- ด้านการพัฒนาและเสริม 4. การทาเอกสารนาเสนอให้น่าสนใจ
สร้างศักยภาพทรัพยากร 5. การบริการให้ประทับใจ (Smile Service)
มนุษย์
6. เทคนิ ค การบริ ห ารโครงการฝึ ก อบรม
นโยบายรัฐบาล
ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างมืออาชีพ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 7. เทคนิ คการสื่ อสารและประสานงานใน
ความเข้มแข็งจากฐานราก การให้บริการอย่างมีคุณภาพ
การปรับปรุงโครงสร้างและ 8. การปรับปรุงวิธีการทางาน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 9. กระบวนการเบิก-จ่าย
ของหน่วยงาน
10. การส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
11. การซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฯ ในงานฝึกอบรม
...อย่างไรให้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีความสุข
12. การขอใช้รถยนต์ราชการ
13. การขออนุญาตไปราชการของผู้อานวยการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
14. การเป็น วิ ท ยากรกระบวนการในการ

เชิงคุณภาพ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ปี 2560
1. กิจ กรรมคั ดเลื อกความรู้ งานพัฒ นาชุ ม ชน
(KM) ระดับหน่วยงาน/ระดับบุคคล
ปี 2561
1. กิจกรรมคัดเลือกความรู้งานพัฒนาชุมชน
(KM) ระดับหน่วยงาน /ระดับบุคคล
2. โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน
(KM Market) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับหน่วยงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2562
1 กิจกรรมคัดเลือกความรู้งานพัฒนาชุมชน
(KM) ระดับหน่วยงาน/ระดับบุคคล
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ได้
ด าเนิ น การจั ด การความรู้ ถอดบทเรี ย นและ
บันทึกองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของปราชญ์ผู้นาชุมชน
ผู้นาสัมมาชีพ และองค์กรเครือข่าย ในการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจน
ประสบผลสาเร็จ ทาให้มีคลังความรู้ วิธีการ เครื่องมือ
เทคนิค และกรณีศึกษา โดยสามารถนาความรูท้ ี่
ได้จัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ ทั้งในระดับปัจเจกชน
ระดั บครั วเรื อน และระดั บหมู่ บ้าน/ชุมชน ทาให้
ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดี มีความสุข เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานราก

- 227 ความเปลี่ยนแปลง
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ฝึกอบรมผู้นาสัมมาชีพ
ปี 2561 จานวน 15 เรื่อง
1. การส่ง พร้อมนาส่งหนังสือราชการ
2. การถอดภาพเอกสารเป็นตัวหนังสือผ่าน
แอพพลิเคชั่น
3. เทคนิคการเขียนหลักสูตรฉบับชาวบ้าน
4. เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง
5. บาเหน็จบานาญข้าราชการเมื่อเกษียณอายุ
ราชการ/ลูกจ้างประจา
6. การรับ การเสนอ และการส่งหนังสือกรณี
รับจากไปรษณีย์
7. เทคนิคการปลูกผักสลัดขั้นเทพ
8. เทคนิคการฝึกอบรมอย่างไรได้ความรู้ (ไม่
หลับ) สไตล์ชณลดา
9. การออกแบบสื่อการเรียนรู้
10. เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล
11. การบริห ารโครงการฝึ กอบรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
12. เทคนิคการเป็นวิทยากรคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
13. การขอใบกากับภาษี ใบเสร็จรับเงินค่า
สาธารณูปโภค
14. ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
15. ปั จ จั ย สู่ ค วามส าเร็ จ ของการพั ฒ นา
มาตรฐานการให้บริการ
ปี 2562 จานวน 16 เรื่อง
1. รับ เสนอ ส่ง คืน หนังสือราชการ
2. การถอดภาพเอกสารเป็นตัวหนังสือผ่าน
แอพพลิเคชั่น
3. เทคนิคการเขียนหลักสูตรฝึกอบรมภาค
ประชาชนแบบบ้าน ๆ
4. การพูดในที่ชุมชน
5. การตรวจสอบพัสดุประจาปี
6. เทคนิคการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการภายในประเทศ
7. การทาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากของใช้
ในครัวเรือน
8. เกมส์สัมพันธ์ “ปาเป้า-ปาโป่ง”
9. เคล็ดลับการสอนอย่างไรให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสนใจ (ไม่หลับ)
10. การดูแลและแก้ปัญหาของเครื่องปริ้นเตอร์
ยี่ห้อ แคนนอน
11. เทคนิคและวิธีการขจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เชิงคุณภาพ

- 228 ความเปลี่ยนแปลง
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12. การสร้างบรรยากาศในการทางาน
13. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้
14. การเลี้ยงไก่บ้าน ไก่พื้นเมือง
15. การสร้างและพัฒนาผู้นาในการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
16. สร้างคน “คนสร้างงาน” สู่การเป็นวิทยากร
ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจพอเพียง
(6) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ จานวน 8 เรื่อง
ในการแข่งขัน
1. เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
- ด้านการสร้างโอกาสและ (in-depth interview)
ความเสมอภาคทางสังคม 2. การเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม
- ด้านการพัฒนาและเสริม 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร ฝึ ก อบรมด้ ว ยการทบทวนหลั ง กิ จ กรรม
มนุษย์
(After Action Review : AAR)
นโยบายรัฐบาล
4. ขั้นตอนในการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 5. การให้บริการที่ประทับใจ
ความเข้มแข็งจากฐานราก 6. วัสดุงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
การปรับปรุงโครงสร้างและ 7. เทคนิคการจูนเสียงในห้องฝึกอบรม
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 8. การสร้างความประทับใจแรกเห็น ใน
ของหน่วยงาน
กระบวนการฝึกอบรม (first impression)
ปี 2561
จานวน 13 เรื่อง
1. เคล็ดไม่ลับการพิมพ์เอกสารที่สะดวกและ
รวดเร็วผ่าน Google
2. เทคนิคการจัดทาสื่อนิทรรศการสนับสนุน
กระบวนการฝึกอบรม
3. กระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่องการย้อม
ฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
4. เทคนิคการตอบคาถามในการเป็นวิทยากร
5. เทคนิคการนาสันทนาการ
6. เข้าสู่บทเรียนแบบมีสไตล์ไทยแลนด์ 4.0
ด้วย “คาฮูท”
7. การบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ
8. การบันทึก BPM ให้ถูกต้องและตรงกัน
กับระบบ GFMIS
9. หน้าที่ของกรรมการตรวจรับงานจ้างและ
การควบคุมงาน
10. การควบคุมวัสดุ
11. เทคนิ ค การตั ด ต่ อ วี ดี ทั ศ น์ เ พื่ อ งาน
ประชาสัมพันธ์

เชิงคุณภาพ

การสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวและผู้อื่น สามารถ
ศึกษาเรียนรู้ได้ เผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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เชิงปริมาณ
12. เส้นทางสัมมาชีพสู่ OTOP
13. แนวทางการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ
ปี 2562
จานวน 14 เรื่อง
1. OTOP ปังๆๆตามสไตล์ D-HOPE
2. เส้นทางสัมมาชีพ
3. การบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาบุคลากรยุค ๔.๐
5. วิทยากรกระบวนการกับการทาAAR
6. การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ดาเนินรายการ
(Moderator)
7. การจัดทาโครงการวิชาการ
8. การใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
เครื่องมือสาหรับวิทยากรกระบวนการ
9. การแจกแจงความถี่ด้วยโปรแกรม Microsoft
Office Excel
10. การทาแผ่นปูทางเดินคอนกรีต
11. การวางแผนการทางานและการจัดลาดับ
ความสาคัญของงานธุรการ
12. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิ ธีเฉพาะ
เจาะจง
13. ออกแบบภาพอิ น โฟกราฟิ ก ใช้ ใ นงาน
ประกอบเอกสารและการนาเสนอ
14. การจ่ยาเงินผ่านระบบ KTB Corporate
Online
(7) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ถอดองค์ความรู้ด้านสัมมาชีพ เผยแพร่
ในการแข่งขัน
ผ่านสื่อออนไลน์ จานวน 76 เรื่อง
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. ถอดองค์ความรู้บุคลากรศูนย์ฯ และงานริเริ่ม
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างสรรค์ นวัตกรรม เผยแพร่ จานวน 56 เรื่อง
- ด้านการพัฒนาและเสริม ปี 2561
สร้างศักยภาพทรัพยากร 1. ถอดองค์ความรู้ด้านสัมมาชีพ เผยแพร่
มนุษย์
ผ่านสื่อออนไลน์ จานวน 54 เรื่อง
นโยบายรัฐบาล
2. ถอดองค์ความรู้บุคลากรศูนย์ฯ และงานริเริ่ม
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง สร้างสรรค์ นวัตกรรม เผยแพร่ จานวน 56 เรื่อง
ความเข้มแข็งจากฐานราก ปี 2562
การปรับปรุงโครงสร้างและ 1. ถอดองค์ความรู้บุคลากรศูนย์ฯ และงานริเริ่ม
ทบทวนบทบาทภารกิ จ สร้างสรรค์ นวัตกรรม เผยแพร่ จานวน 55 เรื่อง
ของหน่วยงาน
(8) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖๐

เชิงคุณภาพ

มีชุดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ และ
บุคลากรศูนย์ เผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

1. เป็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย สามารถนาไป

- 230 ความเปลี่ยนแปลง
- ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
- ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
หน่วยงานมี การจั ดการความรู้ และได้ องค์ความรู้
จานวน ๓1 เรื่อง
1. เทคนิคการเป็นวิทยากรวิชาการสร้างคุณค่า
งานพัฒนาชุมชนด้วย BMC/VPCANVAS
2. เทคนิคการเป็นวิทยากร วิชาทักษะการเป็น
วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
3. เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการประเมินผล
การฝึกอบรมในระบบ online
4. เทคนิคการทาสื่อ Power Point โดยใช้รูปภาพ
มากกว่าตัวหนังสือ
5. วิธีการตัดต้นไม้ที่ยังให้ร่มเงาและสวยงาม
6. วิธีการย่างเนื้อไม่ให้ลุกไหม้และเกิดควัน
7. เทคนิคการถวายความอาลัย... ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ให้เกิดประสิทธิภาพ
8. การยืมเงินราชการ
9. การจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรม
10. ขั้นตอนการรับรายงานตัว
11. เซ็นชื่อใบสาคัญรับเงินค่าพาหนะอย่างไร
ไม่ให้พลาด
12. ปฐมนิเทศครบ อบรมราบรื่น
13. พั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ ให้ เ ข้ ม เข้ ม แข็ งด้ ว ย
หลัก ๕ ก + ๔ ม
14. เทคนิคการใช้เกมละลายพฤติกรรมใน
การอบรม
15. การจัดผู้เข้ารับการอบรมเข้าพักหอพัก
สรลวงสองแคว
16. การทาความสะอาดอาคารฝึกอบรมทุก ๆ
๓๐ นาที
17. แรงบันดาลดาลใจ/การตั้งปณิธานแก่
วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
18. หลักการถ่ายทอดความรู้ที่ดี
19. คุณธรรม 8 ประการ
20. การจัดสวนหย่อม
21. การถอดบทเรียนเรื่องการทาปุย๋ หมักชีวภาพ
22. เทคนิคการปูผ้าและพับผ้าปูที่นอน
23. การเตรียมความพร้อมห้องประชุมเพื่อ
รองรับการประชุมต่าง ๆ
24. วิธีการชาร์จไฟและถนอมแบตเตอรี่มือถือ
และแท็บเลท
25. การล้างภาชนะที่มีประสิทธิภาพ
26. การดูแลซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้าให้มี
ประสิทธิภาพ
27. การปรุงดินปลูกพืช

เชิงคุณภาพ
พั ฒ นางาน พั ฒ นาบุ ค ลากร พั ฒ นาองค์ ก ร
พั ฒ นาภู มิ ทั ศ น์ ข องหน่ ว ยงาน พั ฒ นาชุ ม ชน
พัฒนาผู้นา เครือข่าย และภาคีการพัฒนา ทั้ง
ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
โดยเฉพาะการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก
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เชิงปริมาณ
28. เทคนิคการดูแลแบตเตอรี่รถยนต์
29. ทีมงานต้อนรับ (Wellcome Dring)
30. การเผาถ่านเตาหลุม
31. หลอดไฟเสียทายังไง
ปี ๒๕๖๑
หน่วยงานมี การจั ดการความรู้ และได้ องค์ความรู้
จานวน ๓๐ เรื่อง
1. เทคนิคการทางานที่มีความสุข ด้วยหลัก
5 ห 8 อต. และ 8 ม เบิกบาน (ABCDEFและS&P)
2. เทคนิคการเตรียมการฝึกอบรมให้ประสบ
ความสาเร็จ
3. วิธีการทาให้ต้นตะไคร้สดหลังจากการถอน
เพื่อรอการจาหน่าย
4. เทคนิคการประสานผู้เข้าอบรม
5. การเป็นวิทยากรถ่ายทอด "องค์ความรู้สู่
สัมมาชีพ"
6. เทคนิคการจูงใจให้ผู้เข้าอบรมที่เป็นตัวแทน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกอยากฝึกอบรม
7. เทคนิคการเป็นวิทยากร วิชาทักษะการ
เป็นวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ (การฝึกปฏิบัติ)
8. สแกนเอกสารอย่างง่ายได้ด้วยมือถือของเรา
9. การขอแจ้งย้ายทะเบียนรถยนต์ราชการ
เข้ามาใช้ภายในจังหวัดที่รถใช้งาน
10. วิธีการทาปุ๋ยหมักธรรมชาติ
11. เดินสายกล้องวงจรปิดด้วยสาย LAN และ
Balun
12. เทคนิคการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
ฝึกอบรมในประเทศด้วยแผ่นพับ
13. เทคนิคการแก้ไขปัญหาการถ่ายเอกสาร
เบื้องต้น
14. แบบประเมินออนไลน์ ไม่ยาก อย่างที่คิด
15. แต่งรูปภาพง่าย ๆ ด้วยการเอาพื้นหลังออก
16. SPSS ผู้ช่วยวิเคราะห์แบบประเมิน
17. การแปะลิงก์แบบประเมินออนไลน์ในไลน์กลุ่ม
18. การสร้างรหัสข้อมูล
19. รูปแบบการเขียน - พิมพ์หนังสือราชการ
20. การจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศใน
ส่วนสนามบิน
21. เทคนิคการทาโบคะฉิ
22. น้าหมักชีวภาพจากมะเฟือง
23. เทคนิคการตรวจเช็คน้ามันเครื่องรถยนต์
24. ศาลาพักใจ พักกาย
25. วิธีการผสมดินใช้เอง

เชิงคุณภาพ
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เชิงปริมาณ
26. การโบกให้สัญญาณรถยนต์ แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
27. ถูพื้นกระเบื้องให้สะอาดใสปิ๊ง
28. การปอกมะม่วงสุกให้น่ารับประทาน
29. 4 ขั้นตอนทาความสะอาดพื้นร่องยาแนว
ดาให้เหมือนใหม่
30. เทคนิคการทาความสะอาดพื้นด้วย 3 ขั้นตอน
ปี ๒๕๖๒
หน่วยงานมี การจั ดการความรู้ และได้ องค์ความรู้
จานวน ๓๐ เรื่อง
1. การขับเคลื่อน 5 ส. ให้ได้ผลดีต้องมีใจ...
(รัก)...ที่จะทาและมี...จิตอาสา
2. เทคนิคการเป็นวิทยากรโดนใจ
3. การปฏิบัติหน้าที่ของ กว.โดยเคร่งครัด
4. ผู้ดาเนินรายการแบบมืออาชีพ (วิทยากร
ประจาวัน)
5. เทคนิคการเป็นวิทยากรตั้งปณิธานด้วย
ชุดจิตอาสา
6. เทคนิคการเป็นวิทยากร วิชาทักษะการ
เป็นวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
7. การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม
ที่มีประสิทธิภาพ
8. การเตรียมตัวสาหรับการเป็นวิทยากรมือใหม่
9. ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสานักงาน
10. เทคนิคการทาปุ๋ยหมักธรรมชาติ
11. มีภาพดี...เพราะวิทยากรให้
12. ให้ความรู้งานการเงินด้วยกระดาษแผ่นเดียว
13. หน้าซอง หน้าสอง
14. กาหนดการพิธีเ ปิดโครงการฝึกอบรม
สาหรับวิทยากรเวรประจาวัน
15. ก าหนดการพิ ธี ปิ ด โครงการฝึ ก อบรม
สาหรับวิทยากรเวรประจาวัน
16. เปลี่ยนดินแย่ เป็นดินดี
17. น้าหมักขี้ ดีต่อผัก
18. การปลูกฟักทองอินทรีย์
19. Captuer อย่างคมชัด
20. ปุ๋ยหมักแห้งโบกาฉิ
21. ทีมงานต้อนรับ (Welcome Drink)
22. ชาญอ้อยหีบ
23. ที่นั่งพักใจจากไม้ไผ่
24. การตัดหญ้าและกิ่งไม้แบบประหยัดเวลา
และพลังงาน
25. เทคนิคการทาความสะอาดห้องน้าที่มี

เชิงคุณภาพ
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เชิงปริมาณ
คราบติดแน่น/คราบสนิม/คราบฝังลึก
26. สูตรน้ายาทาความสะอาดกระจกให้ใสปิ๊ง
27. วิธีม๊อบพื้นห้องและพื้นทางเดิน
28. ปุ๋ยหมักจากใบไม้
29. การดูแลต้นแก้วมังกร
30. การดูแลมะนาวในวงบ่อแบบอินทรีย์
(9) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. มีการดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ของ
ในการแข่งขัน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
- ด้านการสร้างโอกาสและ ชุมชนเพชรบุรี จานวน 10 องค์ความรู้
ความเสมอภาคทางสังคม 2. มีการจัดทาองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาและ
- ด้านการพัฒนาและเสริม พัฒนาชุมชนเพชรบุรี จานวน 1 องค์ความรู้
สร้างศักยภาพทรัพยากร ชื่อ 1 ทีม 1 ภูมิทัศน์สวยด้วยมือเรา
มนุษย์
ปี 2561
นโยบายรัฐบาล
1. มีการดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ของ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและ พัฒนา
ความเข้มแข็งจากฐานราก ชุมชนเพชรบุรี จานวน 12 องค์ความรู้
การปรับปรุงโครงสร้างและ 2. มีการจัดทาองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ พัฒนาชุมชนเพชรบุรี จานวน 1 องค์ความรู้
ของหน่วยงาน
ชื่อ 1 ทีม 1 ภูมิทัศน์สวย ด้วย Model and
Idea โดยได้รับรางวัลชนะเลิศองค์ความรู้
ดีเด่ นระดับ หน่ว ยงาน ประเภทศู นย์ศึ กษา
และพัฒนาชุมชน
3. มีการจัดบูธนิทรรศการองค์ความรู้ จานวน
1 บู ธ โดยได้ รั บ รางวั ล ชมการประกวด
บูธนิทรรศการองค์ความรู้ดีเด่น
ปี 2562
1. มีการดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ของ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและ พัฒนา
ชุมชนเพชรบุรี จานวน 14 องค์ความรู้ โดย
นายวิเชษฐ์ เพชรรัตน์ พนักงานราชการทั่วไป
ได้รับรางวัลองค์ความรู้รายบุคคลที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
2. มีการจัดทาองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนเพชรบุรี จานวน 1 องค์ความรู้
ชื่ อ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ สั ม มาชี พ ตามหลั ก ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศพช.เพชรบุรี
3. มีการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภ าพในเรื่ อ งนั้ น ๆ มากขึ้ น
จานวน 14 งาน
(10) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560

เชิงคุณภาพ

1. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันภายใน หน่วยงาน
ซึ่งสามารถนามาปรับใช้กับชีวิตประจาวัน งานใน
หน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงเป็นองค์ความรู้เพี่อสามารถ
ใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ ในอนาคตได้
2. มีการรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ผู้ที่สนใจ และบุคคลภายนอก สามารถนาองค์
ความรู้ไปใช้ได้
3. มีส่วนช่วยช่วยในการเตรียมความพร้อมการ
ด าเนิ น งานของศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
เพชรบุรี เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
4. มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ ความรู้
เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

มีชุดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ และ
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เชิงปริมาณ
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ถอดองค์ความรู้ด้านสัมมาชีพ จานวน 76 เรื่อง
ในการแข่งขัน
2. ถอดองค์ความรู้บุคลากรศูนย์ฯ และงานริเริ่ม
- ด้านการสร้างโอกาสและ สร้างสรรค์ นวัตกรรม เผยแพร่ จานวน 10 เรื่อง
ความเสมอภาคทางสังคม ปี 2561
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. ถอดองค์ความรู้ด้านสัมมาชีพ จานวน 54 เรื่อง
สร้างศักยภาพทรัพยากร 2. ถอดองค์ความรู้บุคลากรศูนย์ฯ และงานริเริ่ม
มนุษย์
สร้างสรรค์ นวัตกรรม เผยแพร่ จานวน 13 เรื่อง
นโยบายรัฐบาล
ปี 2562
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 1. ถอดองค์ความรู้บุคลากรศูนย์ฯ และงานริเริ่ม
ความเข้มแข็งจากฐานราก สร้างสรรค์ นวัตกรรม เผยแพร่ จานวน 13 เรื่อง
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน
(11) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. การดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ของ
ในการแข่งขัน
ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์ศึกษาและ
- ด้านการสร้างโอกาสและ พัฒนาชุมชนยะลาจานวน 30 องค์ความรู้
ความเสมอภาคทางสังคม ปี 2561
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. มีการดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ของ
สร้างศักยภาพทรัพยากร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์ศึกษาและ
มนุษย์
พัฒนาชุมชนยะลาจานวน 32 องค์ความรู้
นโยบายรัฐบาล
2. มี ก ารจั ด ท าองค์ ค วามรู้ ข องศู น ย์ ศึ ก ษา
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง และพัฒนาชุมชนยะลา จานวน 1 องค์ความรู้
ความเข้มแข็งจากฐานราก ชื่อ คู่มือสัมมาชีพพูดได้โดยได้รับรางวัลองค์ความรู้
การปรับปรุงโครงสร้างและ ดีเด่ นระดับ หน่ว ยงาน ประเภทศู นย์ศึ กษา
ทบทวนบทบาทภารกิ จ และพัฒนาชุมชน
ของหน่วยงาน
3. มี ก ารจั ด บู ธ นิ ท รรศการองค์ ค วามรู้
จานวน 1 บูธ ประกอบไปด้วยองค์ความรู้
ของบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
ปี 2562
1. มีการดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ของ
ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนยะลาจานวน 14 องค์ความรู้ คือ
1) ยืมเงินอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบ
2) การจัดซื้อ
3) ทีม Work
4) จากเศษไม้...สู่พลังงานทางเลือก
5) Happiness Data สืบค้นข้อมูลแห่งความสุข
6) ความรู้บนก้อนเมฆ
7) การหมักปุ๋ยนาสู่การเป็นสถาบันความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
8) ยุทธการหมายเลข 10

เชิงคุณภาพ
บุคลากรศูนย์ เผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง เผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้ จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถ
ตอบสนองยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสั ง คม และตอบสนอง
นโยบายรั ฐ บาลด้ า นการพั ฒ นาสร้ า งความ
เข้มแข็งจากฐานราก

1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ได้ดาเนินการ
จัดการความรู้ ถอดบทเรียนและบันทึกองค์ความรู้
ของเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาพั ฒ นาชุ ม ชนยะลา
เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาชุ ม ชนตามภารกิ จ
กรมการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้บุคลากร
สามารถดาเนินการจัดการความรูใ้ นงาน เพื่อพัฒนา
องค์กรไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เกิดนวัตกรรม
ในงานพั ฒ นาชุ ม ชน และเผยแพร่ ใ ห้ ผู้ ส นใจ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
9) การบริหารโครงการสู่ความสาเร็จ
10) ลดสารเคมีด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
11) การจัดองค์ประกอบภาพ
12) มาร่วมลดขยะในที่ทางานกันเถอะ
13) 9 ขั้นตอนกินอย่างพอเพียง
14) ผักเหลียง เคียงคู่สวนยาง Together for life
2. คัดเลือกองค์ความรู้รายบุคคลที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) จานวน 1 องค์ความรู้
คือจากเศษไม้...สู่พลังงานทางเลือก
3. สั ง เคราะห์ ชุ ด ความรู้ ร ะดั บ หน่ ว ยงาน
จานวน 1 ชุดความรู้ คือ รักแผ่นดินพ่อเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
(9.3) ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการทางสังคม โรงเรียนผู้นา โรงเรียนกองทุนชุมชน โรงเรียน OTOP
Academy และโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
(1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ผลการดาเนินการพบว่าชุมชนบ้านบ้านบางพลวง
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกบ้าน มีรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
ในการแข่งขัน
บางพลวง ตาบลบางพลวง อาเภอบ้านสร้าง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเอง
- ด้านการสร้างโอกาสและ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้อย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา
ความเสมอภาคทางสังคม ฐานรากของครั ว เรื อ นและผลั ก ดั น ให้ ก ลุ่ ม และส่งเสริมการตลาด
- ด้านการพัฒนาและเสริม เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ส่งเสริม 2. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างมั่นคง
สร้างศักยภาพทรัพยากร ด้านการตลาดในกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
และยั่งยืนให้ชุมชน ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงเป็น
มนุษย์
ปี 2562
ศูนย์การเรียนรู้ตั วอย่างที่มีประสิทธิภาพ และ
นโยบายรัฐบาล
1. สนับสนุนพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง หมู่ 12 เป็นต้นแบบที่ได้รับความสนใจจากภายนอกมา
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ตาบลป่าขะ อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ศึกษาดูงาน ก่อให้เกิดรายได้ การแลกเปลี่ยน
ความเข้มแข็งจากฐานราก เป็ น พื้ น ที่ ตั ว อย่ า งในด้ า นชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว ความรู้ และสามารถต่อยอดการสร้างเครือข่าย
การปรับปรุงโครงสร้างและ OTOP นวัตวิถี เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นชุมชน เพื่อถ่ายองค์ความรู้ที่เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ 1 ใน 50 ชุม ชนประสบความสาเร็จ แก่ผู้ ที่เ ข้ ามาศึก ษา
ของหน่วยงาน
ของประเทศ
นาไปต่อยอดงานพัฒนาชุมชน
ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
(2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖๐
ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรม สามารถขั บ เคลื่ อ นการ
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ร่วมเป็นวิทยากร สนับสนุนสถานที่ และการ ด าเนิ น งาน OTOP ตลอดจนสามารถพั ฒ นา
ในการแข่งขัน
อานวยความสะดวก ตามโครงการโรงเรี ยน ตนเอง ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อขอรับมาตรฐานฯ
- ด้านการสร้างโอกาสและ OTOP กิจกรรมฝึกอบรมวิทยากรโรงเรียน ได้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ความเสมอภาคทางสังคม OTOP จัดโดยสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก สร้างโอกาสและ
- ด้านการพัฒนาและเสริม ท้องถิ่น : OTOP Academy จานวน 1 รุ่น
ความเสมอภาคทางสั งคม สู่ ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง
สร้างศักยภาพทรัพยากร 2. ร่วมเป็นวิทยากร สนับสนุนการดาเนินงาน ยั่งยืน ต่อไป

- 236 ความเปลี่ยนแปลง
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
ของโรงเรี ย น OTOP จ านวน 2 โรงเรี ย น
รวม 6 รุ่น 180 คน
ปี 2๕๖๑
1. ร่วมเป็นวิทยากร สนับสนุนการดาเนินงาน
ของโรงเรี ย น OTOP จ านวน 2 โรงเรี ย น
รวม 6 รุ่น
2. สนับสนุน ติดตามผลการดาเนินงานของ
โรงเรียน OTOP จานวน 2 โรงเรียน
ปี ๒๕๖๒
1. ร่วมเป็นวิทยากร สนับสนุนการดาเนินงาน
ของโรงเรี ย น OTOP จ านวน 2 โรงเรี ย น
รวม 40 รุ่น 2,800 คน
2. สนับสนุนการจัดทาสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานโรงเรียน OTOP จานวน
2 โรงเรียน
(3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2561
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. จัดกิจกรรมพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเคลือ่ นที่
ในการแข่งขัน
: CDD Mobile - กลุ่มเป้าหมาย จานวน 2 รุ่น
- ด้านการสร้างโอกาสและ รวม 113 คน
ความเสมอภาคทางสังคม 2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
- ด้านการพัฒนาและเสริม วิทยากรผู้นาสัมมาชีพมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม
สร้างศักยภาพทรัพยากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มนุษย์
3. ร้อยละ 90 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะ
นโยบายรัฐบาล
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสัมมาชีพสู่ชุมชน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ปี 2562
ความเข้มแข็งจากฐานราก ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการ
การปรับปรุงโครงสร้างและ บริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา
ทบทวนบทบาทภารกิ จ กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิก
ของหน่วยงาน
สร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team)
"กลุ่มเป้าหมาย Move for fund team ประกอบด้วย
พัฒนากร/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต/ปราชญ์ชาวบ้าน โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) /คณะทางานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/เทศบาลใน
พื้นที่เป้าหมาย ดังนี้
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
จานวน 244 คน
2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
จานวน 132 คน
3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
จานวน 88 คน
4. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เชิงคุณภาพ

1. ผู้นาสัมมาชีพสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ผู้นาสัมมาชีพที่
เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรสัมมาชีพ
ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพได้
2. มีทีมปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนุชมชน
(Move for fund team) ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ บริหารสัญญา
และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่คณะกรรมการ
กองทุนในพื้นที่
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

- 237 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
จานวน 164 คน
5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
จานวน 120 คน
6. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
จานวน 148 คน
รวมจานวน 896 คน
(4) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. จัดตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์
ในการแข่งขัน
2. ขยายผลเป็ นพื้นที่ดูงานกลุ่มออมทรัพ ย์
- ด้านการสร้างโอกาสและ จังหวัดละ 1 แห่ง รวม 5 แห่ง
ความเสมอภาคทางสังคม 3. อบรมคณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- ด้านการพัฒนาและเสริม หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
สร้างศักยภาพทรัพยากร 1 รุ่น 30 คน
มนุษย์
4. อบรมคณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
นโยบายรัฐบาล
หลักสูตรการจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ 1 รุ่น
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง จานวน 30 คน
ความเข้มแข็งจากฐานราก 5. อบรมคณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การปรับปรุงโครงสร้างและ หลักสูตรการทาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ 1 รุ่น
ทบทวนบทบาทภารกิ จ จานวน 30 คน
ของหน่วยงาน
ปี 2561
1. อบรมคณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
1 รุ่น 30 คน
2. อบรมคณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หลักสูตรการจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ 1 รุ่น
จานวน 30 คน
3. อบรมคณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หลักสูตรการทาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ 1 รุ่น
จานวน 30 คน
ปี 2562
1. อบรมคณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
1 รุ่น 30 คน
2. อบรมคณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หลักสูตรการจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ 1 รุ่น
จานวน 30 คน
(5) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 มีผู้มาศึกษาดูงานจานวน 35 ครั้ง
- ด้านการสร้างความสามารถ มีฐานการเรียนรู้ 4 ฐานการเรียนรู้
ในการแข่งขัน
1. การปลูกมะนาวในท่อซีเ มนต์ และการ
- ด้านการสร้างโอกาสและ ขยายพั น ธุ์ ม ะนาวโดยการตอนกิ่ ง มะนาว
ความเสมอภาคทางสังคม จานวน 50 ต้น สามารถขยายพันธุ์กิ่งมะนาว

เชิงคุณภาพ

1. มีโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์
2. มีพื้นที่ดูงานกลุ่มออมทรัพย์ ในเขตจังหวัด
รับผิดชอบ รวม 5 แห่ง
3. มีหลักสูตร
1) การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
2) การจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ
3) การทาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ
4. มีชุดนิทรรศการการเสียดินแดน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

1. ศู นย์ ศึ กษาและพั ฒนาชุ มชนอุ บลราชานี ได้
พั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และขอใช้บริการ โดยได้จัดทาเป็นฐาน

- 238 ความเปลี่ยนแปลง
- ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
จาหน่าย กิ่งพันธุ์มะนาวละ 50 บาท
2. การทาน้ายาอเนกประสงค์
3. การปลูกมะม่วง
4. การปลูกพืชสมุนไพร
ปี 2561 มีผู้มาศึกษาดูงานจานวน 55 ครั้ง
ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนอุ บ ลราชธานี
ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการยกระดับ
และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะสัมมาชีพและขยาย
ผลการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
จากกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 4 ฐานการเรียนรู้
1. การเลี้ยงสัตว์ปีก ประกอบด้วย การเลี้ยง
ไก่ พั น ธุ์ พื้ น เมื อ ง ไก่ บ้ า น ห่ า น และเป็ ด ไข่
โดยไข่เป็ดนามาแปรรูปเป็นไข่เค็มสมุนไพร
จาหน่ายไข่เค็มสมุนไพร ถุงละ 50 บาท ลูกไก่
พันธุ์พื้นเมือง จาหน่ายตัวละ 100 บาท
2. การเลี้ยงปลาในกระชัง ได้แก่ ปลาหมอเทศ
จาหน่ายปลาหมอเทศกิโลกรัมละ 100 บาท
3. การเลี้ยงแพะ สามารถขยายพันธุ์แพะ ได้
มีลูกแพะ จานวน 8 ตัว
4. การปลูกไม้ผล ได้แก่ การปลูกทุเรียน มังคุด
เงาะ มะพร้าวหอม ส้มโอ แก้วมังกร และอื่น ๆ
ปี 2562 มีผู้มาศึกษาดูงานจานวน 96 ครั้ง
ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนอุบลราชธานี ได้
ขยายผลฐานการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีก จานวน 12 ฐาน
การเรียนรู้ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี มีฐาน
การเรียนรู้ จานวน 13 ฐานการเรียนรู้
1. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ปีก
2. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง
3. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงแพะ
4. ฐานการเรียนรู้การปลูกไม้ผล
5. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด จานวน 2 บ่อ ๆ
ละประมาณ 7,500 ตัว รวม 15,000 ตัว
จาหน่ายจิ้งหรีดกิโลกรัมละ 150 บาท
6. ฐานการเรียนรู้การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์
7. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกบในบ่อดิน
8. ฐานการเรี ย นรู้ ก ารเพาะเห็ ด ขอนขาว
สามารถผลิ ต และจ าหน่ ายเห็ ด ขอนขาวได้
กิโลกรัมละ 80 บาท
9. ฐานการเรียนรู้การหมักอาหารสัตว์จาก
กากมันสาปะหลัง สามารถลดต้นทุนค่าอาหาร
สัตว์ได้อย่างมาก และเป็นแหล่งอาหารโปรตีน

เชิงคุณภาพ
การเรี ยนรู้ ต่าง ๆ เพื่ อขยายผลการน้ อมน าหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต (Way of Life) ทาให้ศู นย์ศึ กษาและ
พัฒนาชุมชนอุบลราชธานี มีแหล่งเรียนรู้และ
ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ครอบคลุม
ในทุ ก มิ ติ ท าให้ ผู้ เ ข้ า อบรมมี ทั ก ษะความรู้
ดาเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก

- 239 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
เหมาะสาหรับเลี้ยงสัตว์ มีโปรตีนเพิ่มขึ้น 12.5 %
10. ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักอินทรีย์
11 ฐานการเรียนรู้การปลุกแก้วมังกร
12. ฐานการเรียนรู้การปลุกมะพร้าวน้าหอม
13 ฐานการเรียนรู้การปลูกมะละกอ
(6) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ในการแข่งขัน
แนวคิ ด ที่ เ กิ ด จากการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่
- ด้านการสร้างโอกาสและ ศูนย์ศึกษาฯ สามารถใช้ประโยชน์ให้ได้อย่าง
ความเสมอภาคทางสังคม เหมาะสม สอดคล้องกับการน้อมนาปรัชญา
- ด้านการพัฒนาและเสริม ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกิจกรรมขับเคลื่อน
สร้างศักยภาพทรัพยากร การบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งมีฐานเรียนรู้แบ่งเป็น
มนุษย์
๔ ฐาน คือ
นโยบายรัฐบาล
๑) บ้านน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
๒) อาชีพมั่นคงดารงตนพอเพียง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
๓) ตลาดสดบ้านนา
การปรับปรุงโครงสร้างและ
๔) สุขภาพดี มีเงินออม พร้อมธรรมะ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ปี 2561
ของหน่วยงาน
ฝึกอบรมกระบวนการศูนย์บ่มเพาะสัมมาชีพ
ชุมชนและพัฒนาจุดเรี ยนรู้จานวน 9 ฐาน
1. พัฒนาจุดเรียนรู้การเลี้ยงไก่
2. พัฒนาจุดเรียนรู้ศาลาสมุนไพร
3. พัฒนาจุดเรียนรู้น้าหมักจุลินทรีย์
4. พัฒนาจุดเรียนรู้การเลี้ยงกบ
5. พัฒนาจุดเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก
6. พัฒนาจุดเรียนรู้แปลงผักสวนครัวรั้วกินได้
7. พัฒนาจุดเรียนรู้การเพาะเห็ดฟาง
8. พัฒนาจุดเรียนรู้การทาปุ๋ยมูลไส้เดือน
ปี 2562
ฝึกอบรมกระบวนการศูนย์บ่มเพาะสัมมาชีพ
ชุมชนและพัฒนาจุดเรียนรู้จานวน 9 ฐาน
1. พัฒนาจุดเรียนรู้การเลี้ยงไก่
2. พัฒนาจุดเรียนรู้ศาลาสมุนไพร
3. พัฒนาจุดเรียนรู้น้าหมักจุลินทรีย์
4. พัฒนาจุดเรียนรู้การเลี้ยงกบ
5. พัฒนาจุดเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก
6. พัฒนาจุดเรียนรู้แปลงผักสวนครัวรั้วกินได้
7. พัฒนาจุดเรียนรู้การเพาะเห็ดฟาง
8. พัฒนาจุดเรียนรู้การทาปุ๋ยมูลไส้เดือน
(7) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. สนับสนุนวิทยากรโครงการโรงเรียน OTOP

เชิงคุณภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน ยกระดับ
และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะสัมมาชีพและขยายผล
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
เพื่ อให้ เกิ ดการพั ฒนาและเสริ มสร้ างศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการโรงเรียน OTOP
(สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น :

- 240 ความเปลี่ยนแปลง
ในการแข่งขัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
- ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
(สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น :
OTOP Academy ) จานวน 3 รุ่น (90 คน)
2. ใช้ตาบลวอแก้วเป็น Social Lab ในการศึกษา
พัฒนากระบวนงานทางชุมชนในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการศึกษาดูงาน
พัฒนาชุมชน โดยมีงานวิจัย จานวน 1 เรื่อง
จากชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
30 คน ซึ่งชุมชนรับการศึกษาดูงาน 2 ครั้ง
จานวน 90 คน
ปี 2561
1. สนับสนุนวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัว
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 7 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยวโดยโรงเรียน
OTOP ภายใต้ โครงการชุ มชนท่อ งเที่ย ว
OTOP นวัตวิถี ณ โรงเรียน OTOP ศูนย์ OTOP
ข่วงสันกาแพง จ.เชียงใหม่ จานวน 20 รุ่น
(800 คน)
2. ใช้ตาบลวอแก้วเป็น Social Lab ในการศึกษา
พัฒนากระบวนงานทางชุมชนในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการศึกษาดูงาน
พัฒนาชุมชน โดยมีการรับคณะศึกษาดูงาน
1 ครั้ง จานวน 50 คน
3. สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2562
1. สนับสนุนการทาคลิปวีดีทัศน์ แนะนา
โรงเรียน OTOP Academy จังหวัดเชียงใหม่

(8) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖๐
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ศูนย์ฯ จัดทาฐานเรียนรู้สัมมาชีพ จานวน ๔ ฐาน
ในการแข่งขัน
ได้แก่ ฐานผักไฮโดรโปรนิกส์ ฐานแก้วมังกร
- ด้านการสร้างโอกาสและ ฐานมะนาววงบ่อ และฐานตะไคร้
ความเสมอภาคทางสังคม ปี ๒๕๖๑
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกได้

เชิงคุณภาพ
OTOP Academy ) จานวน 90 คนได้รับ
ความรู้และการส่งเสริมความสามารถด้านการแข่งขัน
ในผลิตภัณฑ์ OTOP
2. นักวิจัยจากศูนย์และชุมชนมีทักษะการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผล
ประโยชน์
3. นักศึกษาและกลุ่มผู้สนใจ มีทักษะความรู้
จากการลงพื้นที่และสถานการณ์จริง
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ OTOP
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 7
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยวโดย
โรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ณ โรงเรียน OTOP ศูนย์ OTOP
ข่วงสันกาแพง จ.เชียงใหม่ จานวน 800 คน มี
ความรู้ความเข้าใจในและแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยวโดยโรงเรียน
OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
5. นักวิจัยจากศูนย์และชุมชนมีทักษะการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผล
ประโยชน์
6. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง มีแหล่ง
เรียนรู้ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับ
ผู้สนใจได้ทาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. ได้สื่อนาเสนอ และแนะนาโรงเรียน OTOP
Academy เผยแพร่ต่อบุคคลผู้สนใจ และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการบูรณาการงาน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้
2. ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนพิ ษ ณุ โ ลก มี
ความพร้อมในการเป็ นศูนย์บ่มเพาะสัมมาชี พ
ชุมชนและศูนย์เรียนรู้การน้ อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
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สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

๒)
๓)
๔)
๕)

เชิงปริมาณ
ดาเนินงานตามโครงการยกระดับศูนย์บ่มเพาะ
สัมมาชีพและขยายผลการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ (Way
of Life) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะ
และฝึกปฏิบัติสัมมาชีพชุมชนแบบมีชีวิตแก่
บุคคลภายนอกและประชาขนทั่วไป และเป็น
การพัฒนาฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
รองรับผู้เข้าอบรมให้สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้
การขยายผลการน้ อ มน าหลั ก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ (Way of Life)
โดยใช้รูปแบบของศูนย์บ่มเพาะสัมมาชีพชุมชน
ดาเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
โดยมีความก้าวหน้าของโครงการได้แก่
มีการมอบหมายบุคลากรของศูนย์ฯ ให้เป็น
ผู้รับผิดชอบตามฐานเรียนรู้จานวน 8 ฐานเรียนรู้
ดังนี้
ฐานเรียนรู้ที่ 1 การเผาถ่านเก็บน้าส้มควันไม้
ฐานเรียนรู้ที่ 2 การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี
ฐานเรียนรู้ที่ 3 การทาปุ๋ยหมักไม่กลับกอง
ฐานเรียนรู้ที่ 4 การปลูกผักกูด
ฐานเรียนรู้ที่ 5 การปลูกผักปลอดภัย
ฐานเรียนรู้ที่ 6 การเพาะเห็ดนางฟ้า
ฐานเรียนรู้ที่ 7 การเลี้ยงไส้เดือน
ฐานเรียนรู้ที่ 8 การเลี้ยงกบ
ปี ๒๕๖๒
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบัน
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากร
ของศูน ย์ ฯ ได้ร่ ว มกั น จั ดเวทีเ สวนาและได้
แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ
ทางสังคม โดยแบ่งฐานเรียนรู้ เป็น ๔ ฐาน
ได้แก่
ฐานที่ ๑ ฐานรู้จักตนเอง ประกอบด้วยกิจกรรม
1) วิเคราะห์ตนเองด้วย 4 ท (ทัศนคติ
ทักษะ ทรัพยากร และทางออก)
2) โอ่งชีวิต
ฐานที่ ๒ ฐานครัวเรือนพอเพียง ประกอบด้วย
กิจกรรม
๑) การทาบัญชีครัวเรือน
2) การออมเงิน
3) สารพัดน้ายา
4) ผักสวนครัวรอบบ้าน
5) การคัดแยกขยะ

เชิงคุณภาพ
(Way of Life) ในเชิงคุณภาพสามารถเป็นจุด
เรียนรู้ให้ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าฝึกอบรมได้
3. ฐานเรียนรู้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนเพราะฐานการเรียนรู้ส่วนใหญ่ก่อให้เกิด
รายได้ของแต่ละฐานเองซึ่งสามารถนารายได้มา
เป็นทุนในการต่อยอดพัฒนาฐานเรียนรู้ให้คงอยู่
ต่อไป เช่น ฐานการเพาะเห็ดนางฟ้ามีการเก็บ
ผลผลิตจาหน่ายมีรายได้มากกว่า 5,000 บาท
ฐานการเลี้ ย งไก่ ไ ข่ อ ารมณ์ ดี สามารถเก็ บ ไข่
จาหน่ายได้เดือนละ 2,500 บาท ฐานการปลูกผัก
กูดก็เริ่มเก็บผลผลิตจาหน่ายได้บ้างแล้วเฉลี่ยวันละ
100 - 200 บาท ส่วนฐานอื่น ๆ ถึงแม้จะไม่มี
รายได้แต่ก็เป็นฐานที่มีผลผลิตเกื้อกูลการดาเนินการ
ฐานอื่น ๆ ซึ่งรายได้บางส่วนก็จะมีการแบ่งปัน
ให้สมาชิกที่รับผิดชอบฐาน และนาบางส่วนไป
เป็นทุนในการดาเนินงานครั้งต่อไป
4. เป็นการจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการ
ทางสังคมที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันจน
เป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ซึ่งมุ่งเน้นการปรับ
กระบวนคิด ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายเป็นสาคัญ
ตลอดจนเป็นการเพิ่ม ทักษะในการดาเนินชีวิต
การสารวจทรัพยากร และการหาทางออกให้กับ
ตนเองในการวางแผนชีวิต ด้วยกิจกรรมการลด
รายจ่าย การเพิ่มรายได้ และการสร้างโอกาส
เป็นต้น
5. เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผูบ้ ริหาร ครู
ภูมิปัญ ญาของโรงเรี ยนเศรษฐกิจพอเพีย ง ใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ การเป็นวิทยากร การกาหนด
หลั กสู ตร การบริ หารการฝึกอบรม การให้ บริการ
และอื่น ๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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เชิงปริมาณ
๖)
6) การกาจัดขยะสด
๗)
7) การบริหารจัดการน้าเสียในครัวเรือน
๘)
8) แก๊สชีวภาพ
ฐานที่ ๓ ฐานลดต้นทุนอาชีพ ประกอบด้วย
กิจกรรม
๑) การทาปุ๋ยหมักไม่กลับกอง
๒)
2) สารพัดปุ๋ยน้าหมัก
๓)
3) จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
๔)
4) สารพัดสารไล่แมลง
๕)
5) การเผาถ่านเก็บน้าส้มควันไม้
๖)
6) สารพัด Application เกษตร
๗)
7) การเลี้ยงไส้เดือน
ฐานที่ ๔ ฐานอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย
กิจกรรม
๑) การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี
๒) การเลี้ยงกบ
๓) การเพาะเห็ดนางฟ้า
๔) การปลูกผักกูด
๕) การปลูกผักปลอดภัย
๖) การปลูกผักกุยช่าย
๗) การปลูกมะนาว
๘) การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (เหลืองหางขาว)
๙) การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
๑๐) การตลาดออนไลน์
๑๑) การแปรรูปอาหาร
๑๒) มนูอาชีพ
ปี ๒๕๖๒
การจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
1) ศูนย์ฯ ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
จัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่าง
วั น ที่ ๑๘-๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ โดยบุ ค ล
เป้าหมายจากโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ๒ แห่ง
คือ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่ากระดุน
ต.ท้ อ แท้ อ.วั ด โบสถ์ จ.พิ ษ ณุ โ ลก และ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีวิไล ต.มหาชัย
อ.ไทรงาม จ.กาแพงเพชร โรงเรียนละ ๓๐ คน
(9) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. หนึ่งทีมหนึ่งภูมิทัศน์สวย ด้วยมือเรา 12
ในการแข่งขัน
จุดเรียนรู้ จัดตั้งโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ การ
- ด้านการสร้างโอกาสและ ปรับภูมิทัศน์ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ความเสมอภาคทางสังคม เพชรบุ รี จ านวน 12 จุ ด เน้ น การน าวั ส ดุ
- ด้านการพัฒนาและเสริม เหลือใช้หรือวัสดุรีไซเคิล มาใช้ในการประดับ

เชิงคุณภาพ

1. เกิดจุดเรียนรู้ด้านการนาวัสดุเหลือใช้มา สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ได้จุด
ถ่ายภาพ และจุดพักผ่อนในบริเวณศูนย์ ศึกษา
และพัฒนาชุมชนเพชรบุรีที่มีความ สวยงาม สงบ
ร่มรื่น โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ
2. สร้างความรักความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่
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สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
ตกแต่งพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการประหยัด
งบประมาณราชการในการจัดตกแต่งพื้นที่ให้
ความสวยงาม
ปี 2561
1. สร้ า งบุ ค ลากรพัฒ นาชุ ม ชนรุ่ น ใหม่ CD
Talent โดยส่งบุคลากรจานวน 3 ราย เข้ารับ
การฝึ ก อบรมการน้ อ มน าหลัก ของปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนเป็นวิถีชีวิต กลับมา
จัดทาแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงคนละ 1 แปลง
รวม 3 แปลง รวมพื้นที่คนละ 1 งาน รวม 3 งาน
ในบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง ภายในศูนย์ศึกษา
และพั ฒนาชุ มชนเพชรบุ รี มีก ารทาเกษตร
ปลอดสารพิษ การทาปุ๋ยชีวภาพ ชีวภัณฑ์การเกษตร
ปลอดสารพิษเพื่อใช้ใน แปลงสาธิตของตนเอง
2. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะสัมมาชีพและขยายผล
การน้อมนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี จัดตั้ง
ฐานการเรียนรู้สัมมาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 5 ฐาน ได้แก่
1) ฐานการปลูกมะนาวพันธุ์แป้นราไพเพชรบุรี
ในวงบ่อซีเมนต
2) ฐานการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ปลอด
สารพิษ
3) ฐานพลักงานทดแทนก๊าซชีมวล
4) ฐานชีวภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษ
5) ฐานเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร
3. สร้างและพัฒนาบุคลากรประจาศูนย์บ่ม เพาะ
ดาเนินการฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ ศึกษา
และพัฒนาชุมชนเพชรบุรี จานวน 22 ราย
เพื่ อ เป็ น วิ ท ยากรประจ าฐานการเรี ย นรู้
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน
ปี 2562
1. ด าเนิ น กิ จ กรรมศู น ย์ บ่ ม เพาะสั ม มาชี พ
และขยายผลการน้ อ มน าหลัก ของปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ชีวิต (Way of Life) ศูนย์ศึกษาและพัฒนา ชุมชน
เพชรบุรี ดูแล รักษา และดาเนิน กิจกรรมใน
ฐานการเรียนรู้จานวน 5 ฐาน ให้ สามารถ
เป็นฐานการเรียนรู้ให้การฝึกอบรม อาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป จานวนผู้ผ่านการ ถ่ายทอด
ความรู้จากฐานการเรียนรู้ของศูนย์ บ่มเพาะฯ

เชิงคุณภาพ
ที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชั่วคราว ในการทางานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมรับผลประโยชน์ ส่งเสริมแนวคิด กระบวนการ
มีส่วนร่วม
3. สร้างบุคลกรที่มีความรู้ความเข้าใจหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทาอาชีพบน พื้นฐาน
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบ
ให้กับบุคลากรและประชาชน ทั่วไปได้เห็นตัวอย่าง
แล้วนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
4. จัดสร้างและจัดตั้งฐานการเรียนรู้สัมมาชีพ
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562
ที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบ ครบวงจร ตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการ เน้นการลงมือทาจริง จน
ชานาญ และนากลับไปใช้ ประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ได้จริง
5. สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การเป็ น วิ ท ยากรประจ าฐานการเรี ย นรู้ โดย
เป็นวิทยากรที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงด้วย
ตนเองตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ สามารถ ถ่ายทอด
ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เกิ ด ฐานการเรี ย นรู้ ที่ มี ศั ก ยภาพในการ
ดาเนินงานอย่างยั่งยืน สร้างเงินทุนหมุนเวียน
ในการดาเนินกิจกรรมหรือขยายกิจกรรมของ
ฐานตนเองได้ โ ดยไม่ พึ่ ง พาเงิ น งบประมาณ
เพิ่มเติมจากราชการ
7. เกิ ด เครื อ ข่ า ยวิ ท ยากรสั ม มาชี พ จากภาค
ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
และประสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพ เป็น
พี่เลี้ย งที่ปรึ กษาการ ด าเนิน กิจกรรมของฐาน
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการฯ
8. สนั บ สนุ น การเป็ น สถาบั น สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ให้แก่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เป็น
ฐานเรี ย นรู้ ใ นการสร้ า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมของ ศพช.เพชรบุรี
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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เชิงปริมาณ
จานวน 962 คน เป็นวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
จานวน 887 ราย ผู้แทนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 30 ราย ประชาชนทั่วไป 45 ราย
(ระยะเวลาที่ดาเนินกิจกรรม การถ่ายทอด
มกราคม - สิงหาคม 2562)
(10) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ - สนับสนุนวิทยากรโครงการโรงเรียน OTOP
ในการแข่งขัน
(สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น :
- ด้านการสร้างโอกาสและ OTOP Academy) จานวน 4 รุ่น (120 คน)
ความเสมอภาคทางสังคม ปี 2561
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. สนับสนุนวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิง
สร้างศักยภาพทรัพยากร ปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัว
มนุษย์
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 7 พัฒนา
นโยบายรัฐบาล
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วโดย
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง โรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว
ความเข้มแข็งจากฐานราก OTOP นวัตวิถี ณ โรงเรียน OTOP หมู่ที่ 13
การปรับปรุงโครงสร้างและ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จานวน 20 รุ่น
ทบทวนบทบาทภารกิ จ (800 คน)
ของหน่วยงาน
2. สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. เปิด “ตลาดใต้เสา” ตลาดประชารัฐคน
ไทยยิ้ม ได้ ณ ศูนย์ ศึก ษาและพัฒนาชุ มชน
นครศรีธรรมราช
ปี 2562
1. สนับสนุนการวิทยากรโครงการโรงเรียน OTOP
ณ หมู่ที่ 13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
จานวน 4 รุ่น 160 คน

เชิงคุณภาพ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการโรงเรียน OTOP
(สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น :
OTOP Academy) จานวน 120 คนได้รับความรู้
และการส่งเสริมความสามารถด้านการแข่งขัน
ในผลิตภัณฑ์ OTOP
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ OTOP
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 7
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยวโดย
โรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ณ โรงเรียน OTOP ศูนย์ OTOP
ข่วงสันกาแพง จ.เชียงใหม่ จานวน 800 คน มีความรู้
ความเข้าใจในและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP ชุมชนท่องเที่ยวโดยโรงเรียน OTOP
ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
มีแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับผู้สนใจได้ทาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
ขยายผลจากฐานเรียนรู้ทั้ง 16 ฐาน จัดทาเป็น
โมเดล ๒ ไร่ เลี้ยงคนได้ ๑๐ คน มี รายได้ทุกวัน
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕๐,000 บาท/เดื อ น ซึ่ ง อยู่ ใ น
ระหว่างดาเนินการ มีกิจกรรมดังนี้
๑) ปลูกผักใน โรงเรือน
๒) ปลูกผักตัดยอด
๓) ปลูกไม้ผล
๔) ปลูกหมาก
๕) เลี้ยงปลา
๖) เลี้ยงหอย
๗) ปลูกเสาวร
8) เลี้ยงกบ
จากการดาเนินงานดังกล่าว มีคณะเข้ามาศึกษา
ดูงานแล้ว จานวน ๒๓ คณะ ประมาณ ๑,๖๐๐ คน
เช่น นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ประชาชนทั่วไป
และบุคลากรหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
แต่ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่ยังขาด
การนาเสนอในเรื่องของสื่อความหมายที่ผู้รับบริการ
วิชาการศึกษาและเข้าใจง่าย
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(11) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. สนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการบริหาร
ในการแข่งขัน
จัดการโครงการอบรมครูฝึก "การขับเคลื่อน
- ด้านการสร้างโอกาสและ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ การปฎิบัติ
ความเสมอภาคทางสังคม จนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) จานวน 4 รุ่น
- ด้านการพัฒนาและเสริม 385 คน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
สร้างศักยภาพทรัพยากร 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตาม
มนุษย์
โครงการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพศู นย์ศึ กษาและ
นโยบายรัฐบาล
พัฒนาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ผู้นาการพัฒนา:พลังขับเคลื่อนชุมชน จานวน
ความเข้มแข็งจากฐานราก 1 รุ่น 45 คน
การปรับปรุงโครงสร้างและ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ทบทวนบทบาทภารกิ จ โครงการพัฒนาผู้นาชุมชนให้มีความสามารถ
ของหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน จานวน 14 รุ่น
1,444 คน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE
และสานพลังประชารัฐระดับชุมชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชนในการ
ออกแบบฐานการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก ปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน

เชิงคุณภาพ
4. สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่สามารถสร้าง
รายให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยสินค้า
ที่จาหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์
หรือผลผลิตจากชุมชน
5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการโรงเรียน OTOP
(สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : OTOP
Academy) จานวน160 คนได้รับความรู้และ
การส่ งเสริม ความสามารถด้ า นการแข่ งขั น ใน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินงานสถาบันแห่งความเป็นเลิศกรมการ
พัฒนาชุมชน (CD Academy) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างครบวงจร มีองค์ความรู้
ที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
จนกลายเป็นวิถีชีวิต และใช้ประโยชน์ได้อย่างมือ
อาชี พ ซึ่ ง ได้ ก าหนดโครงการยกระดั บ และ
พัฒ นาศูน ย์บ่ มเพาะสั มมาชี พสู่ การเป็น แหล่ ง
เรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมประชาชน “ด้านเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” เพื่ อให้ เกิ ดการพั ฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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รากระดับอาเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ
ปี 2561
1. สนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 306 หมู่บ้าน
ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
2. ดาเนินงานศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี
ศพช.ยะลา 1 แห่ง
3. ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ต้นแบบ จานวน 7 ชุมชน
4. ด าเนิ น งานตามโครงการส่ ง เสริ ม การ
บริหารจัดการการเงินชุมชน กิจกรรมประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ขั บ เคลื่ อ นงาน
พัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน จานวน 234 คน
5. โครงการการส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
ชุมชน จานวน 1 รุ่น 84 คน
6. ดาเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้นาชุมชน
กับการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน กิจกรรม เวที
สังเคราะห์องค์ความรู้สู่หลักสูตรการสร้างอาชีพ
จานวน 4 รุ่น
7. ดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรมบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และ
สานพลังประชารัฐหลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ จานวน 1 รุ่น 77 คน
8. ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่าง
ประจ าการด้ า นบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
จานวน 2 รุ่น
ปี 2562
1. ดาเนินการโครงการฝึกอบรมพั ฒนากร
ระหว่างประจาการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
จานวน 1 รุ่น รวม 85 คน
2. ดาเนินการโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการ
พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการ
พัฒนาชุมชน สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริม
สมรรถนะพัฒนาการอาเภอ จานวน 1 รุ่น 77 คน
3. ดาเนินการตามหลักสูตรการจัดทาแผน
และประสานแผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่
ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 4 รุ่น
4. ดาเนินการโครงการสร้างและพัฒนาผู้นา
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เชิงคุณภาพ
สั ม มาชี พ ชุ ม ชน หลั ก สู ต รวิ ท ยากรผู้ น า
สั ม มาชี พ ประจ าปี ง บประมาณ 2562
จานวน 7 รุ่น 773 คน
5. ดาเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูน ย์ ฝึก อบรมประชาชน ประจาปี 2562
หลักสูตร "พอแล้วดี ที่บ้านพ่อ" จานวน 30 คน
6. ดาเนินการตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ 2562
(9.4) ภารกิจด้านการฝึกอบรมและบริการงานฝึกอบรมที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่
(1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. สร้างผู้นาสัมมาชีพให้เป็นวิทยากรถ่ายทอด
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. โครงการพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ หลักสูตร ความรู้ด้านอาชีพ
ในการแข่งขัน
“วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ” ประจาปี 2560 2. รายงานผลการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรม
- ด้านการสร้างโอกาสและ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปราชญ์ชุมชนจากหมู่บ้าน พัฒ นากรระหว่ างประจาการด้า นบริ หารการ
ความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดในเขตบริการจานวน เปลี่ยนแปลงและแนวทางในการดาเนินโครงการ
- ด้านการพัฒนาและเสริม 5 จั งหวั ด คื อ จั งหวั ด นนทบุ รี นครนายก ฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า งประจ าการด้ า น
สร้างศักยภาพทรัพยากร ปราจีนบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา บริห ารการเปลี่ ยนแปลงในครั้ งต่ อไป ทั้งนี้
มนุษย์
และนอกเขตพื้นที่บริการ จานวน 4 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้ทักษะการทางานทั้ง
นโยบายรัฐบาล
คือ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี และ เชิ ง บริ ห ารและปฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง อุทัยธานี จานวนทั้งสิ้น 2,443 คน จานวน ทัศนคติการทางานร่วมกับประชาชน
ความเข้มแข็งจากฐานราก 25 รุ่น รุ่นละ 4 วัน
3. รายงานผลการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
การปรับปรุงโครงสร้างและ 2. โครงการฝึกอบรมพัฒนากร ระหว่างประจาการ บุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง มีกลุ่มเป้าหมาย อาเภอ ชุดความรู้แนวทางในการดาเนินโครงการ
ของหน่วยงาน
พัฒนากรในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ฯ จานวน พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
5 จั งหวั ด คื อ จั งหวั ด นนทบุ รี นครนายก ระดับอาเภอในครั้งต่อไป ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย
ปราจีนบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สมรรถะเชิ งการบริ ห าร
รวม 152 คน จานวน 2 รุ่นๆละ 76 คน
ปรับระบบคิดในการสร้างและพัฒนาคุณค่างาน
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน พัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจฐานรากระดับอาเภอ หลักสูตรเสริม 4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
สมรรถนะพั ฒนาการอ าเภอ มีกลุ่ มเป้ าหมาย เศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องและวิธีการนาไปประ
พัฒนาการอาเภอในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ฯ ยุกใช้ผ่านวิทยารและสื่อประเภทต่าง ๆนาไปสู่
จานวน 5 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี นครนายก การน้อมนาไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of
ปราจีนบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา Life) ของคนไทยทั้งประเทศ และน้อมราลึกถึง
และนอกพื้นที่บริการ จานวน 3 จังหวัด คือ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจังหวัด มหาสารคาม ชั ยภู มิ และขอนแก่ น บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
รวมทั้งสิ้น 95 คน
บรมนาถบพิ ต ร ที่ ไ ด้ พ ระราชการทานหลั ก
4. โครงการอบรมครูฝึกระดับอาเภอในการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทย
ขั บ เคลื่ อ นการน าหลั ก ปรั ช ญารเศรษฐกิ จ เพื่อใช้เป็นแนวการดาเนินชีวิต
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way 5. รายงานผลการดาเนินการตามโครงการเพิ่ม
of Life) มีกลุ่มเป้าหมาย ครูฝึกที่ ศพจ. คัดเลือก ประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชนเครือข่าย
รวม 200 คน จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน วิ ท ยากรผู้ น าสั ม มาชี พ และชุ ด องค์ ค วามรู้
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5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม
ประชาชน : เครือข่ายวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นาสัมมาชีพจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและนครนายก จานวน 18 คน
และวิ ท ยากรผู้น าสั ม มาชี พ จากศู น ย์ ศึ ก ษา
และพัฒนาชุมชนนครนายก ในเขตพื้นที่บริการ
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
จานวน 35 คน
6. โครงการฝึกอบรมผู้นาหลักสูตรนักขับเคลื่อน
SE และสานพลังประชารัฐระดับชุมชน โดยมี
ผู้นาชุมชนในเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด คือ
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี
และพระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 11 คน
รวมทั้งสิ้น 55 คน
7. โครงการพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ หลักสูตร
วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ จานวน 1 รุ่น ผู้เข้า
รับการอบรมรวบทั้งสิ้น 32 คน
8. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม 75 ราย โดยเป็นพัฒนากรที่ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่ให้บริการ 5 จังหวัด คือ จังหวัด
ปราจีนบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
และนครนายก
ปี 2561
1. โครงการส่งเสริมการบริหารจักการการเงิน
ชุมชนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
ชุมชน จานวนผู้เข้ารับการอบรม 45 ราย
กลุ่มเป้าหมาย เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่
รับผิดชอบงานพัฒนาทุนจากพื้นที่ให้บริการ
5 จังหวัด คือ จังหวัด ปราจีนบุรี นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครนายก
2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ หลักสูตร
เสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม 95 ราย โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นพัฒนาการ
อาเภอ จานวน 8 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก
นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา
มหาสารคาม ชัยภูมิ และขอนแก่น
3. โครงการส่งเสริมการบริหารจักการการเงิน
ชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จานวนผู้เข้ารับการ
อบรม 123 ราย เป็ น คณะกรรมการศู น ย์
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แนวทางในการดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนเครือข่ายวิทยากรผู้นา
สัมมาชีพในครั้งต่อไป
6. องค์ความรู้และแนวคิดผู้นาชุมชนในกระบวนการ
ขับเคลื่อน SE ในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
(จังหวัด) ในองค์ความรู้ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร
แปรรูป การท่องเที่ยว และกระบวนการขับเคลื่อน
5 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหาร
จัดการ การสร้ างองค์ความรู้ การตลาด และ
การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และ
การพัฒนาภาวะผู้นาชุมชนให้มีขีดความสามารถใน
การหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความยั่งยืนในลักษณะสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน
7. เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สามารถ
เชื่อมโยงนโยบาย ประสานงาน และบริหารจัดการ
การทางานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน
และนโยบายพื้ น ที่ แ ละที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา
รวมถึ ง การพั ฒ นางานได้ ต ามระยะเวลาที่
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
8. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นที่ปรึกษาและให้
คาแนะน าการดาเนิ น งานศู นย์ จัด การกองทุ น
ชุมชนขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างพันธมิตรและ
การบริหารจัดการเครือข่ายการขับเคลื่อน SE
และประสานพลังประชารัฐและเพิ่มทักษะการ
เป็ นที่ ปรึ กษา (Consultant) ในการออกแบบ
กระบวนงานขับเคลื่อน SE และเป็นที่ปรึกษา
ผู้จัดการตาบล (Tombon Organizer)
10. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงานของศูนย์จั ดการกองทุนชุมชนและ
เพื่ อ พัฒ นาการสร้ างกระบวนการเรีย นรู้ เ รื่ อ ง
การบริหารจัดการหนี้ให้แก่คณะกรรมการศูนย์
จัดการกองทุนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
11. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ให้กับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพ ได้มีอาชีพเสริม
และขยายผลจากการสร้างงานขึ้นในชุมชน ให้เกิด
ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อีกทั้งยัง
เป็นการสนับสนุนการดาเนินงานของวิทยากร
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จัดการกองทุนชุมชนจากพื้นที่ให้บริการ 5 จังหวัด
คือ จังหวัดปราจีนบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี และนครนายก
4. โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่:
CDD Mobile กลุ่มเป้าหมายคือผู้ผา่ นการอบรม
ตามโครงการพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ หลักสูตร
วิทยากรผู้นาสัมมาชีพชุมชน จากพื้นที่ให้บริการ
5 จังหวัดคือ ปราจีนบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี และนครนายก
ปี 2562
1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนา
ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 กลุ่มเป้าหมายเป็นพัฒนาการอาเภอ
ในเขตพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ศึ ก ษาและ
พัฒนาชุม ชนนครนายก จ านวน 5 จังหวั ด
ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ปราจีนบุรี ปทุมธานี นครนายก และนนทบุรี
จานวน 40 คน
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่
การบริหารการเงินการคลัง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้าหมายเป็นพัฒนาการอาเภอ
ในเขตพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ศึ ก ษาและ
พัฒนาชุม ชนนครนายก จ านวน 5 จังหวั ด
ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ปราจีนบุรี ปทุมธานี นครนายก และนนทบุรี
จานวน 40 คน
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม
ประชาชน กิจกรรมที่4 การทดลองหลักสูตร
“ผู้นายุคใหม่&การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อความยั่งยืน”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กลุ่มเป้าหมาย
เป็ น ผู้ น าและคนรุ่ น ใหม่ ใ นชุ ม ชนที่ ด าเนิ น
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจากหมู่บ้านชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 5 จังหวัด
คือ จังหวัดนครนายก นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี
และพระนครศรีอยุธยา ทั้งสิ้น 30 คน
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กลุ่มเป้าหมายจานวน
60 คน ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน
จังหวัด และประชาชนทั่วไป จากจังหวัดนครนายก
ปราจีนบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และ

เชิงคุณภาพ
สัมมาชีพให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ และเสริมสร้าง
ทักษะการประกอบอาชีพของประชาชน
12. พัฒนาการอาเภอสามารถสร้างพันธมิตรและ
สามารถบริหารจัดการเครือข่ายในการขับเคลื่อนงาน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและสามารถเป็ น ที่
ปรึกษา (Consultant) การออกแบบกระบวนงาน
ขับเคลื่อน 4 เศรษฐกิจฐานรากให้กับพัฒนากร
ผู้ประสานงานประจาตาบลที่จะกาหนด Positioning
“พัฒนากร ne Stop Service” ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
13. พั ฒ นาการอ าเภอมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ หลั ก การทั่ ว ไปของการปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบ อานาจการอนุมัติ ควบคุม ตรวจสอบ
กลั่นกรองการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง
การพัสดุ และแนะแนวทางการบริการงบประมาณ
ให้เกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทราบแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด หาพั ส ดุ ต าม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ประเด็นการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ข้อทักท้วงที่พบบ่อยปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานเป็นการลดข้อทักท้วงและใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
14. เพื่อสร้างนักทรัพยากรบุคคลให้เป็นวิทยากร
ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
สามารถสร้างและพัฒนาหลักสูตรในเชิงสร้างสรรค์
ให้ก้าวทันยุคสมัย และสามารถเป็นนักบริหาร
โครงการได้สู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่
ให้บริการทางด้านวิชาการแก่ประชาชน รวมถึง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกและ
เป็นให้ความรู้ ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชน
15. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดาเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรใน
ท้องถิ่น
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
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นครนายก

(2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖๐
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. โครงการสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ
ในการแข่งขัน
หลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ มีปราชญ์ ชุมชน
- ด้านการสร้างโอกาสและ เข้ารับการอบรม จานวน 20 รุ่น รวม 1,700 คน
ความเสมอภาคทางสังคม (สมทบ 15 คน)
- ด้านการพัฒนาและเสริม 2. โครงการฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า ง
สร้างศักยภาพทรัพยากร ประจาการ หลักสูตรบริหารการเปลี่ยนแปลง
มนุษย์
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 2 รุ่น รวม 152 คน
นโยบายรัฐบาล
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง เศรษฐกิ จ ฐานรากระดั บ อ าเภอ หลั ก สู ต ร
ความเข้มแข็งจากฐานราก เสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ มีผู้เข้ารับ
การปรับปรุงโครงสร้างและ การอบรม จานวน 1 รุ่น จานวน 55 คน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน
ของหน่วยงาน
SE และสานพลังประชารัฐระดับชุมชน ปี 2๕๖๑
จานวน 1 รุ่น รวม 66 คน
ปี 2๕๖๑
1. โครงการสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ
หลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ มีปราชญ์ ชุมชน
เข้ารับการอบรม จานวน 2 รุ่น รวม 101 คน
2. โครงการฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า ง
ประจ าการด้ า นบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
จานวน 1 รุ่น รวม 75 คน
3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ
หลั กสู ตรเสริ มสมรรถนะพั ฒนาการอ าเภอ
จานวน 1 รุ่น 55 คน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อน
การจัดการทุนชุมชน จานวน 1 รุ่น รวม 61 คน
5. โครงการ พัฒนาศักยภาพกรรมการ ศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน จานวน 2 รุ่น รวม 180 คน
ปี ๒๕๖๒
1. โครงการสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ
หลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ มีปราชญ์ชุมชน
เข้ารับการอบรม จานวน 14 รุ่น รวม 1,244 คน
2. โครงการฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า ง
ประจ าการด้ า นบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
จานวน 2 รุ่น รวม 150 คน
3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

เชิงคุณภาพ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปขับเคลื่อนงานในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้าง
ความสามารถในการแข่ งขัน การพัฒนาสร้า ง
ความเข้ม แข็ งจากฐานราก สู่สั งคมแห่ งความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป นอกจากนี้ในการฝึกอบรม
ทุก หลัก สู ต ร ได้ บรรจุ เนื้ อ หาเรื่ อ งการเทิ ด ทู น
สถาบันฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมตระหนัก
ถึ งความส าคั ญ ของสถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
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สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ จานวน 1 รุ่น 55 คน
(3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม
ในการแข่งขัน
ประชาชน - กลุ่ มเป้ าหมาย จานวน ๑ รุ่ น
- ด้านการสร้างโอกาสและ รวม ๔๐ คน โดยร้อยละ 80 ของเครือข่ายฯ
ความเสมอภาคทางสังคม ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น สามารถเป็ น กลไกหลั ก ในการ
- ด้านการพัฒนาและเสริม สร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางปรัชญาของ
สร้างศักยภาพทรัพยากร เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มนุษย์
2. ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
นโยบายรัฐบาล
มีกลุ่มเป้าหมายจานวน 12 รุ่น 1,210 คน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง โดยร้อยละ 90 ของผู้นาสัมมาชีพที่เข้ารับ
ความเข้มแข็งจากฐานราก การฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรสัมมาชีพ
การปรับปรุงโครงสร้างและ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพได้
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 3. ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการด้าน
ของหน่วยงาน
บริหารการเปลีย่ นแปลง มีกลุ่มเป้าหมายจานวน
2 รุ่น รุ่นละ 76 คน รวมทั้งสิ้น 152 คน
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาความรู้
ความเข้า ใจในการปฏิ บัติงานพั ฒนาชุมชน
ตามสถานการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงในปั จจุ บั น
จานวน 152 คน โดยร้อยละ 8๐ ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
5. ฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE และ
สานพลังประชารัฐระดับชุมชน มีกลุ่มเป้าหมาย
จานวน ๒ รุ่น รวม ๑๕๒ คน โดยร้อยละ 90
ของผู้นาชุมชน มีองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติ
ที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในรูปแบบ
บริษัทประชารัฐรักสามัคี (จังหวัด) จากัด
6. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากระดับอาเภอ หลักสูตรเสริม
สมรรถนะพัฒนาการอาเภอ มีกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 1 รุ่น 62 คน โดยร้อยละ 90 ของผู้ผ่าน
การฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ตามหลักสูตร โดยร้อยละ 8๐ ของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีโครงการริเริ่มเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และ Agenda กรมการพัฒนาชุมชน คนละ
1 โครงการ/กิจกรรม
7. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในเขตเทศบาล
คลองตาหรุ 70 คน
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามการ

เชิงคุณภาพ

1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนด้ า นการฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า ง
สัมมาชีพเต็มพื้นที่ได้
2. เกิดเครือข่ายปราชญ์ชุมชน ที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร "วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ" ที่เข้มแข็ง
3. นาสัมมาชีพสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจมี
สมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ตามสถานการณ์ ปัจ จุ บั น ที่ เปลี่ ย นแปลง และ
สามารถสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากและสัมมาชีพเต็มพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลง
5. ผู้นาชุมชนที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน
ในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายของบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคี (จังหวัด) จากัด มีขีดความสามารถใน
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน หนุนเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
6. เกิดการบูรณาการโครงการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน มีกลุ่มเป้าหมาย (พัฒนาการอาเภอ)
มีส มรรถนะทางการบริห ารทั้งมิติ ภายในและ
ภายนอกสามารถนาความรู้และทักษะพัฒนางาน
สู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้จริง
8. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาให้มีการปรับเปลี่ยน
การใช้ชีวิตให้มีความพอเพียงมากยิ่งขึ้น
9. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบถึงบทบาท
และภารกิ จ ของศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
ชลบุรีในเขตพื้นที่บริการ
10. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสนับสนุนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิก
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ใ ห้ มี โ อกาสได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพร่วมกัน
11. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทาแผนชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- 252 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ดาเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส
เขตตรวจราชการที่ “บทบาทของศูนย์ศึกษา
และพั ฒ นาชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ ขตรั บ บริ ก าร”
พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอาเภอ หัวหน้า
กลุ่มงาน/ฝ่าย นวช.จังหวัด จานวน 100 คน
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตัว แทนสมาชิ ก กองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรี
จานวน 50 คน
10. ฝึกอบรมการจัดทาแผนชุมชนประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลนครแหลมฉบัง 200 คน
(4) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ฝึกอบรมเรื่องการจัดทาและบูรณาการ
ในการแข่งขัน
แผนชุมชนระดับตาบล ในเขตให้บริการร้อง
- ด้านการสร้างโอกาสและ ขอวิทยากร
ความเสมอภาคทางสังคม 2. ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (บ้าน
- ด้านการพัฒนาและเสริม สวยเมืองสุข)
สร้างศักยภาพทรัพยากร 3. การแก้ไขปัญหาความยากจน
มนุษย์
4. ฝึ กอบรมคณะกรรมการกองทุน แม่ของ
นโยบายรัฐบาล
แผ่นดิน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 5. ฝึกอบรมวิทยากรผู้สัมมาชีพ จานวน 30 รุ่น
ความเข้มแข็งจากฐานราก รวม 2,428 คน
การปรับปรุงโครงสร้างและ 6. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ
ของหน่วยงาน
พ.ศ. 2562 จานวน 4 รุ่น รวม 304 คน
7. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนา
ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ จานวน 1 รุ่น รวม 101 คน
8. โครงการยกระดับและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ
สัมมาชีพและขยายผลการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต (Way of Life)
9. ฝึ ก อบรมโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ผู้ประกอบการ OTOP
10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน
SE และสานพลังประชารัฐระดับชุมชน
11. ตรวจสอบหลัก สูต รของโรงเรีย นกลุ่ ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
12. ฝึ ก อบรมกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
ตามที่ขอวิทยากร ในพื้นที่ให้บริการ
13. อบรมผู้นาชุมชน หลักสูตรวิทยากรผู้นา

เชิงคุณภาพ
และร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความ
ต้องการ พร้อมข้อเสนอแนะของชุมชน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

1. เรื่ อ งการจั ด ท าและบู ร ณาการแผนชุ ม ชน
ระดับตาบล
2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. การแก้ไขปัญหาความยากจน
4. กองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. ผู้สัมมาชีพ
6. งานหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
7. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
8. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
9. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
10. ผู้นาชุมชน
11. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
12. การจัดการกองทุนชุมชน
13. หลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
14. มีชุดนิทรรศการการเสียดินแดน
15. งานหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
16. หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนา
ชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ
17. หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
18. หลักสูตรของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต
19. หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
20. หลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
21. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อน
งานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
22. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
23. หลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
24. มีชุดนิทรรศการการเสียดินแดน
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สัมมาชีพ
14. ฝึกอบรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
15. ฝึกอบรมการจัดการกองทุนชุมชน
16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม
ประชาชน : เครือข่ายวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งปัน
บทเรียนความสาเร็จ
17. อบรมผู้นาชุมชน หลักสูตรวิทยากรผู้นา
สัมมาชีพ
ปี 2561
1. ฝึกอบรมเรื่องการจัดทาและบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตาบล ในเขตให้บ ริการร้อง
ขอวิทยากร
2. ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (บ้าน
สวยเมืองสุข)
3. การแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ฝึ กอบรมคณะกรรมการกองทุน แม่ของ
แผ่นดิน
5. โครงการฝึก อบรมพั ฒนาผู้ นาสัม มาชี พ
หลั ก สู ต รวิ ท ยากรผู้ น าสั ม มาชี พ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน 9 รุ่น
รวม 691 คน
6. โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เป็ นของขวั ญ ของฝากระดั บภาคตะวั นออก
เฉียงเหนือ
7. ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
8. ตรวจสอบหลักสูตรของโรงเรียนกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต
9. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ จานวน 3 รุ่น
10. โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ :
CDD Mobile ประจาปีงบประมาณ 2561
11. กิจกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถีต้นแบบ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
12. ฝึกอบรมเรื่องการจัดทาและบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตาบล ในเขตให้บริการร้อง
ขอวิทยากร
13. ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (บ้าน
สวยเมืองสุข)

เชิงคุณภาพ
25. มีหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
26. มีหลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
27. มีหลักสูตรการบริหารจัดการเครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
28. มีหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
29. ทีปรึกษาโครงการประกวดชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี

- ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม
1.หลั ก สู ต รจั ด ท าและการ บู ร ณาแผนชุ ม ชน
ระดับตาบล
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. ผู้นาชุมชน
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4. หลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนแม่
ของแผ่นดิน
5. หลั ก สู ต รพั ฒ นาศั ก ยภาพเจ้ า หน้ า ที่ ผู้
ขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเงิ น
ชุมชน

- 254 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
14. การแก้ไขปัญหาความยากจน
15. ฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
16. โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่
: CDD Mobile ประจาปีงบประมาณ 2561
17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
18. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
19. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมที่ 1 การดาเนินงานศูนย์กลางการจัดการ
และประเมินผล
ปี 2562
1. ฝึกอบรมเรื่องการจัดทาและบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตาบล ในเขตให้บริการร้อง
ขอวิทยากร
2. ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (บ้าน
สวยเมืองสุข)
3. การแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ฝึ กอบรมคณะกรรมการกองทุน แม่ของ
แผ่นดิน
5. โครงการสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ
ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 25 รุ่น
รวม 2,027 คน
6. ฝึกอบรมการจัดทาแผนและประสานแผน
พัฒนาในระดับพื้นที่
7. หลักสูตรทุนพอดี 4.0
8. โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
เป็นของขวัญ ของฝากระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
9. ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
10. ตรวจสอบหลัก สูต รของโรงเรีย นกลุ่ ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
11. โครงการฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า ง
ประจ าการ ด้ า นบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จานวน 3 รุ่น
12. โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่
: CDD Mobile ประจาปีงบประมาณ 2561
13. กิจกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ภายใต้โครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เชิงคุณภาพ

- 255 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
14. หลักสูตรทุนพอดี 4.0
15. ฝึกอบรมเรื่องการจัดทาและบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตาบล ในเขตให้บริการร้อง
ขอวิทยากร
16. ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (บ้าน
สวยเมืองสุข)
17. การแก้ไขปัญหาความยากจน
18. ฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
19. ฝึกอบรมวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
(5) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ จานวน 6 หลักสูตร 40 รุ่น
ในการแข่งขัน
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 3,910 คน
- ด้านการสร้างโอกาสและ 1. โครงการพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ จานวน 28 รุ่น
ความเสมอภาคทางสังคม 2,829 คน
- ด้านการพัฒนาและเสริม 2. ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง 4 รุ่น 304 คน
มนุษย์
3. พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาล
ฐานรากระดับอาเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง พัฒนาการอาเภอ 1 รุ่น 102 คน
ความเข้มแข็งจากฐานราก 4. ขับเคลื่ อนการน้อมนาหลัก ปรั ชญาของ
การปรับปรุงโครงสร้างและ เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 5 รุ่น 510 คน
ของหน่วยงาน
5. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน
1 รุ่น 80 คน
6. ฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE และ
สานพลังประชารับระดับชุมชน 1 รุ่น 85 คน
ปี 2561
จานวน 8 หลักสูตร 19 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 1,594 คน
1. พัฒนาผู้นาสัมมาชีพ 8 รุ่น 671 คน
2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ หลักสูตร
เสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ 1 รุ่น 102 คน
3. โครงการฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า ง
ประจาการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3 รุ่น 225 คน
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้
ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
งบประมาณประจาปี 2561 จานวน 1 รุ่น 109 คน
5. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงิน
ชุมชน กิจกรรม ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนา

เชิงคุณภาพ

1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ได้
จัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับการดารงชีวิต ให้มีความสุข โดย
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตรงกับ
ความต้องการของประชาชนที่ต้องการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ความชานาญในการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต (Way of Life) ทั้งในระดับปัจเจกชน
ระดั บครั วเรื อน และระดั บหมู่ บ้าน/ชุมชน ทาให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี มีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง
มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
และชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก

- 256 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 3 รุ่น
345 คน
6. พลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile
จานวน 1 รุ่น 10 คน
7. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม
ย่อยที่ 3.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ก้าวต่อไปของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จานวน 1 รุ่น 102 คน
8. พัฒนาชุมชนฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ 2561 จานวน 1 รุ่น 30 คน
ปี 2562
จานวน 9 หลักสูตร 31 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 2,709 คน
1. พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมการพัฒ นาชุม ชน ปี 2562 หลั กสุ ต ร
“การบริการสู่ความเป็นเลิศ” 1 รุ่น 15 ตน
2. สร้ า งและพั ฒ นาผู้ น าสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
จานวน 22 รุ่น 2,187 คน
3. ฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า งประจ าการ
ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4
ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ 3 รุ่น
225 คน
4. ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ 1 รุ่น 102 คน
5. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอาเภอ
1 รุ่น 102 คน
6. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน
หลักสูตร “พอเพียง...เพื่อพอดี” 1 รุ่น 40 คน
7. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีสู่สถาบันความ
เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 รุ่น 10 คน
8. ห้องเรียนธรรมชาติ สู่ความยั่งยืน (Natural
Learn to Sustainability) 1 รุ่น 13 คน
9. การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถาบันความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม ฐานการเรียนรู้การทาไข่เค็มสมุนไพร
ดอกบัวงาม 1 รุ่น 15 คน
(6) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ผู้นาสัมมาชีพสามารถเป็นวิทยากรสร้างทีม

- 257 ความเปลี่ยนแปลง
- ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
- ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
1. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร
ผู้นาสัมมาชีพ จานวน 30 รุ่น รุ่นละ 4 วัน
กลุ่มเป้าหมาย 3,286 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ
8 จังหวัด
2. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
กรระหว่างประจาการ จานวน 3 รุ่น ๆ ละ
3 วั น กลุ่ ม เป้ า หมาย 304 คน ในพื้ น ที่
รับผิดชอบ 8 จังหวัด
4. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
ขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ 1 รุ่น ๆ
ละ 3 วั น กลุ่ ม เป้ า หมาย88 คน ในพื้ น ที่
รับผิดชอบ 8 จังหวัด
5. บริ หารโครงการฝึกอบรมหลักสู ตรการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจน
เป็นวิถีชีวิต (Way of life) จานวน 5 รุ่น ๆ ละ
3 วัน กลุ่มเป้าหมาย 495 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ
8 จังหวัด
6. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริม
สมรรถนะพั ฒ นาการอ าเภอ 1 รุ่ น 3 วั น
จานวน 93 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
7. สนับสนุนวิทยากรโครงการศักยภาพผู้นา
ชุมชน้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของ ธกส. จานวน 3 รุ่น ๆ ละ 66 คน
จานวน 3 วัน ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
8. สนั บ สนุ น วิ ท ยากรหลั ก สู ต รวิ ท ยากร
กระบวนการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
โดยกระบวนการแผนชุมชน (เทศบาลนครอุดรธานี)
1 รุ่น 250 คน
9. สนับสนุนวิทยากรโครงการฝึกอบรมการ
เสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน (เทศบาลสมเด็จ
อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์) 1 รุ่น 200 คน
10. สนับสนุนวิทยากร หลักสูตรผู้นาชุมชน
(เทศบาลตาบลโนนสูง) 1 รุ่น จานวน 100 คน
11. สนันสนุนวิทยากร ฝึกอบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
จานวน 100 คน
12. เป็นคณะทางานสร้างและพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมของสถาบัน การพัฒ นาชุมชน
เพื่อ เป็น แนวทางในการฝึ กอบรมหลัก สูต ร
วิท ยากรผู้น าสั มมาชี พ หลั กสู ตรพัฒ นากร
ระหว่างประจาการ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ หลักสูตรการขับ เคลื่อ น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต

เชิงคุณภาพ
ปราชญ์ในหมู่บ้านของตนเองอีกหมู่บ้านละ 4 คน
และถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นอาชี พ แก่ ค รั ว เรื อ น
เป้าหมายสัมมาชีพชุมชนอีก หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน
เพื่ อ ให้ ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายมี ก ารพั ฒ นาอาชี พ
และมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มี
สมรรถนะทีเ่ หมาะสมในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง และสามารถ
สานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
และสัมมาชีพเต็มพื้นที่
3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และออกแบบการ
ขับเคลื่อนงาน SE ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
มีจานวนผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ชุมชน
ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
4. ผู้ผ่านการฝึกอบรมครูฝึก สามารถเผยแพร่
ความรู้ความเข้ าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งที่ ถู ก ต้ อ งและน าไปสู่ ก ารน้ อ มน าไป
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตแก่ประชาชนในทุกพื้นที่
5. ผู้ผ่านการอบรมเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการแปลง
นโยบาย/ ยุ ทธศาสตร์ก รมการพัฒนาชุม ชนสู่
การปฏิบัติ ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
6. เกิดการเรียนรู้และสร้างผู้นาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ในความรับผิดชอบของ ธกส.และสร้าง
พันธมิตรการพัฒนาในพื้นที่ บริการ 8 จังหวัด
7. เกิดการเรียนรู้การจัดทาแผนชุมชน วิเคราะห์
ชุมชนตนเองได้ เกิดการมีส่วนร่วม
8. มีความรู้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญการใน
ชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วม
9. มีก ารพัฒนาบุคลิก ภาพในการพูด และเป็ น
ผู้นาที่เข้ากับมารยาทสังคมได้
10. มีการพัฒนาบุคลิกภาพในการทางานที่ดีขึ้น
11. มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานในการฝึกอบรม
แก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และองค์กร
เครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนและทุกหลักสูตร
ผ่านการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน
13. ผู้นาสัมมาชีพสามารถเป็นวิทยากรสร้างทีม
ปราชญ์ในหมู่บ้านของตนเองอีกหมู่บ้านละ 4 คน
และถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นอาชี พ แก่ ค รั ว เรื อ น
เป้าหมายสัมมาชีพชุมชนอีก หมู่บ้านละ 26 ครัวเรือน
ทาให้ครัวเรือนเป้าหมายมีการพัฒนาอาชีพและ
มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
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เชิงปริมาณ
(Way of life) หลักสูตรนักขับเคลื่อน SE
และสานพลังประชารัฐ ประจาปี2560"
ปี 2561
1. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร
ผู้ น าสั ม มาชี พ จ านวน 7 รุ่ น ๆ ละ 3 วั น
กลุ่มเป้าหมาย 532 คน จาก434 หมู่บ้าน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
2. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากร
ระหว่างประจาการ จานวน 3 รุ่น รุ่นละ 4 วัน
กลุ่มเป้าหมาย 225 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ
8 จังหวัด
3. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริม
สมรรถนะพัฒนาการอาเภอ จานวน 1 รุ่น 3 วัน
กลุ่มเป้าหมาย 113 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ
8 จังหวัด
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน จานวน 1 รุ่น 127 คน
(3 วัน)
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
จานวน 4 รุ่น 363 คน (3 วัน)
6. สนับสนุนวิทยากรโครงการศักยภาพผู้นา
ชุมชน้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของ ธกส. จานวน 3 รุ่น ๆ ละ 66 คน
จานวน 3 วัน ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
บริหารโครงการหลักสูตร สัมมาชีพเคลื่อนที่
Mobile (PMQA) จานวน 1 รุ่น 20 คน 8 วัน
7. คณะทางานศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี
และติดตามการดาเนินงานชุมชนท่องท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี จานวน 474 หมู่บ้าน
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) จานวน 1 รุ่น 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย
50 คน
9. โครงการจัดทามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจาปี ๒๕๖1 ตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน Top Training
6 หลักสูตร
ปี 2562
1. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร

เชิงคุณภาพ
14. พัฒนากรผู้ผ่านการอบรมสามารถเชื่อมโยง
งานพัฒ นาชุมชนกับสถานการณ์และนโยบาย
ระดั บ ประเทศได้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น “ผู้ จั ด การ
ตาบล” โดยมี
1) ภาวะผู้นา
2) เป็นนักประสานประโยชน์
3) เป็นนักสร้างพันธมิตรในการทางาน
15. พัฒนาการอาเภอ ผู้ผ่านการอบรม จะเป็น
กลไกส าคั ญ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนในการ
ขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ เป็นแนวหน้า
การประสานงานระดับพื้นที่ เป็นผู้ นานโยบายสู่
การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสร้ า งพั น ธมิ ต รและการบริ ห ารจั ด การ
เครือข่าย ขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ
ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ ในปี 2561
และเป็นที่ปรึกษาให้กับพัฒนากรได้
16. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้
ความเข้ า ใจในการด าเนิ น งานศู น ย์ จั ด การ
กองทุนชุ มชน เป็ นที่ปรึกษาและให้ คาแนะน า
การด าเนิ น งานศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ได้
17. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุน ชุมชนบรรลุ ตามแนวทาง/เป้ าหมายที่
กาหนดไว้ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
คณะกรรมการศู น ย์ จั ดการกองทุ น ชุ ม ชนจาก
พื้นที่ต่าง ๆ ในระหว่างการอบรม สามารถนาไป
ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
18. เกิดการเรียนรู้และสร้างผู้นาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ในความรับผิดชอบของ ธกส.และสร้าง
พันธมิตรการพัฒนาในพื้นที่ บริการ 8 จังหวัด
19. ได้สนับสนุนกิจกรรมให้เกิดการขยายผล
การดาเนินงานปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ให้เข้าถึง
ประชาชนในพื้ น ที่ และเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการ
ประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมาย 1 หมู่บ้าน 20 ครัวเรือน
20. รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า และติดตาม
สรุปผลการดาเนินงานรายงานปัญหาอุปสรรค
ของการดาเนิน โครงการในพื้ นที่ ที่รั บผิดชอบ
ต่อ ศปน.ส่วนกลาง ตามที่ได้รับมอบหมาย
21. ผู้ เข้ า รั บ การอบรม มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
แนวทางการด าเนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
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เชิงปริมาณ
ผู้นาสัมมาชีพ จานวน 26 รุ่น รุ่นละ 3 วัน
กลุ่มเป้าหมาย 1,392 คน จาก 1,392 หมู่บ้าน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
2. โครงการฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า ง
ประจาการ หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง
จานวน 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ในพื้นที่รับผิดชอบ
8 จังหวัด
3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนา
ชุ ม ชนเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก รมการ
พัฒนาชุมชนสู่ ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตร
เสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ จานวน 2 รุ่น ๆ
ละ 3 วัน จานวน 103 คน ในพื้นที่ 8 จังหวัด
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอาเภอ
จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน จานวน 103 คน
ในพื้นที่ 8 จังหวัด
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) จานวน 1 รุ่น 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย
60 คน
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม
ประชาชน ปี 2562 หลั ก สู ต ร ฝึ ก อาชี พ
ระยะสั้นให้กับประชาชน/ครัวเรือนสัมมาชีพ
การติดตามผลหลังการฝึกอบรม หลักสูตร
วิท ยากรผู้น าสั มมาชี พ หลั กสู ตรพัฒ นากร
ระหว่างประจาการ และหลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ ประจาปี 2562
7. โครงการจัดทามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามตั ว บ่ งชี้ แ ละ
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน Top Training
6 หลักสูตร
8. โครงการจัดทาสารสนเทศอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนลาปาง ดาเนินการโดยกลุ่มงาน
พัฒนาทุนชุมชนตามโครงการพระราชดาริ
สานั ก พั ฒนาทุ น และองค์ กรการเงิ น ชุ ม ชน
กรมการพัฒนาชุมชน

เชิงคุณภาพ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯสยามบรื ร าชกุ ม ารี
(อพ.สธ.) และได้ ต ระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ขอ
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรในท้องถิ่นรวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
22. หลักสูตรฝึกอบรมที่สถาบันการพัฒนาชุมชน
กาหนดทาให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ได้รับ
การประเมิ น มาตรฐาน และได้ ม าตรฐานใน
ระดับดีเยี่ยม ทั้ง 6 หลักสูตร
23. ผู้นาสัมมาชีพสามารถเป็นวิทยากรสร้างทีม
ปราชญ์ในหมู่บ้านของตนเองอีกหมู่บ้านละ 4 คน
และถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นอาชี พ แก่ ค รั ว เรื อ น
เป้าหมายสัมมาชีพชุมชนอีก หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน
เพื่ อ ให้ ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายมี ก ารพั ฒ นาอาชี พ
และมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
24. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
และสามารถสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก และสัมมาชีพเต็มพื้นที่
25. ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเสริมสร้างทึกษะ
การสร้างพันธมิตรและการบริหารจัดการ การกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก และมีทีกษะด้านการเป็นที่
ปรึกษาในการออกแบบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากและการสร้ า งองค์ก รแห่ งความสุข ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
26. ผู้เ ข้ า รับ การฝึก อบรมได้ รั บความรู้ ค วาม
เข้าใจในเรื่องหลักการทั่วไปของการปฏิบัติตาม
ระเบียบ อานาจการอนุมัติ ควบคุม ตรวจสอบ
กลั่นกรองงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงใน
การปฏิ บั ติ งานด้ า นการเงิ น การคลั ง การพั ส ดุ
และแนวทางการบริ ห ารงบประมาณให้ เ กิ ด
ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
27. ผู้ เข้ า รั บ การอบรม มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
แนวทางการด าเนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯสยามบรื ร าชกุ ม ารี
(อพ.สธ.) และได้ ต ระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ขอ
พันธุกรรมพืชแลละทรัพยากรในท้องถิ่นรวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
28. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจสถานการณ์
การตลาด/การทาการค้าและเกิดแรงบันดาลใจ
ในการประกอบอาชีพมีความรู้/ทักษะด้านอาชีพ
สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน ชุ ม ชนมี ค วามสุ ข
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(7) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร
ในการแข่งขัน
ผู้นาสัมมาชีพ จานวน 26 รุ่น รุ่นละ 4 วัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ กลุ่มเป้าหมาย 2,557 คน จาก ๒,๕๕๗ หมู่บ้าน
ความเสมอภาคทางสังคม ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด
- ด้านการพัฒนาและเสริม 2. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
สร้างศักยภาพทรัพยากร กรระหว่างประจาการ จานวน 4 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
มนุษย์
กลุ่มเป้าหมาย 304 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ
นโยบายรัฐบาล
8 จังหวัด
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 3. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
ความเข้มแข็งจากฐานราก ขับเคลื่อน Seและสานพลังประชารัฐ 1 รุ่น ๆ
การปรับปรุงโครงสร้างและ ละ 3 วั น กลุ่ ม เป้ า หมาย88 คน ในพื้ น ที่
ทบทวนบทบาทภารกิ จ รับผิดชอบ 8 จังหวัด
ของหน่วยงาน
4. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจน
เป็นวิถีชีวิต (Way of life) จานวน 5 รุ่น ๆ ละ
3 วัน กลุ่มเป้าหมาย 525 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ
8 จงหวัด
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(Community Happiness) พึ่งพาตนเองได้ และ
ประชาชนมีความสุข (people Happiness) เกิด
เครือข่ายการสื่อสาร/การให้คาปรึกษาอย่างน้อย
1 ช่องทาง และทราบถึงช่องทางในการเข้าถึง
แหล่งทุน
29. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธรธานีได้
จัดเก็บข้อมูลจากผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อนามา
เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อ ๆ
ไป และสรุปผลการติดตามเสนอต่อผู้บริหารใน
ระดับกรมต่อไป
30. หลักสูตรฝึกอบรมที่สถาบันการพัฒนาชุมชน
กาหนดทาให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ได้รับ
การประเมิ น มาตรฐาน และได้ ม าตรฐานใน
ระดับดีเยี่ยม ทั้ง 6 หลักสูตร
31. มี การจั ด เก็ บข้ อ มูล พัน ธุ กรรมพื ชในศู น ย์
ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนอุ ด รธานี ในระบบ
สารสนเทศ จานวน 200 ชนิด สามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ในศูนย์ฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. ผู้นาสัมมาชีพสามารถเป็นวิทยากรสร้างทีม
ปราชญ์ในหมู่บ้านของตนเองอีกหมู่บ้านละ 4 คน
และถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นอาชี พ แก่ ค รั ว เรื อ น
เป้าหมายสัมมาชีพชุมชนอีก หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน
เพื่ อ ให้ ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายมี ก ารพั ฒ นาอาชี พ
และมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มี
สมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ตามสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลง และ
สามารถสานพลั ง ประชารั ฐ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานราก และสัมมาชีพเต็มพื้นที่
3. ผู้เข้ าอบรมมีค วามรู้ ทั กษะ และออกแบบ
การขับเคลื่อนงาน SE ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
มีจานวนผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ชุมชน
ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
4. ผู้ผ่านการฝึกอบรมครูฝึก สามารถเผยแพร่
ความรู้ความเข้ าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งที่ ถู ก ต้ อ งและน าไปสู่ ก ารน้ อ มน าไป
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5. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริม
สมรรถนะพั ฒ นาการอ าเภอ 1 รุ่ น 3 วั น
จานวน 103 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
6. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่าย
วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ 1 รุ่น 3 วัน 81 คน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด"
7. สนั บ สนุ น วิ ท ยากรโครงการฝึ ก อบรม
หลักสูตรเครือข่ายผูน้ าการพัฒนา ธกส. จานวน
4 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
8. สนั บ สนุ น วิ ท ยากรหลั ก สู ต รวิ ท ยากร
กระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ปปส.
ภาคเหนือ) 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ในพื้นที่รับผิดชอบ
8 จังหวัด
9. การติ ดตามหลังการฝึก อบรมหลั กสู ต ร
ผู้นาการพัฒนา หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒ นาการอ าเภอ และหลั กสู ต รพั ฒ นากร
ระหว่ างประจ าการ ในพื้ นที่ จังหวั ดในเขต
บริ ก ารของศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
ลาปาง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
10. เป็นคณะทางานสร้างและพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมของสถาบัน การพัฒ นาชุมชน
เพื่อ เป็น แนวทางในการฝึ กอบรมหลัก สูต ร
วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ หลักสูตรพัฒนากร
ระหว่างประจาการ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ หลักสูตรการขับ เคลื่อ น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต
(Way of life) หลักสูตรนักขับเคลื่อน SE
และสานพลังประชารัฐ ประจาปี2560
ปี 2561
1. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร
ผู้ น าสั ม มาชี พ จ านวน 5 รุ่ น ๆ ละ 3 วั น
กลุ่มเป้าหมาย 434 คน จาก434 หมู่บ้าน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
2. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
กรระหว่างประจาการ จานวน 3 รุ่น ๆ ละ
3 วั น กลุ่ ม เป้ า หมาย 225 คน ในพื้ น ที่
รับผิดชอบ 8 จังหวัด
4. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริม
สมรรถนะพัฒนาการอาเภอ จานวน 1 รุ่น
3 วั น กลุ่ ม เป้ า หมาย 103 คน ในพื้ น ที่
รับผิดชอบ 8 จังหวัด
5. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุน
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ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตแก่ประชาชนในทุกพื้นที่
5. ผู้ผ่านการอบรมเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการแปลง
นโยบาย/ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่การปฏิบัติ
ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
6. เครือข่ายวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์
เครื่องมือ สื่อ และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชีพ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
7. เกิดเครือข่ายผู้นาการพัฒนา ในความรับผิดชอบ
ของ ธกส.และสร้างพันธมิตรการพัฒนาในพื้นที่
บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ
8. เกิดเครือข่ายการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ
กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ในพื้ น ที่ 8 จั ง หวั ด
ภาคเหนือ
9. มีการติดตามผลการดาเนินงานหลังการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ตามมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน และรายงานต่อ
ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
10. มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานในการฝึกอบรม
แก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และองค์กร
เครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนและทุกหลักสูตร
ผ่านการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน
11. ผู้นาสัมมาชีพสามารถเป็นวิทยากรสร้างทีม
ปราชญ์ในหมู่บ้านของตนเองอีกหมู่บ้านละ 4 คน
และถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นอาชี พ แก่ ค รั ว เรื อ น
เป้าหมายสัมมาชีพชุมชนอีก หมู่บ้านละ 26 ครัวเรือน
ทาให้ครัวเรือนเป้าหมายมีการพัฒนาอาชีพและ
มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
12. พัฒนากรผู้ผ่านการอบรมสามารถเชื่อมโยง
งานพัฒ นาชุมชนกับสถานการณ์และนโยบาย
ระดั บ ประเทศได้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น “ผู้ จั ด การ
ตาบล” โดยมี
1) ภาวะผู้นา
2) เป็นนักประสานประโยชน์
3) เป็นนักสร้างพันธมิตรในการทางาน
13. พัฒนาการอาเภอ ผู้ผ่านการอบรม จะเป็น
กลไกส าคั ญ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนในการ
ขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ เป็นแนวหน้า
การประสานงานระดับพื้นที่ เป็นผู้นานโยบายสู่
การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสร้างพันธมิตรและการบริหารจัดการเครือข่าย
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ชุมชน 3 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 330 คน
6. บริ ห ารโครงการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
เจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุน จานวน
1 รุ่ น 3 วั น กลุ่ ม เป้ า หมาย 111 คน ใน
พื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
7. สนับสนุนวิทยากรโครงการฝึกอบรมผู้นา
เครือข่ายการพัฒนา ธกส 1 รุ่น 3 วัน
8. บริ ห ารโครงการหลั ก สู ต ร สั ม มาชี พ
Mobile จานวน 1 รุ่น 20 คน
9. โครงการสัมมนาย่อย OTOP นวัตวิถีภาคเหนือ
ตอนบน 1 ครั้ง 70 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ
8 จังหวัด
10. จั ด เสวนาการพั ฒ นาเส้ น ทางชุ ม ชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน และ
ศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ต้นแบบ 1 ครั้ง
11. คณะทางานศูนย์ประสานงาน OTOP
นวัตวิถีภาคเหนือตอนบน และติดตามการ
ดาเนินงานชุมชนท่องท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จานวน 340 หมู่บ้าน
12. โครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารสร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) จานวน 1 รุ่น 1 วัน กล่มเป้าหมาย
30 คน
13. โครงการจั ด ท ามาตรฐานการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ประจาปี ๒๕๖1 ตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน Top Training
6 หลักสูตร
ปี 2562
1. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร
ผู้นาสัมมาชีพ จานวน 26 รุ่น รุ่นละ 3 วัน
กลุ่มเป้าหมาย 1,392 คน จาก 1,392 หมู่บ้าน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง จานวน
3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตร เสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
จานวน 103 คน ในพื้นที่ 8 จังหวัด

เชิงคุณภาพ
ขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐให้บรรลุ
เป้ า หมายอย่ า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในปี 2561
และเป็นที่ปรึกษาให้กับพัฒนากรได้
14. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุน ชุมชนบรรลุ ตามแนวทาง/เป้ าหมายที่
กาหนดไว้ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
คณะกรรมการศู น ย์ จั ดการกองทุ น ชุ ม ชนจาก
พื้นที่ต่าง ๆ ในระหว่างการอบรม สามารถนาไป
ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
15. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ผ่านการอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุนชุ มชน เป็ นที่ปรึกษาและให้ คาแนะน า
การด าเนิ น งานศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ได้
16. เกิ ด เครื อ ข่ า ยผู้ น าการพั ฒ นา ในความ
รั บ ผิ ด ชอบของ ธกส.และสร้ า งพั น ธมิ ต รการ
พัฒนาในพื้นที่ บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ
17. ได้สนับสนุนกิจกรรมให้เกิดการขยายผล
การดาเนินงานปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ให้เข้าถึง
ประชาชนในพื้ น ที่ และเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการ
ประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมาย 1 หมู่บ้าน 20 ครัวเรือน
18. ได้ติดตามความก้าวการดาเนินงานชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และได้รับคาแนะนา
ปรึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วตาม
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
19. พั ฒนาการอ าเภอผู้เ ข้า กิจกรรมได้ท ราบ
แนวทางในการด าเนิ น งานชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
OTOP นวัตวิถีจากเวทีเสวนา และจากชุมชน
ต้นแบบที่ได้ศึกษาดูงานและสามารถนาไปปรับ
ใช้ในชุมชนที่รับผิดชอบ
20. รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า และติดตาม
สรุปผลการดาเนินงานรายงานปัญหาอุปสรรคของ
การดาเนิน โครงการในพื้นที่ ที่ รับ ผิดชอบ ต่ อ
ศปน.ส่วนกลาง ตามที่ได้รับมอบหมาย
21. ผู้ เข้ า รั บ การอบรม มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
แนวทางการด าเนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรื ร าชกุ ม ารี
(อพ.สธ.) และได้ตระหนักถึงความสาคัญของันธุ
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4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอาเภอ
จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน จานวน 103 คน
ในพื้นที่ 8 จังหวัด
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้ า ใจในการด าเนิ น งานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) จานวน 1 รุ่น 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย
60 คน
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม
ประชาชน กิจกรรมทดลองหลักสูตรการฝึกอาชีพ
ทาข้าวแต๋น กิจกรรม หาความต้องการใน
การฝึกอบรม (Training need) เพื่อสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่าง
ประจาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม
การพัฒนาชุมชน ปี 2563
7. การติดตามผลหลังการฝึกอบรม หลักสูตร
วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ หลักสูตรพัฒนากรระหว่าง
ประจ าการ และหลั ก สู ต รเสริ ม สมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ ประจาปี 2562
8. โครงการจัดทามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามตั ว บ่ งชี้ แ ละ
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน Top Training
6 หลักสูตร
9. โครงการจัดทาสารสนเทศอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนลาปาง ดาเนินการโดยกลุ่มงาน
พัฒนาทุนชุมชนตามโครงการพระราชดาริ
สานั ก พั ฒนาทุ น และองค์ กรการเงิ น ชุ ม ชน
กรมการพัฒนาชุมชน
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กรรมพืชแลละทรัพยากรในท้องถิ่นรวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
22. หลักสูตรฝึกอบรมที่สถาบันการพัฒนาชุมชน
กาหนดทาให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ได้รับ
การประเมินมาตรฐาน และได้มาตรฐานในระดับดี
เยี่ยม ทั้ง 6 หลักสูตร
23. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
และสามารถสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก และสัมมาชีพเต็มพื้นที่
24. ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเสริมสร้างทึกษะ
การสร้างพันธมิตรและการบริหารจัดการ การกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก และมีทีกษะด้านการเป็นที่ปรึกษา
ในการออกแบบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
และการสร้างองค์กรแห่งความสุขในพื้นที่รับผิดชอบ
25. ผู้เ ข้ า รับ การฝึก อบรมได้ รั บความรู้ ค วาม
เข้าใจในเรื่องหลักการทั่วไปของการปฏิบัติตาม
ระเบียบ อานาจการอนุมัติ ควบคุม ตรวจสอบ
กลั่นกรองงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงใน
การปฏิ บั ติ งานด้ า นการเงิ น การคลั ง การพั ส ดุ
และแนวทางการบริ ห ารงบประมาณให้ เ กิ ด
ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
26. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรืราชกุมารี (อพ.สธ.) และ
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของันธุกรรมพืชแลละ
ทรัพยากรในท้อ งถิ่นรวมทั้งภูมิปั ญญาท้ องถิ่ น
ของตนเอง
27. ผู้ผ่านการฝึกอบรมทดลองหลักสูตรสามารถ
นาความความรู้ไปประกอบอาชีพ เป็นทางเลือก
การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และศูนย์ศึกษาและ
พั ฒ นาชุ ม ชนล าปาง มี ค วามพร้ อ มและมี
ศักยภาพรองรับการเป็นศูนย์ฝึกอบรประชาชนได้
28. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง มีการจัดทา
หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า ง
ประจาการเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร
29. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง ได้จัดเก็บ
ข้ อ มู ล จากผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมเพื่ อ น ามาเป็ น
ข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อ ๆ ไป
และสรุ ป ผลการติ ด ตามเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารใน
ระดับกรมต่อไป
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(8) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ในการแข่งขัน
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง จ านวน ๔ รุ่ น
- ด้านการสร้างโอกาสและ ๓๐๔ คน
ความเสมอภาคทางสังคม 2. การฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
- ด้านการพัฒนาและเสริม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอาเภอ
สร้างศักยภาพทรัพยากร หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
มนุษย์
ประจาปี 2562 จานวน ๑ รุ่น ๙๓ คน
นโยบายรัฐบาล
3. ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ชุมชน ๒๕ รุ่น จานวน ๒,๔๖๖ คน
ความเข้มแข็งจากฐานราก 4. การฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE และ
การปรับปรุงโครงสร้างและ สานพลังประชารัฐระดับชุมชน ๑ รุ่น ๙๙ คน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 5. ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบ่ งปั น บทเรี ย น
ของหน่วยงาน
ความส าเร็ จ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยวิ ท ยากร
สัมมาชีพชุมชนจานวน ๑ รุ่นจานวน ๘1 คน
6. หลั ก สู ต ร “ครู ฝึ ก ระดั บ อ าเภอในการ
ขั บ เคลื่ อ นการน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิ ถี
ชีวิต (Way of Life) จานวน ๕ รุ่น ๔๖๕ คน
7. หลั ก สู ต ร “ผู้ น าเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นา”
ของ ธกส. จานวน ๒ รุ่น ๑๖๘ คน
ปี ๒๕๖๑
1. การฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอาเภอ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
ประจาปี 2562 จานวน ๑ รุ่น ๙๓ คน
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง จ านวน ๓ รุ่ น

เชิงคุณภาพ
30. หลักสูตรฝึกอบรมที่สถาบันการพัฒนาชุมชน
กาหนดทาให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ได้รับ
การประเมิ น มาตรฐาน และได้ ม าตรฐานใน
ระดับดีเยี่ยม ทั้ง 6 หลักสูตร
31. มีการจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชในศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุม ชนล าปาง ในระบบสารสนเทศ
จานวน 200 ชนิด สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพันธุ์ไม้ในศูนย์ฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. เป็นงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกรมการพัฒนาชุมชนและกลุ่ม ผู้นา องค์กร
เครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนบุคลากร
หรื อ บุ ค คลเป้ า หมายของภาคี ก ารพั ฒ นา ใน
หลักสู ตรต่ าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และ
คุ ณ ภาพ เพื่ อให้ เกิ ดการพั ฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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๒๒๕ คน
3. ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
ชุมชน ๕ รุ่น จานวน ๔๙๒ คน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อน
งานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ๑ รุ่น
๑๐๒ คน
5. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน ๒ รุ่น ๒๐๖ คน
6. หลั ก สู ต ร “ผู้ น าเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นา”
ของ ธกส. จานวน ๒ รุ่น ๑๗๙ คน
ปี ๒๕๖๒
1. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน ๓ รุ่น 225 คน
2. การฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้
3. หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
ประจ าปี 2562 และโครงการประชุ มเพิ่ ม
ประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหาร
การเงินการคลังระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 2 รุ่น๙๓ คน
4. ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
ชุมชน ๑๕ รุ่น จานวน ๑,๔๓๕ คน
5. จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร เศรษฐกิจ
พอเพียง รู้...เข้าใจ...อยู่ให้เป็น จานวน ๑ รุ่น
๓๐ คน เพื่อทดลองหลักสูตร ระหว่างวันที่
๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
(9) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. มีการประเมินผลภาพรวมโครงการจานวน
ในการแข่งขัน
3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากร
- ด้านการสร้างโอกาสและ เพื่อขับเคลื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ความเสมอภาคทางสังคม ระดั บ อ าเภอ หลั ก สู ต รเสริ ม สมรรถนะ
- ด้านการพัฒนาและเสริม พัฒนาการอาเภอ โครงการฝึกอบรมพัฒนากร
สร้างศักยภาพทรัพยากร ระหว่างประจาการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
มนุษย์
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ฝึกอบรม
นโยบายรัฐบาล
ประชาชน เครือข่ายวิทยากร ผู้นาสัมมาชีพ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง กิ จ กรรมที่ 2 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ความเข้มแข็งจากฐานราก แบ่ ง ปั น บทเรี ย นความส าเร็ จ และสร้ า ง
การปรับปรุงโครงสร้างและ เครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพ ประจาปี 2560
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 2. โครงการพัฒนาผู้นาสัมมาชีพ หลักสูตร
ของหน่วยงาน
วิ ท ยากรผู้ น าสั ม มาชี พ จ านวน 19 รุ่ น

เชิงคุณภาพ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากระดับอาเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมของโครงการในระดั บมากที่สุด มีค่ า
คะแนนเฉลี่ย 4.51
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่าง ประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อภาพรวมของ โครงการในระดับมาก มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.44
3. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพศู น ย์ ฝึ ก อบรม
ประชาชน เครื อ ข่ า ยวิ ท ยากรผู้ น าสั ม มาชี พ
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่งปัน
บทเรียนความสาเร็จและสร้างเครือข่ายวิทยากร
สัมมาชีพ ประจาปี 2560 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
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กลุ่มเป้าหมาย จานวน 1,581 คน
3. โครงการฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า ง
ประจาการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 76 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย
152 คน
4. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ฐานรากระดั บ อ าเภอ หลั ก สู ต ร
เสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ จานวน 1 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย 52 คน
5. โครงการอบรมครูฝึกระดับอาเภอการ ขับเคลื่อน
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way Of Life) : ครูฝึก
ระดับตาบล/อาเภอจานวน 2 รุ่น ๆ ละ 130 คน
รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 260 คน
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม
ประชาชน : เครือข่ายวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งปัน
บทเรี ย นความส าเร็ จ และสร้ า งเครื อ ข่ า ย
จานวน 1 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 41 คน
7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน
SE และสานพลังประชารัฐในระดับชุมชน
จานวน 1 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย จานวน 88 คน
ปี 2561
1. มีการประเมินผลภาพรวมโครงการจา นวน
5 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการพั ฒ นาผู้ น า
สัมมาชีพชุมชน หลักสูตร “วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ”
ประจาปี 2561 โครงการฝึกอบรมบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อน SE และ
สานพลังประชารัฐ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ (ประเมิน Online) โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ ด้านบริหาร
การเปลี่ยนแปลง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นาทุ น และ
องค์กรการเงินชุมชน และโครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการเงินชุมชน กิจกรรม : การประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2. โครงการพั ฒ นาวิ ท ยากรผู้ น าสั ม มาชี พ
หลักสูตร "วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ" จานวน 2 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 91 คน
3. โครงการพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนา ชุมชน
เพื่อขับเคลื่อน SE และประสานพลัง ประชารัฐ
หลักสูตร "เสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ"

เชิงคุณภาพ
ต่อภาพรวมของ โครงการในระดับมากที่สุด มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.68
4. ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะด้านอาชีพ และสามารถเป็น วิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ครัวเรือนสัมมาชีพ ประชาชน กลุ่มองค์กร
เครือข่าย ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนากรผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการ ปฏิบัติงาน
พัฒนาชุ มชน ตามสถานการณ์ ที่เปลี่ย นแปลง
และสามารถสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ฐานรากและสั ม มาชี พ เต็ ม พื้ น ที่ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาการอาเภอผู้ผ่านการฝึกอบรมมี สมรรถนะ
ทางการบริ ห ารทั้ ง มิ ติ ภ ายในและภายนอก
สามารถนาความรู้และทักษะพัฒนางานสู่การ
ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
7. ครูฝึกระดับต าบลและอาเภอมีความรู้และ
ทักษะในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ความ
เข้ า ใจหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแก่
ประชาชนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ประชาชนน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
8. ศพช.เพชรบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
และหน่ วยงานในด้า นการสร้ างสัม มาชี พตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเครือข่าย
ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการหลักสูตร "วิทยากรผู้นา
สัมมาชีพ" สนับสนุนให้เครือข่ายมีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ทักษะความรู้ ประสบการณ์
เครื่องมือ สื่อและเทคนิค การถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชีพ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
9. ผู้นาชุมชนสามารถเป็นแกนนาในการ ขับเคลื่อน
งานในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายของ บริษัทประชารัฐ
รักสสามัคคี (จังหวัด) มีขีดความสามารถในการสร้าง
รายได้ให้ชุมชน หนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
10. โครงการพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน หลักสูตร
“วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ” ประจาปี 2561 มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของ โครงการในระดับ
มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16
11. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่ อ ขับ เคลื่ อ น SE และสานพลั งประชารั ฐ
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จานวน 1 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย จานวน 52 คน
4. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่าง ประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ ยนแปลง จานวน 1 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 75 คน
5. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการงินชุมชน
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพ
คณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
จานวน 2 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย จานวน 168 คน
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้
ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
ชุมชน จานวน 1 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย จานวน
59 คน
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้า ว
ต่อไปของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จานวน 1 รุ่น กลุ่มเป้าหมายเป็นพัฒนาการอาเภอ
จานวน 52 คน
8. โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่
: CDD Mobile จานวน 4 กิจกรรม ในพื้นที่
บ้านบางเกตุ ม.7 ต.บางเกตุ อ.ชะอา จ. เพชรบุรี
1 ชุมชน/30 คน
ปี 2562
1. มีการประเมินผลภาพรวมโครงการจานวน
4 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างและพัฒนา
ผู้นาสัมมาชีพชุมชนหลักสูตร “วิทยากรผู้นา
สัมมาชีพ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โครงการฝึ ก อบรมบุ ค ลากร
กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนสู่ ชุม ชนพึ่ งตนเองได้
หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
และโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหั ว หน้ า
เจ้ า หน้ า ที่ ด้า นการบริห ารการเงิ น การคลั ง
ระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. โครงการสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชี พ
ชุมชนหลักสูตร "วิทยากรผู้นาสัมมาชีพชุมชน"
จานวน 10 รุ่น จานวนกลุ่มเป้าหมาย 951 คน
3. ฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า งประจ าการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงจานวน 1 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 75 คน
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการบริหารการเงิน การคลัง ระดับอาเภอ
จานวน 1 รุ่น 52 คน

เชิงคุณภาพ
หลั ก สู ต รเสริ ม สมรรถนะพั ฒ นาการอ าเภอ
(ประเมิน Online) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมของโครงการในระดับมาก มีค่า คะแนน
เฉลี่ย 4.32
12. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อภาพรวมของ โครงการในระดับมาก มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.18
13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้
ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน ชุมชน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อภาพรวมของ โครงการ
ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43
14. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงิน ชุมชน
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการในระดับมาก
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22
15. ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะด้านอาชีพ และสามารถเป็น วิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ครัวเรือนสัมมาชีพ ประชาชน กลุ่มองค์กร
เครือข่าย ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. พัฒนาการอาเภอสามารถสร้างพันธมิตร
และบริหารจัดการเครือข่ายในการขับเคลื่อนงาน
สานพลั งประชารัฐ และสามารถเป็น ที่ปรึ กษา
การออกแบบกระบวนงานขั บ เคลื่ อ นงาน
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้กับพัฒนากร
ในฐานะผู้จัดการตาบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17. พัฒนากรผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการ พัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ตามสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ใน
ปัจจุบันและสามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
18. คณะกรรมการศูนย์มีค วามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานของศูนย์ จัดการ
เงินทุนชุมชน และสามารถบริหาร จัดการหนี้
ของศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงคณะกรรมการ ศูนย์ฯ สามารถขับเคลื่อน
การดาเนินงานศูนย์ฯตามแนวทาง และเป้าหมายที่
กรมฯ กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
19. ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจใน
แนวทางการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุน ชุมชน
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5. โครงการฝึกอบรมบุคลากรการพัฒนาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา ชุมชน
สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ "หลักสูตรเสริม สมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ" จานวน 1 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 52 คน
6. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาหลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนากร ประจาปี 2563 จานวน
7 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่จัดเก็บจานวน
438 คน ประกอบด้วย
1) พัฒนาการจังหวัด 7 จังหวัด
2) พัฒนาการอาเภอ 52 อ าเภอ
3) ผู้นาชุมชน 7 จังหวัด ๆ ละ 20 คน
รวมเป็น 140 คน แยกเป็น
- ผู้นาสัมมาชีพชุมชน จังหวัดละ 4 คน
- ผู้ น าชุ ม ชนจากหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ
พอเพียงจังหวัดละ 4 คน
- ผู้นามชนจากกองทุนชุมชนจังหวัด
ละ 4 คน
- ผู้นา อช. จังหวัดละ 4 คน
- ผู้นาจากหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
จังหวัดละ 4 คน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม
ประชาชน กิจกรรมที่ 4 ทดลองหลักสูตร
“ชีวิตสบาย สไตส์พอเพียง"
7. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง ความรู้
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการจัดตั้งโรงเรียน
เศรษฐ์กิจพอเพียง จานวน 1 รุ่น/2 หมู่บ้าน
กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านละ 60 คน แยกเป็น
1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ ผู้รับผิดชอบ
จานวน 2 คน
2) ผู้นา (ผู้นาชุมชน/ผู้นา อช./กลุ่ม องค์กร/
เครือข่าย) จานวน 8 คน
3) วิทยากร/ปราชญ์ประจาศูนย์เรียนรู้/
จุดเรียนรู้ จานวน 20 คน จากศูนย์เรียนรู้ 2 แห่ง
- บ้านเหล่ามะละกอ ม.15 ต.ทุ่งหลวง
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
- บ้านหนองทราย ม.6 ต.หนองสาหร่าย
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

เชิงคุณภาพ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ โครงการ กข.คจ. โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และกองทุนหนุนเสริม
อาชีพครัวเรือน และ สามารถให้คาปรึกษาและ
ให้คาแนะนาการดาเนินงานศูนย์ฯ ในการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
20. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้ศึกษา ทาความเข้าใจ
และสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการร่ ว ม
ประชุ มและศึกษาดูงานไปประยุก ต์ใช้กั บการ
ดาเนินงาน OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
21 วิ ท ยากรสั ม มาชี พ ในพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารของ
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ได้ออกหน่วยบริหารเคลื่อนที่
ด้านอาชีพ ตรงตามความต้องการประกอบ อาชีพ
ของประชาชน จานวน 1 อาชีพ/1 ชุมชน และ
ได้ช่วยเหลือประชาชนด้านการประกอบอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง และประชาชน ได้รับการถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ ก ารประกอบอาชี พ และสามารถ
น าไปประกอบอาชี พ สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ คนใน
ชุมชนได้
22. โครงการสร้ า งและพั ฒ นาผู้ น าสั ม มาชี พ
ชุ ม ชน หลั ก สู ต ร “วิ ท ยากรผู้ น าสั ม มาชี พ ”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ ย
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการในระดับ
มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51
23. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่าง ประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อภาพรวม
ของโครงการใน ระดับ มากที่ สุด มีค่ าคะแนน
เฉลี่ย 4.69
24. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนา ชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมของโครงการในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.69
25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้า นการบริห ารการเงิน การคลั งระดับ อ าเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ ย
ความพึ ง พอใจต่ อ ภาพรวมของโครงการใน
ระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58
26. ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสัมมาชีพสามารถ
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เป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นอาชี พ และ
วิเคราะห์อาชีพสู่การเชื่อมโยงการตลาดได้
27. ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ และสามารถ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนภายใต้สถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยง นโยบาย
ประสานงานและบริหารจัดการการทางานตาม
นโยบายกรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถ
วางแผนการพัฒนางานต่อยอดงานในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
28. ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและ
สามารถลดความ เสี่ยงในการทางานได้
29. ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถสร้างพันธมิตร
และบริหารจัดการเครื อข่ายในการขับเคลื่อ น
งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสามารถเป็นที่
ปรึ ก ษาและออกแบบกระบวนงานขั บเคลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานรากให้กับพัฒนากร ประสานงาน
ประจาตาบล ที่จะกาหนด Positioning พัฒนากร
One Stop Service ได้
30. ศพช.เพชรบุ รี มี ข้ อ มู ล ความต้ อ งการที่
จาเป็นในการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนากร
และมี หลักสู ตรการฝึก อบรมพัฒนา หลั กสูต ร
"พัฒนากรผู้เคียงข้างร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง"
ประจาปี 2563 จานวน 1 หลักสูตร
31. ผู้ผ่านการฝึกอบรม และเข้าใจในหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ นาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ รวมถึง ศพช.เพชรบุรี มีหลักสูตร
ถ่ายทอดความรู้ใน ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
ของ ศพช.เพชรบุรี สามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพ
และสามารถสร้างและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
บริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
32. มีโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับการ เรียนรู้
ฝึกอบรมทักษะอาชีพ และเป็นแหล่งถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ ประชาชนในการดาเนินชีวิตตาม
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในพื้ น ที่
ความรับผิดชอบจานวน 2 แห่ง
33. ผู้นาชุมชน/ปราชญ์ชุมชนเกิดทักษะและ
สามารถถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นการด าเนิ น
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(10) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร
ในการแข่งขัน
ผู้นาสัมมาชีพ จานวน 20 รุ่น รุ่นละ 4 วัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ กลุ่มเป้าหมาย 1,660 คน จากพื้นที่รับผิดชอบ
ความเสมอภาคทางสังคม 7 จั ง หวั ด ภาคใต้ ต อนบน (ระนอง ชุ ม พร
- ด้านการพัฒนาและเสริม สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พัง งา
สร้างศักยภาพทรัพยากร ภูเก็ต)
มนุษย์
2. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
นโยบายรัฐบาล
กรระหว่างประจาการ จานวน 2 รุ่น ๆ ละ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 3 วั น กลุ่ ม เป้ า หมาย 150 คน ในพื้ น ที่
ความเข้มแข็งจากฐานราก รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
การปรับปรุงโครงสร้างและ 3. บริ ห ารโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ขับเคลื่อน Se และสานพลังประชารัฐ 1 รุ่น ๆ
ของหน่วยงาน
ละ 3 วั น กลุ่ม เป้า หมาย 74 คน ในพื้ น ที่
รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
4. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจน
เป็นวิถีชีวิต (Way of life) จานวน 4 รุ่น ๆ
ละ 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย 370 คน ในพื้นที่
รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
5. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริ ม
สมรรถนะพั ฒ นาการอ าเภอ 1 รุ่ น 3 วั น
จานวน 74 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน
6. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่าย
วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ 1 รุ่น 3 วัน 200 คน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
7. สนับสนุน วิทยากรโครงการฝึกอบรม
หลั ก สู ต รเครื อ ข่ า ยผู้ น าการพั ฒ นา ธกส.
จานวน 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน จานวน 252 คน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
8. อบรมเยาวชนกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น
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ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงได้
อย่างมืออาชีพ
34. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างภาครัฐ
และ ภาคประชาชน โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. ผู้นาสัมมาชีพสามารถเป็นวิทยากรสร้างทีม
ปราชญ์ในหมู่บ้านของตนเองอีกหมู่บ้านละ 4 คน
และถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นอาชี พ แก่ ค รั ว เรื อ น
เป้าหมายสัมมาชีพชุมชนอีก หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน
เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีการพัฒนาอาชีพและ
มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มี
สมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง และสามารถ
สานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
และสัมมาชีพเต็มพื้นที่
3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และออกแบบการ
ขับเคลื่อนงาน SE ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง มี
จานวนผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ชุมชน
ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
4. ผู้ผ่านการฝึกอบรมครูฝึก สามารถเผยแพร่
ความรู้ความเข้ าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งที่ ถู ก ต้ อ งและน าไปสู่ ก ารน้ อ มน าไป
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตแก่ประชาชนในทุกพื้นที่
5. ผู้ผ่านการอบรมเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการแปลง
นโยบาย/ ยุ ทธศาสตร์ก รมการพัฒนาชุม ชนสู่
การปฏิบัติ ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
6. เครือข่ายวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์
เครื่องมือ สื่อ และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชีพ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
7. เกิดเครือข่ายผู้นาการพัฒนา ในความรับผิดชอบ
ของ ธกส. และสร้างพันธมิตรการพัฒนาในพื้นที่
บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ
8. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
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จังหวัดพังงา 1 รุ่น ๆ ละ 3 วัน 80 คน
9. การติดตามหลังการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ น าการพั ฒ นา หลั ก สู ต รเสริ ม สมรรถนะ
พัฒ นาการอ าเภอ และหลั กสู ต รพั ฒ นากร
ระหว่ างประจ าการ ในพื้ นที่ จังหวั ดในเขต
บริ ก ารของศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
นครศรีธรรมราชในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน
10. เป็นคณะทางานสร้างและพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมของสถาบัน การพัฒ นาชุมชน
เพื่อ เป็น แนวทางในการฝึ กอบรมหลัก สูต ร
วิท ยากรผู้น าสั มมาชี พ หลั กสู ตรพัฒ นากร
ระหว่างประจาการ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ หลักสูตรการขับ เคลื่อ น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต
(Way of life) หลักสูตรนักขับเคลื่อน SE
และสานพลังประชารัฐ ประจาปี 2560
ปี 2561
1. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร
ผู้ น าสั ม มาชี พ จ านวน 3 รุ่ น ๆ ละ 4 วั น
กลุ่มเป้าหมาย 232 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ
7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
2. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากร
ระหว่างประจาการ จานวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 วัน
กลุ่มเป้าหมาย 150 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ
7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
3. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริม
สมรรถนะพัฒนาการอาเภอ จานวน 1 รุ่น
3 วัน กลุ่มเป้าหมาย 74 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ
7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
4. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน 2 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 240 คน
5. บริ ห ารโครงการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
เจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุน จานวน
1 รุ่น 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย 74 คน ในพื้นที่
รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
6. สนับสนุนวิทยากรโครงการฝึกอบรมผู้นา
เครือข่ายการพัฒนา ธกส 1 รุ่น 3 วัน
7. บริหารโครงการหลักสูตร สัมมาชีพ Mobile
จานวน 1 รุ่น 3 วัน 20 คน
8. คณะท างานศู น ย์ ป ระสานงาน OTOP
นวั ต วิ ถี ภ าคใต้ ต อนบน และติ ด ตามการ
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9. มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งานหลั ง การ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามมาตรฐานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน และ
รายงานต่อผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
10. มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานในการฝึกอบรม
แก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และองค์กร
เครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนและทุกหลักสูตร
ผ่านการประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน
11. ผู้นาสัมมาชีพสามารถเป็นวิทยากรสร้างทีม
ปราชญ์ในหมู่บ้านของตนเองอีกหมู่บ้านละ 4 คน
และถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นอาชี พ แก่ ค รั ว เรื อ น
เป้าหมายสัมมาชีพชุมชนอีก หมู่บ้านละ 26 ครัวเรือน
ทาให้ครัวเรือนเป้าหมายมีการพัฒนาอาชีพและ
มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
12. พัฒนากรผู้ผ่านการอบรมสามารถเชื่อมโยง
งานพัฒ นาชุมชนกับสถานการณ์และนโยบาย
ระดั บ ประเทศได้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น “ผู้ จั ด การ
ตาบล”โดยมี
1) ภาวะผู้นา
2) เป็นนักประสานประโยชน์
3) เป็นนักสร้างพันธมิตรในการทางาน
13. พัฒนาการอาเภอ ผู้ผ่านการอบรม จะเป็น
กลไกส าคั ญ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนในการ
ขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ เป็นแนว
หน้ า การประสานงานระดั บ พื้ น ที่ เป็ น ผู้ น า
นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ศักยภาพด้านการสร้างพันธมิตรและการบริหาร
จัดการเครือข่าย ขับเคลื่อน SE และสานพลัง
ประชารัฐให้บรรลุเป้าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ
ในปี 2561 และเป็นที่ปรึกษาให้กับพัฒนากรได้
14. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุน ชุมชนบรรลุ ตามแนวทาง/เป้ าหมายที่
กาหนดไว้ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
คณะกรรมการศู น ย์ จั ดการกองทุ น ชุ ม ชนจาก
พื้นที่ต่าง ๆ ในระหว่างการอบรม สามารถนาไป
ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
15. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ผ่านการอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุนชุ มชน เป็ นที่ปรึกษาและให้ คาแนะน า
การด าเนิ น งานศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ได้
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ดาเนินงานชุมชนท่องท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จานวน 247 หมู่บ้าน
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) จานวน 1 รุ่น 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย
30 คน
10. โครงการจั ด ท ามาตรฐานการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ประจาปี ๒๕๖1 ตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน Top
Training
11. บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร
ผู้น าสั ม มาชี พ จานวน 9 รุ่ น รุ่ นละ 3 วั น
กลุ่มเป้าหมาย 713 คน จากพื้นที่รับผิดชอบ
7 จั ง หวั ด ภาคใต้ ต อนบน (ระนอง ชุ ม พร
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา
ภูเก็ต)
12. โครงการฝึ ก อบรมพั ฒ นากรระหว่ า ง
ประจาการ หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง
จ านวน 2 รุ่ น ๆ ละ 3 วั น กลุ่ ม เป้ า หมาย
150 คน ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ 7 จั ง หวั ด
ภาคใต้ตอนบน
ปี 2562
1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตร เสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ 1 รุ่น ๆ ละ 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย
74 คน ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนบน
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอาเภอ
1 รุ่น ๆ ละ 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย 74 คน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรม พืชอั นเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) จานวน 1 รุ่น 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย
60 คน
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม
ประชาชน กิจกรรมที่ 4 การทดลองหลักสูตร
ฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน เห็ดเศรษฐกิจ

เชิงคุณภาพ
16. เกิ ด เครื อ ข่ า ยผู้ น าการพั ฒ นา ในความ
รั บ ผิ ด ชอบของ ธกส.และสร้ า งพั น ธมิ ต รการ
พัฒนาในพื้นที่บริการ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
ได้ ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมให้ เ กิ ด การขยายผลการ
ด าเนิ น งานปราชญ์ สั ม มาชี พ ชุ ม ชน ให้ เ ข้ า ถึ ง
ประชาชนในพื้ น ที่ และเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการ
ประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมาย 1 หมู่บ้าน 20 ครัวเรือน
17. รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า และติดตาม
สรุปผลการดาเนินงานรายงานปัญหาอุปสรรค
ของการดาเนิน โครงการในพื้ นที่ ที่รั บผิดชอบ
ต่อ ศปน.ส่วนกลาง ตามที่ได้รับมอบหมาย
18. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และ
ได้ ต ระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของพั น ธุ ก รรมพื ช
และทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นของตนเอง
19. หลักสูตรฝึกอบรมที่สถาบันการพัฒนาชุมชน
กาหนดทาให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ได้รับ
การประเมินมาตรฐาน
20. ผู้นาสัมมาชีพสามารถเป็นวิทยากรสร้างทีม
ปราชญ์ในหมู่บ้านของตนเองอีกหมู่บ้านละ 4 คน
และถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นอาชี พ แก่ ค รั ว เรื อ น
เป้าหมายสัมมาชีพชุมชนอีก หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน
เพื่ อ ให้ ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายมี ก ารพั ฒ นาอาชี พ
และมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
21. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
และสามารถสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก และสัมมาชีพเต็มพื้นที่
22. ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเสริมสร้างทึกษะ
การสร้างพันธมิตรและการบริหารจัดการ การกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก และมีทีกษะด้านการเป็นที่
ปรึกษาในการออกแบบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากและการสร้ า งองค์ก รแห่ งความสุข ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
23. ผู้เ ข้ า รับ การฝึก อบรมได้ รั บความรู้ ค วาม
เข้าใจในเรื่องหลักการทั่วไปของการปฏิบัติตาม
ระเบียบ อานาจการอนุมัติ ควบคุม ตรวจสอบ
กลั่นกรองงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงใน
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(เห็ดแครง เห็ดหูหนู) พลิกชีวิต พิชิตรายได้
5. กิจกรรมหาความต้องการในการฝึกอบรม
(Training need) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2563
6. การติดตามผลหลังการฝึกอบรม หลักสูตร
วิท ยากรผู้น าสั มมาชี พ หลั กสู ตรพัฒ นากร
ระหว่างประจาการ และหลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอาเภอ ประจาปี 2562
7. โครงการจัดทามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามตั ว บ่ งชี้ แ ละ
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน Top Training
โครงการจัดทาสารสนเทศอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุ มชนนครศรีธ รรมราช ดาเนิน การ
โดยกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามโครงการ
พระราชด าริ ส านั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก ร
การเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
8. สนับ สนุ นวิ ทยากรโครงการประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการถอดบทเรียนการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) จานวน 3 รุ่น ๆ
ละ 3 วัน รวม 762 คน
9. โครงการเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร.เรื่อง "สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากร
จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจา
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การปฏิ บั ติ งานด้ า นการเงิ น การคลั ง การพั ส ดุ
และแนวทางการบริ ห ารงบประมาณให้ เ กิ ด
ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
24. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรืราชกุมารี (อพ.สธ.) และ
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของันธุกรรมพืชแลละ
ทรัพยากรในท้อ งถิ่นรวมทั้งภูมิปั ญญาท้ องถิ่ น
ของตนเอง
25. ผู้ผ่านการฝึกอบรมทดลองหลักสูตรสามารถ
นาความความรู้ไปประกอบอาชีพ เป็นทางเลือก
การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มีความพร้อมและ
มีศักยภาพรองรับการเป็นศูนย์ฝึกอบรประชาชน
ได้
26. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
มี ก ารจั ด ท าหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมพั ฒ นากร
ระหว่างประจาการเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร
27. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ได้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมเพื่ อ
นามาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรใน
ปี ต่ อ ๆ ไป และสรุ ป ผลการติ ด ตามเสนอต่ อ
ผู้บริหารในระดับกรมต่อไป
28. หลักสูตรฝึกอบรมที่สถาบันการพัฒนาชุมชน
กาหนดทาให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ได้รับ
การประเมินมาตรฐาน
29. มีการจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชในศูนย์ศึกษา
และพั ฒ นาชุ ม ชนนครศรี ธ รรมราช ในระบบ
สารสนเทศ จานวน 200 ชนิด สามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ในศูนย์ฯ
30. ผลจากการถอดบทเรียนสู่การแก้ไขปัญหา
ตามความเป็นจริงที่สอดคล้องกับช่วงเวลาและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การทางานทั้งฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน
ก่อให้เกิดการทางานที่เข้มแข็งเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
โดยมุ่งเน้น การส่งเสริมความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน
ให้ยั่งยืน โดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ขับเคลื่อนการปฎิบัติการให้สามารถบริหารจัดการ
หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้มีภูมิคุ้มกัน
31. ให้กับหมู่บ้านของตนเอง ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้และได้สามารถทางานร่วมระหว่างรัฐ
กับประชาชนในหมู่บ้าน
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(11) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. โครงการพัฒนาผู้นาชุมชนในการขับเคลื่อน
ในการแข่งขัน
สัมมาชีพชุมชน ปี 2560 จานวน 14 รุ่น
- ด้านการสร้างโอกาสและ 1,444 คน
ความเสมอภาคทางสังคม 2. โครงการอบรมครูฝึก“การขับเคลื่อนปรัชญา
- ด้านการพัฒนาและเสริม เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
สร้างศักยภาพทรัพยากร ชีวิต” (Way of Life) จานวน 4 รุ่น 385 คน
มนุษย์
ปี 2561
นโยบายรัฐบาล
1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงิน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ชุมชน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ความเข้มแข็งจากฐานราก ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
การปรับปรุงโครงสร้างและ ชุมชน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จานวน 234 คน
ของหน่วยงาน
ปี 2562
1. โครงการสร้างและพัฒนาผูน้ าสัมมาชีพชุมชน
หลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ ปี 2562 จานวน
7 รุ่น 773 คน
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ฝึกอบรม
ประชาชน หลักสูตร “พอแล้วดี ที่บ้านพ่อ”
จานวน 1 รุ่น 30 คน
3. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ปี 2562 จานวน
๑ รุ่น 85 คน
4. โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนา
ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุ ม ชนสู่ ชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองได้ ห ลั ก สู ต รเสริ ม
สมรรถนะพัฒนาการอาเภอ จานวน ๗๗ คน
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอาเภอ

เชิงคุณภาพ
32. ผู้เข้าร่วมโครงการ ข้าราชการ ทหาร ตารวจ
และประชาชน มีความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ซึ่ งมี ค วามส าคั ญ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พระมหากษัตริย์
ทุ ก พระองค์ ทรงบ าเพ็ ญ พระราชกรณี ย กิ จ
มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยอย่าง
อเนกอนันต์ มาตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้านอาชีพ โดยตระหนักถึงความสาคัญ
บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้านอาชีพ โดยตระหนักถึงความสาคัญ
บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการดาเนินงานของศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ ใน
เรื่องการบริหารจัดการหนี้ให้แก่คณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชีพ โดยตระหนักถึงความสาคัญบนพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ตลอดจนวิเคราะห์
อาชีพเพื่อเชื่อมโยงการตลาดของชุมชนได้และ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ชุมชนก็มีความสุข พึ่งพา
ตนเองได้ และประชาชนก็มีความสุข และส่งเสริม
ผู้ น าสั ม มาชี พ มี จิ ต อาสาช่ ว ยเหลื อ สั ม มาชี พ
ชุมชน (มีอาชีพ มีรายได้ มีงานทา)
5. เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
สามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพ สามารถถ่ายทอด
และพัฒนาหลักสูตรในเชิงสร้างสรรค์ให้ก้าวทัน
ยุคสมัย และสามารถเป็นนักบริหารโครงการได้
สู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่ให้บริการ
ทางด้านวิชาการแก่ประชาชน
6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเชื่อมโยงนโยบาย
ประสานงาน และบริหารจัดการการทางานตาม
นโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายพื้นที่
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยสามารถปฏิ บั ติ

- 275 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
พ.ศ.2562 จานวน ๗๗ คน

เชิงคุณภาพ
แก้ปัญหา รวมถึงพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
7. พัฒนาการอาเภอสามารถสร้างพันธมิตรและ
บริห ารจัดการเครือข่ ายในการขับ เคลื่ อนงาน
พัฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก และสามารถเป็ น ที่
ปรึกษา (Consultant) การออกแบบกระบวนงาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับพัฒนากรผู้
ประสานงานประจาตาบล ที่จะกาหนด Positioning
“พัฒนากร One stop Service” ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ
8. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน
การคลัง การบัญชี และพัสดุ สามารถนาความรู้
ที่ได้รับ ไปใช้ ในการปฏิบัติ งานได้ อย่างถูกต้อ ง
ตามระเบียบฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
9. ลดความผิ ดพลาดจากการปฏิบั ติงานด้า น
การเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ทั้งนี้สามารถ
ลดข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบภายใน หรือ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้
10. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยง
ในการบริหารงบประมาณฯ เพื่อ ให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
(9.5) ภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการ การให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาชุมชน
(1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. เสริมสร้างพัฒนาความรู้และคุณ ธรรมตาม
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. สนับสนุนทีมวิทยากรในโครงการพัฒนา หลักธรรมาภิบาล และถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
ในการแข่งขัน
ศักยภาพผู้นาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญา จัดตั้งกลุ่มเข้มแข็งเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม
- ด้านการสร้างโอกาสและ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งภายใต้ “หลั ก สู ต รผู้ น า ตามแผนชุมชนให้ผู้นาชุมชน ส่งเสริมเพื่อเพิ่ม
ความเสมอภาคทางสังคม เครือข่ายการพัฒนา” ร่วมกับ ธนาคารเพื่อ ความสามารถและทักษะในการทาหน้าที่ผู้นาให้
- ด้านการพัฒนาและเสริม การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเป้าหมาย เข้าในงานพัฒนาชุมชนและดาเนินงานภายใต้
สร้างศักยภาพทรัพยากร คือ ผู้นาชุมชนที่บทบาทสาคัญในการขับเคลื่อน กรอบยุทธศาตร์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
มนุษย์
การพัฒนาและประสานงานระหว่างสมาชิก สหกรณ์ การเกษตร สามารถสนับสนุนภารกิจ
นโยบายรัฐบาล
กับภาคส่วนต่าง ๆ จานวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น ธนาคารและพั ฒ นาชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 172 คน
ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ความเข้มแข็งจากฐานราก 2. สนับสนุนทีมวิทยากรเพื่อถ่ายทอดดาเนิน 2. ชุดองค์ ความรู้กระบวนการทางานเป็นที ม
การปรับปรุงโครงสร้างและ กิ จ กรรมปรั บ ฐานการเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล

- 276 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ walk rally เพื่อเชื่อมโยงการเรื่องการทางาน
ของหน่วยงาน
เป็นทีม การร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผนงานของ
อาสาพัฒนาชุมชน จานวน 1 รุ่น
3. สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เรื่องการน้อม
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) และการตั้งปณิธาน
เพื่อการเปลี่ยนชีวิตถวายพ่อหลวงแก่ทีมครู
ฝึกระดับตาบล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก/ห้องประชุมอาเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก/ห้องประชุมที่ว่าการ
อ าเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จานวน 3 วัน
4. สนับสนุนสถานที่และวิทยากรให้ความรู้
เรื่องการขายสินค้าออนไลน์ ให้แก่คณะกรรมการ
เครือข่ายวิทยากรผู้นาสัมมาชีพและสมาชิก
จานวน 40 คน
5. สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เรื่องไทยแลนด์
4.0 และการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่คณะกรรมการ
กองทุนบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี และ
คณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรี จั งหวัด
นครนายก จานวน 2 วัน
ปี 2561
1. ศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี ในเขต
พื้นที่บริการ ศพช.นครนายก 5 จังหวัด คือ
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี
และพระนครศรีอ ยุธ ยา เป็น ศูน ย์ป ระสาน
ด้านข้อมูล ความก้าวหน้า ติดตามประเมินผล
กับพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนา
ชุมชนและส่วนกลาง ให้การดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์
2. สนับสนุนทีมวิทยากร “การพัฒนาสตรีไทย
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนาบุคลิกภาพ
แก่คณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรี” อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 100 คน
3. สนับสนุนทีมวิทยากรในโครงการ “สตรีไทย
กับการพัฒนาในยุค 4.0 และมารยาทสตรีไทย”
จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสิ้น 350 คน
4. สนับสนุนทีมวิทยากร ในโครงการ “ทักษะ
ถ่ายทอดครูภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเป็นวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน” กลุ่มเป้าหมาย มี 2 รุ่น ๆ
ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน
5. สนับสนุนทีมวิทยากรโครงการอาสาพัฒนา
ปี 2562 จานวน 2 รุ่น

เชิงคุณภาพ
ภายใต้แนวคิดการทางานร่วมกัน คิด วิเคราะห์
วางแผน และการตัดสินใจร่วมกัน
3. เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง และนาวิธีการนาไป
ประยุกต์ใช้ผ่านวิทยากรและสื่อประเภทต่าง ๆ
นาไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life )
ของคนไทยทั้งประเทศ
4. ชุดความรู้เรื่องการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อนาไป
ต่อยอดและสร้างกลยุทธ์ในการขายสินค้า ซึ่งในมุมของ
ช่องทางออนไลน์นั้นเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจเป็น
ที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า
การโปรโมทสินค้ารูปแบบเดิม ๆ สามารถเข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคได้ง่าย และได้จานวนที่มากกว่า
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ผู้นาสตรี
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้นาสตรีในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม ส่งเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นา
ให้กับสตรี สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี
แก่องค์กรสตรี ในการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
และภาวะผู้ นาสตรี และถ่ายทอดความรู้เรื่อ ง
Thailand 4.0 เพื่อนาไปแนวทางการพัฒนาการ
ทางานของกองทุนบทบาทสตรีให้สอดคล้องของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
6. สร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์
และน ามาต่ อยอดการบริหารจัดการชุม ชนได้
อย่างเหมาะสม ทั้งเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานราก
7. ส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งจากฐานราก
โดยพัฒนาศักยภาพครูภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็น
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส าคัญ อย่ า งยิ่ งส าหรั บ การ
พัฒนาในระดับท้องถิ่นหรือชุมชน ให้สามารถ
เป็นวิทยากรมืออาชีพที่สามารถถ่ายทอดความรู้
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น ต่ อ ยอดสู่ ก าร
พัฒนาโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแหล่ง
ฝึ ก อบรมสั ม มาชี พ ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาและคนใน
ชุมชนเอง
องค์ ค วามรู้ ก ารปรั บ ฐานการเรี ย นรู้ แ ละ
วิทยากรกระบวนการ สร้า งกระบวนการการ
รับรู้ที่พร้อมสาหรับการเรียนรูใ้ นโครงการ ส่งผล
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
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ปี 2562
1. การหาความต้องการในการฝึกอบรม (Training
need) เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต รการ
ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ ปี 2563
จานวน 1 หลักสูตร
2. การสนับสนุนการจัดทาสารสนเทศอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครนายก โดยกลุ่มงานพัฒนาชุมชนตามโครงการ
พระราชดาริ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ระบบสารสนเทศ
พันธุ์ไม้ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครนายก จานวน 200 ชนิด
3. สนับสนุนทีมวิทยากรในโครงการ ศูนย์จัดการ
กองทุ น ชุ ม ชนบริ ห ารจั ด การหนี้ ” ส านึ ก ดี
แผนดี บริหารหนี้ได้” บ้านเนินสะทอน หมู่ที่ 3
ตาบลโคกกรวด อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 30 คน
4. สนับสนุนทีมวิทยากร โครงการจัดทาสารสนเทศ
ตาบลต้ นแบบเพื่อ การพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
ตาบลป่าขะ อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 60 คน
5. สนับสนุนทีมวิทยากร โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับอาเภอประกอบด้วย
1) บ้านคลองสีเสียด หมู่ 8 ตาบลหินตั้ง
อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
2) บ้ า นเขาดิ น หมู่ 1 ต าบลศรี ก ะอาง
อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
3) บ้านหนองหัวลิงใน หมู่ 3 ตาบลหนองแสง
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
4) อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 160 คน
6. สนับสนุนทีมวิทยากรในการดาเนินหมู่บ้าน
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านทุ่งกระโปรง
หมู่ 12 ตาบลป่าขะ อาเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก กลุ่มเป้าหมายจานวน 40 คน
7. สนับสนุนทีมวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการชุมชนและผู้นาพื้นที่เทศบาล
ต าบลเขางู อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 220 คน
8. สนับสนุนทีมวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพ
การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนพื้นที่เทศบาลนคร
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อบรม น าแนวคิ ด การอบรมไปปฏิ บั ติ ง านใน
พื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ
8. การจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนากร
ระหว่างประจาการ ปี 2563 จากข้อมูลการลงพื้นที่
และการสังเคราะห์ข้อมูลในด้านความรู้ ทักษะ
และทัศนคติที่เป็นคุณลักษะสาคัญของพัฒนากร
9. จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สานสนเทศพั น ธุ์ ไ ม้ ใ นพื้ น ที่
ศพช.นครนายก เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียรู้ด้านพันธุ์
ไม้ ใ น ศพช.นครนายก และเป็ น ฐานข้ อมู ล ใน
โครงการ อพ.สธ. กรมการพัฒนาชุมชน
10. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้านการเงินในการ
บริ ห ารจั ด การหนี้ แ ละสร้ า งวิ นั ย ทางการเงิ น
ให้แก่ประชาชนและบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา
11. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ
รูปแบบการพัฒนาสารสนเทศ กาหนดกรอบแนวคิด
การพั ฒ นาเป็ น สารสนเทศต าบลต้ นแบบเพื่ อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
12. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์
เรี ย นรู้ แ ละขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้เป็นที่รวบรวมความรู้ สนับสนุนการ
สร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน ส่งเสริมระบบ
การบริหารจัดการชุมชนให้เ กิดความเข้ มแข็ ง
อย่างยั่งยืน
13. ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเวที
หมู่ บ้ า น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล สาสนเทศ
รูปแบบการพัฒนาสารสนเทศ การพัฒนาข้อมูล
พื้ น ฐานและก าหนดกรอบแนวคิ ด การพั ฒ นา
หมู่บ้านสารสนเทศสู่ความยั่งยืน
14. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชน เพื่ อ การ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
เต็มกาลังความสามารถ
15. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชน
และผู้นาในพื้นที่ ได้พัฒนาความรู้ ศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น เป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ลดการ
พึ่ ง พาจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถสร้ า ง
ทีมงานและมีเครือข่ายในการทางานเพื่อชุมชน
16. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น การสร้ า งทีม งานให้ มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
17. ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้ภายในหน่วยงานเสริมสร้างประสบการณ์
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นครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จานวน
4 รุ่น ๆ ละ 150 คน รวม 600 คน
9. สนับสนุนทีมวิทยากรโครงการฝึกอบรม
สัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายจานวน 227 คน
10. สนับสนุนทีมวิทยากร โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ
ความรู้ สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมายจานวน 45 คน
11. สนับสนุนทีมวิทยากร โครงการสนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชนให้แก่กรรมการชุมชน
เขตเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 150 คน
12. สนับสนุนทีมวิทยากร โครงการบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตาบล จานวน 7 ตาบล พื้นที่
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 280 คน
13. สนับสนุนทีมวิทยากร โครงการอบรมกลุ่มสตรี
ในสิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐ พื้นที่เทศบาล
ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมายจานวน 100 คน
14. สนั บ สนุ น ที ม วิ ท ยากร โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัด
นครนายก กลุ่มเป้าหมาย จานวน 25 คน
(2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖๐
- ด้านการสร้างความสามารถ สนั บ สนุ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
ในการแข่งขัน
ต่าง ๆ ได้แก่
- ด้านการสร้างโอกาสและ 1. เทศบาลเมื องทั บกวาง อ าเภอแก่ งคอย
ความเสมอภาคทางสังคม จั ง หวั ด สระบุ รี จ านวน 1 รุ่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
- ด้านการพัฒนาและเสริม โครงการ 250 คน
สร้างศักยภาพทรัพยากร 2. เทศบาลต าบลท่ าลาน อ าเภอบ้ านหมอ
มนุษย์
จั ง หวั ด สระบุ รี จ านวน 1 รุ่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
นโยบายรัฐบาล
โครงการ 200 คน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 3. ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนอ าเภอบ้ านหมอ
ความเข้มแข็งจากฐานราก จั ง หวั ด สระบุ รี จ านวน 1 รุ่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
การปรับปรุงโครงสร้างและ โครงการ 200 คน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 4. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอค่ายบางระจัน
ของหน่วยงาน
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี จ านวน 1 รุ่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 100 คน
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แลกเปลี่ยนแนวทางกับหน่วยงานที่มีความเป็น
เลิศด้านการจัดการความรู้
17. ส่งเสริมความรู้ ความเข้ าใจการทบทวน
และการจั ดทาแผนชุ มชนเพื่ อเป็นแนวทางใน
การพั ฒ นาชุ ม ชน และเป็ น รากฐานของการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด
18. ส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจให้ แ ก่ ผู้ น า
องค์กร ผู้นาชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจั ดท าแผนชุ ม ชนและการบู ร ณาการแผน
ชุมชนระดับตาบลไปสู่การสร้างสัมมาชีพชุมชน
19. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นาสตรีมีความ
เข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อแก้ ไขปัญหาให้กับ ชุมชนและสังคม
ได้รับความรู้ใหม่ๆ ในการพิทักษ์และคุ้มครอง
สิทธิสตรี
20. ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น
กลไกในการขั บเคลื่ อนกองทุ นพั ฒนาบทบาท
สตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรม สามารถน าองค์ ค วามรู้ ที่
ได้ รั บ ไปขั บ เคลื่ อ นงานในชุ ม ชน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทาให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ส่งผลต่ อการสร้า งโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมสร้างความ การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานราก สู่สังคมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ต่อไป
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เชิงปริมาณ

ปี 2๕๖๑
สนั บ สนุ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
ต่าง ๆ ได้แก่
1. เทศบาลเมื องทั บกวาง อ าเภอแก่ งคอย
จั ง หวั ด สระบุ รี จ านวน 1 รุ่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 250 คน
2. ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอสามโก้
จั ง หวั ด อ่ า งทอง จ านวน 2 รุ่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 134 คน
3. ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนอ าเภอแก่ งคอย
จั ง หวั ด สระบุ รี จ านวน 1 รุ่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 100 คน
4. องค์กรพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรปราการ
จานวน 2 รุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน
5. เทศบาลต าบลท่ าลาน อ าเภอบ้ านหมอ
จั ง หวั ด สระบุ รี จ านวน 1 รุ่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 200 คน
6. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมวกเหล็ก
จั ง หวั ด สระบุ รี จ านวน 1 รุ่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 150 คน
7. องค์การบริหารส่วนตาบลวังไทร อาเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จานวน 1 รุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน
ปี ๒๕๖๒
สนั บ สนุ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
ต่าง ๆ ได้แก่
1. เทศบาลเมื องทั บกวาง อ าเภอแก่ งคอย
จั ง หวั ด สระบุ รี จ านวน 1 รุ่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 250 คน
2. เทศบาลเมืองสระบุรี อาเภอเมือง จังหวัด
สระบุ รี จ านวน 1 รุ่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
200 คน
3. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จานวน 1 รุ่น
ผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน
4. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอมวกเหล็ก
จั ง หวั ด สระบุ รี จ านวน 1 รุ่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 150 คน
(3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดาริ
ในการแข่งขัน
เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
- ด้านการสร้างโอกาสและ ทต.คลองตาหรุ จานวน 70 คน

เชิงคุณภาพ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้จริง

- 280 ความเปลี่ยนแปลง
ความเสมอภาคทางสังคม
- ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามการ
ดาเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส
เขตตรวจราชการ ที่ “บทบาทของศูนย์ศึกษา
และพั ฒ นาชุ มชนในพื้ น ที่ เ ขตรั บบริ การ”
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 100 คน ดังนี้ พัฒนาการ
จังหวัด พัฒนาการอาเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
และ นวช.จังหวัด
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จานวน 50 คน
4. ฝึกอบรมการจัดทาแผนชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
ทต.นครแหลมฉบัง จานวน 200 คน
ปี 2561
1. เป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับเขต ประจาปี 2561 จานวน 3 จังหวัด
คือ จังหวัดตราด จันทบุรี และจังหวัดระยอง
2. จัดกิจกรรมสร้างพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อน
: CDD Mobile มีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 2 รุ่น
รวม 113 คน โดยร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และร้อยละ 90 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะ
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสัมมาชีพสู่ชุมชน
3. ติดตามสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาทุน
ชุมชนโครงการจัดการองค์ความรู้ กิจกรรมที่ 3
สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้จานวน 3 จังหวัด
คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี
4. เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดาเนิน
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero
Waste School) ระดับภาค จานวน 3 จังหวัด
คือ สมุทรปราการ ระยอง และจันทบุรี
5. สนับสนุนการดาเนินงานโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจานวน 7 จังหวัด
คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง
สมุทรปราการ และสระแก้ว
6. เป็นคณะทางานประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผลการ
คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวน เมืองสุข)
จานวน 3 จังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชิงคุณภาพ
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาให้มีการปรับเปลี่ยน
การใช้ชีวิตให้มีความพอเพียงมากยิ่งขึ้น
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบถึงบทบาท
และภารกิจของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ในเขตพื้นที่บริการ
5. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสนับสนุนและเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง เครื อ ข่ า ยอาชี พ สมาชิ ก กองทุ น
พัฒ นาบทบาทสตรี ใ ห้ มีโ อกาสได้ แ ลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ด้านอาชีพร่วมกัน
6. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาแผนชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ได้ เข้ า มามีส่ ว นร่ วมในการพั ฒนาท้ อ งถิ่ นและ
ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการ
พร้อมข้อเสนอแนะของชุมชน
7. คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างหรือต้นแบบ
ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้/ศึกษาดูงานของภาค
ตะวันออกเขต 3
8. วิทยากรสัมมาชีพชุมชนได้รับความรู้เพิ่มจาก
การเข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนการดาเนินงาน
การขยายผลการดาเนินงานปราชญ์สัม มาชี พ
ชุมชนให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ในการ เสริมสร้าง
ทั ก ษะการประกอบอาชี พ ตามความต้ อ งการ
ให้กับประชาชน
9. กองทุนชุมชนมีเทคนิคในการบริหารจัดการ
หนี้ในบริบทพื้นที่แตกต่างกันสามารถรวมสัญญา
1 ครัวเรือน 1 สัญญา ได้ตามเป้าหมายที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
10. มีชุมชน/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลอดขยะ
(Zero Waste) และมีโรงเรียนปลอดขยะ (Zero
Waste School) ระดับภาค ซึ่งเป็นต้นแบบส่งเสริม
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
และพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
11. รวบรวมข้อมูล ให้คาแนะนา ติดตามผล
ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ วิเคราะห์
และสรุปผลโครงการเสนอผู้บริหาร
12. สรุปผลจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ นาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการท างานให้ ดี
ยิ่งขึ้น
13. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ กั บ คณะกรรมการหมู่ บ้ า นในการพั ฒ นา
หมู่บ้าน
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เชิงปริมาณ
และระยอง
8. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตาบลโป่ง
อาเภอบางละมุง ชลบุรีจานวน 60 คน
9. สนับสนุนวิทยากรการจัดทาแผนชุมชน
จานวน 3 หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย 550 คน
ดังนี้
1) เทศบาลตาบลคลองตาหรุ 100 คน
2) เทศบาลนครแหลมฉบัง 250 คน
3) เทศบาลตาบลบางพระ 200 คน
10. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
เอสเอ็มอีประจาภาคที่ 9 จานวน 1 กิจกรรม
11. โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมการข้าว มีกลุ่มเป้าหมาย จนท.ผู้ปฏิบัติงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุด์ ี จานวน 35 คน
17. โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน อบรมการทา
น้ามันสมุนไพร บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีกลุ่มเป้าหมาย กพสม. กพสต. กพสอ.
กพสจ. จานวน 240 คน
ปี 2562
1. เป็นวิทยากรคณะทางานขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจานวน 6 รุ่น 704 คน
2. ติดตามผลการฝึกอบรมของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุรีจานวน 3 หลักสูตร
3. สารวจความจาเป็นในการฝึกอบรมพัฒนากร
Training Needs จานวน 1 กิจกรรม
4. เป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับเขต ประจาปี 2561 จานวน 4 จังหวัด
คือ จังหวัดชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ระยอง
5. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการและการ
ดาเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โดยโรงเรี ย นกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต
จานวน 1 กิจกรรม
6. ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชน
ด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหาร
สัญญา กิจกรรม 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund
team) จานวน 23 จังหวัด
7. เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผลการ
ดาเนิน โครงการประกวดชุ ม ชนปลอดขยะ
(Zero Waste) และโครงการประกวดโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับภาค

เชิงคุณภาพ
14. คณะกรรมการ อกส.อ ได้รับการพัฒนา
ศั ก ยภาพด้ า นต่ า งๆ ตลอดจนเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความรัก ความสามัคคีในองค์กร
15. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแผนชุมชนที่เกิดจาก
การมี ส่ วนของชุ มชนเพื่ อขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จ
พอเพียง
16. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเชื่อมโยงระหว่าง
แผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลได้
17. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแผนชุมชนที่เกิดจาก
การดาเนินการของชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน
ทาให้ชุมชนเข้มแข็งและเกิดความสามัคคีในชุมชน
18. ส่งเสริมและพัฒนาให้แก่เอสเอ็มอีในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ
19. เอสเอ็มอี มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น
หรือต้นทุนลดลง หรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
20. เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
จนท. มีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดการเป็น
วิทยากร และได้รับการพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพ
ในงานถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้
21. สนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด
(กพส.จ) จัดกิจกรรมรวมพลังผู้นาสตรีและมีเวที
แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ต ามบทบาท
หน้าที่ขององค์กรสตรี
22. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
23. ได้รู้ปัญหา และอุปสรรค์ในการดาเนินงาน
24. จัดสรุปแนวทางการดาเนินงานการพัฒนา
บุคลากร
25. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป
26. ได้รับรู้ความต้องการในการฝึกอบรมของ
พัฒนากรอย่างแท้จริง
27. คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างหรือต้นแบบ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานของภาค
ตะวันออกเขต 3
28. ได้แนวทางนามาปรับใช้ในโรงเรียนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
29. ผู้นาและคณะกรรมการกองทุนสามารถนา
ความรู้เรื่องการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และ
บริหารสัญญาไปพัฒนางานได้
30 มีชุมชน/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลอดขยะ
(Zero Waste) และมีโรงเรียนปลอดขยะ (Zero
Waste School) ระดับภาค ซึ่งเป็นต้นแบบส่งเสริม

- 282 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
จานวน 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
8. ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด่น ประจาปี 2562จานวน 3 จังหวัด คือ
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
9. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเอส
เอ็มอีประจาภาคที่ 9จานวน 1 งาน
10. เป็นคณะทางานประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ภาคตะวันออกพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
11. เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผลการ
คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวน เมืองสุข)
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
12. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน จานวน 4 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น
1,085 คน ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตาบลแกลง จ.ระยอง
60 คน
2) เทศบาลตาบลบ้านบึง 150 คน
3) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จานวน
5 ตาบล ๆ ละ 125 คน รวม 625 คน
4) เทศบาลตาบลบางพระ จานวน 250 คน
13. โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการบริหาร
จัดการหนี้ค้างชาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ่มเป้าหมาย คือ กพสจ.ระยอง จานวน 120 คน
14. โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ความรู้ด้านทักษะอาชีพและเสริมรายได้
ให้แก่สตรี จานวน 3 หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 308 คน ดังนี้
1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดาเนิ นงานกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี
อาเภอบางคล้า 100 คน
2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดาเนิ นงานกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี
จังหวัดชลบุรี 58 คน
3) เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ 150 คน
15. โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การดาเนิ นการกองทุ นพั ฒ นาบทบาทสตรี
กลุ่มเป้าหมายคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
ระดับอาเภอ จานวน 40 คน
16. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม ออมทรั พ ย์

เชิงคุณภาพ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
และพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
31. ได้ข้าราชการที่เป็นต้นแบบที่ดีมีความรู้
ความสามารถ
32. ได้แนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี
33. ส่งเสริมและพัฒนาให้แก่เอสเอ็มอีในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ
34. เอสเอ็มอี มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น
หรือต้นทุนลดลง หรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
35. เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
36. สรุปผลจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ นาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานให้ดียิ่งขึ้น
37. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้าน
38. อปท.มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชนอย่างจริงจัง นาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี
39. คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
40. หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก่ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
41. ประชาชนมีความรู้และมีสว่ นร่วมในการกาหนด
ประเด็นการพัฒนาและการกาหนดแผนชุมชนมี
ทิศทางการพัฒนาจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
42. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
ตาบลได้
43. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคบริหารจัดการ
หนี้ที่มีประสิทธิภาพ
44. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการจัดทาแผนลด
มูลค่าหนี้ค้างขาระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
45. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้มีอาชีพ มีรายได้
46. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมี
ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี สนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ
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เชิงปริมาณ
จนท.พช จานวน 40 คน
17. โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมศูนย์ขวัญ
แผ่นดินจังหวัดชลบุรี“เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน” มีกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการบาบัด จานวน 180 คน
18. โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
สตรีในการพัฒนาชุมชน มีกลุ่มเป้าหมาย กพสจ.
จานวน 70 คน
19. เป็นคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ดี เด่ น ระดั บ เขตตรวจราชการ
ภาคตะวันออก 1 และ 2 จานวน 8 จังหวัด
20. มีหลักสูตรสาหรับให้บริการจานวน 8
หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรการบริหารทุนชุมชนตาม
หลักธรรมาภิบาล
2) หลักสูตรการบริหารทุนชุมชนตาม
หลักบริหารความเสี่ยง
3) หลักสูตรการเป็นที่ปรึกษาด้านการ
บริหารจัดการทุนชุมชน
4) หลักสูตรหลักสูตรทุนชุมชนกับการ
จัดสวัสดิการชุมชน
5) หลักสูตรหลักสูตรการบริหารจัดการ
ทุนชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน
6) หลักสูตรการจัดการทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
7) หลักสูตรการบริหารกลยุทธ์การแก้ไข
ปัญหาความยากจนด้วยทุนการเงินชุมชน
8) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ทุนชุมชน

(4) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. หลักสูตรนักขับเคลื่อน SE และสานพลัง
ในการแข่งขัน
ประชารัฐระดับชุมชน
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. หลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
ความเสมอภาคทางสังคม 3. พัฒนากรระหว่างประจาการด้านบริหาร
- ด้านการพัฒนาและเสริม การเปลี่ยนแปลง

เชิงคุณภาพ
47. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ มีความรู้
ความเข้าใจในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี สามารถกากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ ก ลไกการขั บ เคลื่ อ นในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
48. ผู้เข้าร่วมประชุมมีการสนับสนุนการใช้
ข้อมูล จปฐ. ในการแก้ไขปัญหาตามตัวชี้วัดที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ ข้อ 23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
49. ผู้เข้ารับการบาบัดได้เรียนรู้ประเภท และ
โทษของยาเสพติด ไม่ทดลองเสพสิ่งที่รู้ว่ามีภัย
50. ผู้เข้ารับการบาบัด รู้จักใช้วิจารณญาณใน
การแก้ปัญหายาเสพติดได้ หากว่าไม่สามารถ
แก้ไขเองได้ ควรปรึกษากับพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่
ไว้ใจได้
51. กพสจ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันและขยายผลไปสู่บุคคลอื่นได้
52. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรี
เกิ ด การพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี ใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนพัฒนา
สตรีที่กาหนด
53. กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมี
ความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
ได้อย่างประสิทธิภาพ
54. มีแนวทางการพัฒนาบทบาทสตรีในการแก้ไข
ปัญหาและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
55. มีหลักสูตรที่มาตรฐานและสามารถส่งเสริม
และพัฒนาทุนชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง
และมีหลักธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. หลักสูตรนักขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ
ระดับชุมชน
2. หลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
3. พัฒนากรระหว่างประจาการด้านบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
4. หลักสูตร วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ

- 284 ความเปลี่ยนแปลง
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
ปี 2561
1. หลักสูตร วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
2. การคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็น
ของขวัญ ของฝากระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. การขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
4. การพัฒนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
5. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
6. พัฒนากรระหว่างประจาการด้านบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
ปี 2562
1. การสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน
2. พัฒนากรระหว่างประจาการด้านบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
3. บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สู่ชุมชนพึ่งตนเอง
ได้หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
4. หลักสูตรทุนพอดี 4.0
5. เพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้าน
การบริหารการเงินการคลังระดับอาเภอ

(5) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ จานวน 2 หลักสูตร 6 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย
ในการแข่งขัน
จานวน 480 คน
- ด้านการสร้างโอกาสและ 1. ผู้นาเครือข่ายการพัฒนา 3 รุ่น 300 คน
ความเสมอภาคทางสังคม 2. โครงการส่งเสิรมและพัฒนาทักษะด้า น
- ด้านการพัฒนาและเสริม การประกอบอาชีพ จานวน 3 รุ่น 180 คน
สร้างศักยภาพทรัพยากร ปี 2561
มนุษย์
จานวน 2 หลักสูตร 2 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย
นโยบายรัฐบาล
จานวน 120 คน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
ความเข้มแข็งจากฐานราก และชุมชนเมือง 1 รุ่น 60 คน
การปรับปรุงโครงสร้างและ 2. โครงการเสริมสร้างแกนนา เป็นหนึ่งโดย
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ไม่พึ่งยาเสพติด 1 รุ่น 60 คน
ของหน่วยงาน
ปี 2562
จานวน 6 หลักสูตร 19 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 1,893 คน
1. ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานและ
การสร้างทีมงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจมุ่งสู่เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
5. การคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญ
ของฝากระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. การขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
ชุมชน
7. การพัฒนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
8. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
9. พัฒนากรระหว่างประจาการด้านบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
10. การสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน
11. พัฒนากรระหว่างประจาการด้านบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
12. บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สู่ชุมชนพึ่งตนเอง
ได้หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
13. หลักสูตรทุนพอดี 4.0
14. เพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้าน
การบริหารการเงินการคลังระดับอาเภอ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. ศู น ย์ ศึ กษาและพั ฒนาชุ ม ชนอุบ ลราชธานี
ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ให้เป็นหน่วยดาเนินการฝึกอบรม เพราะ
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
มีเทคนิคในการจัดทาสื่อ ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้
และสถานที่ศึกษาดูงานที่สามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการดาเนินชีวิตโดยการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจน
เป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ทั้งในระดับปัจเจกชน
ระดั บครั วเรื อน และระดั บหมู่ บ้าน/ชุมชน ทาให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี มีอาชีพ และมีรายได้พอเพียง
มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
และชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม และ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาสร้าง

- 285 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ปีบัญชี 2563 จานวน 5 รุ่น 468 คน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุน
แม่ของแผ่นดิน 1 รุ่น 200 คน
3. โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง 1 รุ่น
45 คน
4. โครงการค่ า ยพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก และ
เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
จานวน 1 รุ่น 150 คน
5. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น าท้ อ งที่ สู่
ความเป็นเลิศ “คิดเป็น ทาเป็น พูดเป็น” 2 รุ่น
220 คน
6. โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ และดาเนิน
วิถึชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 9 รุ่น 810 คน
(6) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. สนับสนุนการสัมมนามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ในการแข่งขัน
อุดรธานี (นักศึกษาปี 4) จานวน 100 คน
- ด้านการสร้างโอกาสและ แนะแนวทางวิชาการงานพัฒนาชุมชน
ความเสมอภาคทางสังคม 2. สนับสนุนงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยี
- ด้านการพัฒนาและเสริม สันตพล จานวน 2 รุ่นๆละ 100 คน
สร้างศักยภาพทรัพยากร 3. สนับสนุนงานวิชาการมหาวิทลัยขอนแก่น
มนุษย์
(วิทยาเขตหนองคาย) คณะวิทยาศาตร์และ
นโยบายรัฐบาล
วิศวกรรมศาสตร์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ปี 2561
ความเข้มแข็งจากฐานราก 1. สนับสนุนการสัมมนามหาวิทยาลัยราชภัฎ
การปรับปรุงโครงสร้างและ อุดรธานี (นักศึกษาปี 4) จานวน 100 คน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ แนะแนวทางวิชาการงานพัฒนาชุมชน
ของหน่วยงาน
2. สนับสนุนงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยี
สันตพล จานวน 2 รุ่นๆละ 100 คน
3. สนับสนุนงานวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(วิทยาเขตหนองคาย) คณะวิทยาศาตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 100 คน
ปี 2562
1. สนับสนุนการฝึกอบรมแกนนาชุมชนของ
เทศบาลนครอุดรธานี เรื่องการจัดเวทีการ
จัดทาแผนชุมชน จานวน ๑ รุ่น ๆ ละ 500 คน
2. สนับสนุนงานวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยี
สันตพล จานวน 2 รุ่นๆละ 100 คน
3. สนับสนุนงานวิชาการและฝึกอบรมผู้นา
ชุ ม ชนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อุดรธานี เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 10 รุ่น ๆ ละ 300 คน รวมเป็น
จานวน 3,000 คน

เชิงคุณภาพ
ความเข้มแข็งจากฐานราก

1. เด็กนักศึกษาได้ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน/
และศึกษาฐานเรียนรู้ภายใน ศพช.อุดรธานี
2. แกนนาชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนชุมชนได้
3. ผู้นาชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
ชีวิตประจาวันได้
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

- 286 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

(7) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. ให้บริการทางวิชาการผ่านการเป็นวิทยากร/
- ด้านการสร้างความสามารถ วิทยากรกระบวนการในการฝึ กอบรมตาม
ในการแข่งขัน
แผนยุทธศาสตร์กรมและตามที่พื้นที่ขอรับ
- ด้านการสร้างโอกาสและ การสนับสนุน
ความเสมอภาคทางสังคม 2. สนับ สนุ นการด าเนิน งานตามโครงการ
- ด้านการพัฒนาและเสริม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต วิถี จานวน
สร้างศักยภาพทรัพยากร 138 หมู่บ้าน ใน 8 จังหวัด
มนุษย์
3. ดาเนินงานศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี
นโยบายรัฐบาล
ศพช.ลาปาง 1 แห่ง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 4. ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ความเข้มแข็งจากฐานราก ต้นแบบ จานวน 19 ชุมชน
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน
(8) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ
ในการแข่งขัน
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
- ด้านการสร้างโอกาสและ จังหวัดพิษณุโลก โดยให้บริการทางวิชาการ
ความเสมอภาคทางสังคม เอกสารองค์ความรู้ต่าง ๆ เผยแพร่หลักสูตร
- ด้านการพัฒนาและเสริม ของหน่วยงาน และอื่น ๆ จานวน ๖ ครั้ง
สร้างศักยภาพทรัพยากร 2. สนับสนุนวิทยากรให้กับองค์การปกครอง
มนุษย์
ส่วนท้องถิ่น (อบต.) และหน่วยงานอื่น จานวน
นโยบายรัฐบาล
๘ ครั้ง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ปี ๒๕๖๑
ความเข้มแข็งจากฐานราก 1. ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ
การปรับปรุงโครงสร้างและ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ จังหวัดพิษณุโลก โดยให้บริการทางวิชาการ
ของหน่วยงาน
เอกสารองค์ความรู้ต่าง ๆ เผยแพร่หลักสูตร
ของหน่วยงาน และอื่น ๆ จานวน ๗ ครั้ง
ปี ๒๕๖๒
1. ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดพิษณุโลก โดยให้บริการทางวิชาการ
เอกสารองค์ความรู้ต่าง ๆ เผยแพร่หลักสูตร
ของหน่วยงาน และอื่น ๆ จานวน ๘ ครั้ง
2. สนั บ สนุ น วิ ท ยากรให้ กั บ องค์ ก ร และ
หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง การพั ฒ นาผู้ น าชุ ม ชน/ผู้ น าสตรี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) การจัดการความรู้
และทุนชุมชน จานวน ๑๒ ครั้ง

เชิงคุณภาพ
1. ชุมชนและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจใน
การขับเคลื่อนงานเพิ่มขึ้น
2. มีการประสานข้อมูล ติดตามประเมินผลเพื่อให้
ชุมชนเป้าหมายเจ้าหน้าที่ พช. และส่วนกลางดาเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์
3. ได้ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ OTOP นวัตวิถี
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

1. เป็นการให้บริการด้านวิชาการและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภารกิจของหน่วยงาน
เป็ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ องค์ ก ร
นอกจากนี้ยังมีจัดนิทรรศการ ให้บริการองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การแจกจ่าย จาหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากฐานเรี ย นรู้ ด้ า นเศรษฐกิ จ
พอเพียงต่าง ๆ ของศูนย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้า งโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และตอบสนอง
นโยบายรั ฐ บาลด้ า นการพั ฒ นาสร้ า งความ
เข้มแข็งจากฐานราก
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(9) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ให้การสนับสนุนวิทยากรและอาคารสถานที่
ในการแข่งขัน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนต้นแบบ
- ด้านการสร้างโอกาสและ ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ความเสมอภาคทางสังคม หลักสูตร "ผู้นาเครือข่ายการพัฒนา" ระยะที่ 2
- ด้านการพัฒนาและเสริม จานวน 1 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 20 คน(โครงการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร ความร่ วมมื อของสถาบั นการพั ฒนาชุม ชน
มนุษย์
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
นโยบายรัฐบาล
(ธ.ก.ส.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 2. ให้การสนับสนุนวิทยากรโครงการปลูกฝัง
ความเข้มแข็งจากฐานราก คุณธรรมจริยธรรมให้ผู้นาชุมชน ผู้นาผู้สูงอายุ
การปรับปรุงโครงสร้างและ ผู้นาสตรี และผู้นาองค์กรต่าง ๆ ให้กับเทศบาล
ทบทวนบทบาทภารกิ จ คูคต จ.สมุทรปราการ จานวน 1 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย
ของหน่วยงาน
180 คน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม
2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
3. ให้การสนับสนุนวิทยากร การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เครือข่าย
อาสาสมัครแรงงานจังหวัดตรัง และโครงการ
สานสร้ า งเสริ ม สุ ข แรงงานไทย (กิ จ กรรม
ส่งเสริมพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง)
จานวน 1 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ รร.เมธาวลัย อ.ชะอา จ.เพชรบุรี ให้กับ
สานักงานแรงงานจังหวัดตรัง "วิชาศิลปะการ
พูดเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธฺภาพ"
ปี 2561
1. ให้การสนับสนุนวิทยากร โครงการ เสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อบรมเกษตรกร
หลักสูตร "พัฒนาการเกษตร ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
เกษตรกรรายย่อ ย เพื่ อเตรีย มความพร้อ ม
การวิทยากร" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
กลุ่มเป้าหมายจานวน 75 คน ให้กับสานักงาน
เกษตรอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีหัวข้อ
"การเตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากร"
2. ให้ การสนั บ สนุ น เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ าร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการ โครงการคั ด เลื อ กหมู่ บ้ า น
ดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2561
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
3. ให้การสนับสนุนวิทยากรและอาคารสถานที่
ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง

เชิงคุณภาพ
1. ผู้นาชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้และ
มีธรรมาภิบาล สามารถสร้างแรงจูงใจสมาชิก
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สนับสนุน
ยุทธศาสตร์และสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของ
ธนาคาร พร้อมทั้งผู้นาชุมชนสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้คาปรึกษาทางการเงิน ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกใน
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
2. ผู้นาชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม มีความเป็น
ผู้นาที่มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถเป็นพลัง สาคัญ
ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของ เทศบาล
ให้เข้มเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์
4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้นาอาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายนอก
ระบบมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะใน การสื่อสาร
เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้นาเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง
มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้และทักษะการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในฐานะเป็นผู้นาเกษตรกร
ที่ประสบความสาเร็จได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
5. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาฯ สามารถเข้าร่วม เป็น
คณะกรรมการและให้ข้อแนะนาตามบทบาทหน้าที่
ได้ได้รับมอบหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการฯ
6. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน งาน
พัฒนาชุมชน ทักษะ เทคนิคการทางานของพัฒนากร
โดยยึดหลักปรัชญา หลักการ และกระบวนการ
พัฒ นาชุม ชน และผู้ เข้ าอบรมมีพ ฤติ กรรมที่ ดี
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความพร้อมในการเป็น
นั ก บริ ห ารเชิ ง วิ ช าการในการขั บ เคลื่ อ นและ
บริหารงานพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จนท.ที่ ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ต ามที่
ได้รับมอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทและ
เสียสละ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
8. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในงาน
พัฒนาชุมชน ทักษะ เทคนิค การทางานของพัฒนากร
โดยยึดหลักปรัชญา หลักการ และกระบวนการ
พัฒ นาชุม ชน และผู้ เข้ าอบรมมีพ ฤติ กรรมที่ ดี
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ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนา กร
ก่อนประจาการ รุ่นที่ 107 จานวน 100 คน
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน
2562 ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น
กรมการพัฒนาชุมชน
4. ให้ ก ารสนั บ สนุ น เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการเป็ น
วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก บริหารงาน
พัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 6 จานวน 100 คน
ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
5. ให้การสนับสนุนวิทยากร โครงการอบรม
หลักสูตรพัฒนากรเปลี่ยนสายงานจานวน 1 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย 70 คน ระหว่างวันที่ 4 - 18
มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
6. ให้การสนับสนุนวิทยากรแก่สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นาสตรีเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของ คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอาเภอเลาขวัญ ในหัวข้อ "การพัฒนา
บุคลิกภาพผู้นาสตรีเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
โดยชุ ม ชน/ฝึ ก ปฏิ บั ติ พู ด ในที่ ส าธารณะ"
จานวน 1 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย จานวน 90 คน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ริมแก่งรีสอร์ท
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ปี 2562
1. ให้การสนับสนุนวิทยากรแก่สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการสายสัมพันธ์องค์กรสตรีและเยี่ยม
เยียนสตรีผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม : การอบรม
พัฒนาบุคลิกภาพแก่คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอาเภอ เมืองกาญจนบุรี ในหัวข้อ "การ พัฒนา
บุคลิกภาพผู้นาสตรี" จานวน 90 คน เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสังขละบุรี
โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
2. ให้การสนับสนุนทีมวิทยากรแก่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนกล้วย อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักสุขภาพ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2562 จานวน 1 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 159 คน ระหว่างวันที่
27 - 29 กรกฎาคม 2562 ณ ชะอา อีโค่แคมป์
รีสอร์ท อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
3. ให้ การสนั บ สนุ น เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ าร่ ว มเป็ น

เชิงคุณภาพ
เหมาะสมกับการเป็น ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ทีมวิทยากรของ ศพช.เพชรบุรี สามารถให้
การสนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ มุ่งมั่น
ตั้งใจ ทุ่มเท ทาให้ผ่านการฝึกอบรมมี ความความรู้
มีทักษะ ในการพัฒนาบุคลิกภาพ ตนเอง และ
สามารถพูดในที่ชุมชนได้อย่าง มั่นใจ
10. ทีมวิทยากรของศพช.เพชรบุรี สามารถให้ การ
สนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ทุ่มเท ทาให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ มีทักษะ
ในการพัฒนาบุคลิกภาพ ตนเอง และสามารถ
พูดในที่ชุมชนได้อย่างมั่นใจ
11. ทีมวิทยากรของ ศพช.เพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละ ได้รับ
การชื่นชม จากผู้ประสานงาน
12. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาฯ สามารถเข้าร่วม
เป็ น คณะกรรมการและให้ ข้ อ แนะน าตาม
บทบาทหน้ า ที่ ได้ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ
13. ทีมวิทยากรของ ศพช.เพชรบุรี สามารถให้
การสนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจ ทุ่มเท ทาให้โครงการสาเร็จลุล่วงด้วยดี
และบรรลุตาวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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คณะกรรมการโครงการคั ด เลื อ กหมู่ บ้ า น
ดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2562
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2
4. ให้การสนับสนุนวิทยากรและอาคารสถานที่
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาชุมชน
รุ่นที่ 22 ของสถาบันการพัฒนาชุมชนร่วมกับ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 1 รุ่น
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 75 คน
(10) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. สนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการชุมชน
ในการแข่งขัน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 247 หมู่บ้าน
- ด้านการสร้างโอกาสและ ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
ความเสมอภาคทางสังคม 2. ดาเนินงานศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี
- ด้านการพัฒนาและเสริม ศพช.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
สร้างศักยภาพทรัพยากร 3. ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
มนุษย์
ต้นแบบ จานวน 12 ชุมชน
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน
(11) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2561
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. สนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการชุมชน
ในการแข่งขัน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 306 หมู่บ้าน
- ด้านการสร้างโอกาสและ ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ความเสมอภาคทางสังคม 2. ดาเนินงานศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี
- ด้านการพัฒนาและเสริม ศพช.ยะลา 1 แห่ง
สร้างศักยภาพทรัพยากร 3. ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
มนุษย์
ต้นแบบ จานวน 7 ชุมชน
นโยบายรัฐบาล
4. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงิน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ชุมชน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ความเข้มแข็งจากฐานราก ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
การปรับปรุงโครงสร้างและ ชุมชน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จานวน 234 คน
ของหน่วยงาน

เชิงคุณภาพ

1. ชุมชนและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจใน
การขับเคลื่อนงานเพิ่มขึ้น
2. มีการประสานข้อมูล ติดตามประเมินผล
เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนเป้ า หมายเจ้ า หน้ า ที่ พช. และ
ส่วนกลางดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
3. ได้ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ OTOP นวัตวิถี
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพั ฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

1. ชุมชนและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจใน
การขับเคลื่อนงานเพิ่มขึ้น
2. มี ก ารประสานข้ อ มู ล ติ ด ตามประเมิ น ผล
เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนเป้ า หมายเจ้ า หน้ า ที่ พช. และ
ส่วนกลางดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
3. ได้ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ OTOP นวัตวิถี
4. เจ้ าหน้า ผู้ผ่ านการฝึก อบรมมี ความรู้ค วาม
เข้าใจในแนวทางการดาเนินงานของศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
เรื่องการบริหารจัดการหนี้ให้แก่คณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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เชิงคุณภาพ

(9.6) ภารกิจการควบคุม กากับดูแล และบารุงรักษา อาคาร สถานที่ ยานพาหนะและเครื่องจักร
(1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตั้งอยู่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน มีความยอมรับ
- ด้านการสร้างความสามารถ บนเนื้ อ ที่ 45 ไร่ ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น เลขที่ 88 ในเรื่องความสะอาดของห้องพักห้องฝึกอบรม
ในการแข่งขัน
บ้านสวนหงส์ หมู่ที่ 2 ตาบลสาริกา อาเภอ ห้องประชุม ห้องน้า โรงอาหาร การจอดรถยนต์
- ด้านการสร้างโอกาสและ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ห่างจาก รถจักรยานยนต์ เดินทางสะดวก เหมาะแก่การ
ความเสมอภาคทางสังคม ศาลากลางจังหวัดนครนายก 14 กม. และ ฝึกอบรม
- ด้านการพัฒนาและเสริม ห่างจากกรุงเทพมหานคร 121 กม.
1. หน่ ว ยงานในกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ส านั ก
สร้างศักยภาพทรัพยากร 1. อาคารเรือนอานวยการ 1 หลัง
กอง ศูนย์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มนุษย์
2. อาคารฝึกอบรม สัมมนา จานวน 2 หลัง 2. หน่วยงานราชการอื่น อาทิ กระทรวงการ
นโยบายรัฐบาล
3. อาคารหอพักกึ่งรีสอร์ท 2 หลัง
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า สถานี วิ จั ย ข้ า วปราจี น บุ รี
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 4. อาคารหอพักเฟื่องฟ้า 1 หลัง
สานักงานชลประทาน มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
ความเข้มแข็งจากฐานราก 5. อาคารหอพักสุพรรณิการ์ 1 หลัง
3. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาการเพื่อการเกษตร
การปรับปรุงโครงสร้างและ 6. เรือนวิทยากร ๒ หลัง
และสหกรณ์การเกษตร การประปาส่วนภูมิภาค
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 7. เรือนรับรอง 2 หลัง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
ของหน่วยงาน
8. รถกะบะราชการ จานวน 2 คัน
4. สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
9. รถเก๋ง จานวน 1 คัน
(สอ.พช.) มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
10. รถตู้ จานวน 2 คัน
5. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก มีการ
11. รถบรรทุกน้า จานวน 1 คัน
ใช้อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เพื่อการฝึกอบรม
12. เครื่องสูบน้า 2 ตัว
บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ และสานักงาน
13. รถตัดหญ้า 2 คัน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด
14. เครื่องตัดหญ้า 10 เครื่อง
40 อาเภอ เสมอและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
15. เลื่อยวงเดือน 1 เครื่อง
6. การให้บริการ อาคารสถานที่แก่หน่วยงาน
16. เลื่อยจิกซอร์ (เลื่อยฉลุไฟฟ้า) 1 เครื่อง ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17. กบไสไม้ไฟฟ้า 1 เครื่อง
และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ เทียบเท่าเอกชน
18. เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง 1 เครื่อง
7. การให้บริการผู้มาใช้บริการด้วยความถูกต้อง
19. เครื่องปั้มน้าไดโว่ 1 เครื่อง
รวดเร็ว ตรวจสอบได้
8. การปฏิบัติงานวิชาการยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สถาบันการพัฒนาหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน
- ด้านการสร้างความสามารถ (OTOP) สระบุรี เป็นสถาบันฝึกอบรมประชาชน ได้รับบริการด้วยความพึงพอใจ ยอมรับในเรื่อง
ในการแข่งขัน
มีสถานที่เป็นของหน่วยงาน เพื่อประกอบการ ความสะอาดของห้องพัก ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม
- ด้านการสร้างโอกาสและ ฝีกอบรมและให้บริ การกระทรวง กรม ส่ ว น ห้องน้า โรงอาหาร การจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์
ความเสมอภาคทางสังคม ราชการ รั ฐวิ ส าหกิจ องค์ ก รปกครองส่ ว น เดินทางสะดวก เหมาะแก่การฝึกอบรม
- ด้านการพัฒนาและเสริม ท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
สร้างศักยภาพทรัพยากร 1. ตึกอานวยการ 2 ชั้น จานวน 1 หลัง
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
มนุษย์
2. บ้านพักข้าราชการ จานวน 13 หลัง
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายรัฐบาล
3. บ้านพักคนงาน 3 หลัง
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 4. อาคารหอประชุม 2 หลัง
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
ความเข้มแข็งจากฐานราก 5. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ 6. อาคารห้องพัก 5 หลัง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 7. อาคารโรงอาหาร 2 หลัง
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ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
8. อาคารประกอบอาหาร 1 หลัง
9. ป้อมยาม 1 หลัง
10. โรงเก็บรถและเครื่องจักรกล 1 หลัง
11. โรงจอดรถยนต์ 1 หลัง
12. ถังเก็บน้า 1 ถัง
13. ระบบประปาบาดาล 1 ระบบ
14. ถนนลาดยาง 2 เส้น
15. ป้าย 1 อัน
16. รถตู้โดยสาร 2 คัน
17. รถยนต์บรรทุก 2 คัน
18. รถยก (เครน) 1 คัน
19. รถบรรทุกน้า 1 คัน
(3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีเป็นศูนย์
- ด้านการสร้างความสามารถ ฝึกอบรมประชาชนมีสถานที่เป็นของหน่วยงาน
ในการแข่งขัน
เพื่อประกอบการฝีกอบรมของ กระทรวง กรม
- ด้านการสร้างโอกาสและ ส่ว นราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ องค์ กรปกครอง
ความเสมอภาคทางสังคม ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และประชาชน
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. อาคารสานักงานตึก 2 ชั้น 1 หลัง
สร้างศักยภาพทรัพยากร 2. บ้านพักข้าราชการ 8 หลัง
มนุษย์
3. บ้านพักคนงาน 3 หลัง
นโยบายรัฐบาล
4. อาคารบรรยายชั้นเดียว 1 หลัง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 5. อาคารฝึกอบรมและห้องประชุม 2 หลัง
ความเข้มแข็งจากฐานราก 6. อาคารหอพัก 3 หลัง
การปรับปรุงโครงสร้างและ 7. อาคารหอประชุม 1 หลัง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 8. อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 หลัง
ของหน่วยงาน
9. อาคารโรงเก็บเครื่องจักรกล 2 หลัง
10. โรงอาหาร 1 หลัง
11. รั้วเสา คสล.แผงเหล็ก ด้านหน้า รั้ว 1 อัน
12. รั้วคอนกรีต 2 รั้ว
13. ถังพักเก็บน้าคอนกรีต 1 หลัง
14. หอถังประปา 2 หลัง
15. ป้อมยาม 1 หลัง
16. โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง
17. ถนนลาดยาง 2 เส้น
18 รถเก๋งสองตอน 1 คัน
19. รถบรรทุกน้า 1 คัน
20. รถกะบะบรรทุก 3 คัน
21. รถโดยสาร 2 คัน
(4) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนนครราชสี ม า
- ด้านการสร้างความสามารถ เป็ นศู นย์ ฝึ กอบรมประชาชนมีส ถานที่เ ป็ น
ในการแข่งขัน
ของหน่ วยงาน เพื่ อประกอบการฝี กอบรม

เชิงคุณภาพ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน มีความยอมรับ
ในเรื่องความสะอาดของห้องพักห้องฝึกอบรม
ห้องประชุม ห้องน้า โรงอาหาร การจอดรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เดินทางสะดวก เหมาะแก่การ
ฝึกอบรม
ตัวอย่างผู้ใช้บริการ
1. หน่ ว ยงานในกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ส านั ก
กอง ศูนย์ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2. หน่วยงานราชการอื่น อาทิ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชลบุรี ส านักงานแรงงานจังหวัดชลบุ รี
สานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี มาใช้บริการ
เพิ่มมากขึ้น
3. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธกส. การประปาส่วนภูมิภาค
มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
4. หน่วยงานเอกชน บริษัทไทยประกันชีวิต
จากัด (มหาชน) มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพั ฒนาชุมชน
(สอ.พช.) มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน
ได้รับบริการด้วยความพึงพอใจ ยอมรับในเรื่อง
ความสะอาดของห้องพัก ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม
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- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
- ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
และให้บริการกระทรวง กรม ส่วนราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หน่วยงานเอกชน และประชาชน
1. อาคาร 8 หลัง
2. อาคารชั่วคราว/โรงเรือน/อาคารเพื่อประโยชน์
อื่น 8 หลัง
3. สิ่งก่อสร้าง 10 หลัง
4. รถตู้โดยสาร 2 คัน
5. รถบรรทุก/รถแทรกเตอร์/รถตีนตะขาบ
9 คัน
6. รถจักยาน 38 คัน
7. รถฟาร์มแทรคเตอร์ 1 คัน
(5) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนอุ บ ลราชธานี
- ด้านการสร้างความสามารถ เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนมีสถานที่เป็นของ
ในการแข่งขัน
หน่ วยงาน เพื่ อประกอบการฝี กอบรมและ
- ด้านการสร้างโอกาสและ ให้บริการกระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ความเสมอภาคทางสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน
- ด้านการพัฒนาและเสริม และประชาชน
สร้างศักยภาพทรัพยากร 1. ตึกอานวยการ 2 ชั้น จานวน 1 หลัง
มนุษย์
2. บ้านพักข้าราชการ จานวน 25 หลัง
นโยบายรัฐบาล
3. อาคารหอประชุม 1 หลัง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
ความเข้มแข็งจากฐานราก 5. อาคารห้องพัก 2 หลัง
การปรับปรุงโครงสร้างและ 6. อาคารโรงอาหาร 1 หลัง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 7. ศาลาพิธีการ 1 หลัง
ของหน่วยงาน
8. อาคารห้องน้า 1 หลัง
9. ลานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก พร้ อ มหลั งคา
ทางเดิน 1 ชุด
10. โรงอาบน้าซักผ้า 1 หลัง
11. โรงซ่อมเครื่องจักรกล 1 หลัง
12. โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง
13. โรงจอดรถยนต์ 2 หลัง
14. รั้วซีเมนต์บล็อก 3 แห่ง
15. ถังเก็บน้า 1 ถัง
16. ระบบประปาบาดาล 1 ระบบ
17. ถนนลาดยาง/คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 เส้น
18. รถตู้โดยสาร 2 คัน
19. รถยนต์บรรทุก 8 คัน
20. รถเกรด MG300 Grader 1 คัน
21. รถตักล้อยาง 1 คัน
22. รถบรรทุกน้า 3 คน
23. รถขุดเจาะบ่อน้าตื้น 1 คัน

เชิงคุณภาพ
ห้องน้า โรงอาหาร การจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์
เดินทางสะดวก เหมาะแก่การฝึกอบรม
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน
ได้รับบริการด้วยความพึงพอใจ ยอมรับในเรื่อง
ความสะอาดของห้องพัก ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม
ห้องน้า โรงอาหาร การจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์
เดินทางสะดวก เหมาะแก่การฝึกอบรม
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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เชิงปริมาณ
24. รถกระบะบรรทุกแบบยกได้ 1 คัน
25. รถแทรคเตอร์ตักหน้าดิน 1 คัน
26. รถฟาร์มแทรคเจอร์ 2 คัน
(6) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เป็นศูนย์
- ด้านการสร้างความสามารถ ฝึกอบรมประชาชนมีสถานที่เป็นของหน่วยงาน
ในการแข่งขัน
เพื่ อ ประกอบการฝี ก อบรมและให้ บ ริ ก าร
- ด้านการสร้างโอกาสและ กระทรวง กรม ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ความเสมอภาคทางสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน
- ด้านการพัฒนาและเสริม และประชาชน มี พื้นที่ 683 ไร่ 3 งาน 22
สร้างศักยภาพทรัพยากร ตารางวา
มนุษย์
1. ตึกอานวยการ 1 หลัง
นโยบายรัฐบาล
2. อาคารพัสดุ 1 หลัง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 3. บ้านพักข้าราชการ 10 หลัง
ความเข้มแข็งจากฐานราก 4. หอพักรวม 2 หลัง
การปรับปรุงโครงสร้างและ 5. อาคารหอพัก 2 ชั้น 2 หลัง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 6. อาคารโรงอาหาร 2 หลัง
ของหน่วยงาน
7. ห้องน้า (แยกจากตัวอาคาร) 2 หลัง
8. โรงจอดรถ 4 หลัง
9. อาคารศูนย์สาธิต 1 หลัง
10. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
11. ตึกฝึกอบรม 1 หลัง
12. อาคารหอประชุม 1 หลัง
13. โรงซ่อมเครื่องจักรกล 1 หลัง
14. โรงเรือนไม้เก็บเครื่องมือจักรกล 1 หลัง
15. ป้อมยาม 1 หลัง
16. เครื่องจักรกล 11 คัน
17. รถยนต์เก๋ง 1 คัน
18. รถตู้ 2 คัน
19. รถบรรทุก 4 ประตู 2 คัน
20. ระบบประปาบาดาล 2 หลัง
21. ถนนลาดยาง 4 เส้น
22. ถนนคอนกรีต 5 เส้น
(7) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปางเป็นศูนย์
- ด้านการสร้างความสามารถ ฝึกอบรมประชาชนมีสถานที่เป็นของหน่วยงาน
ในการแข่งขัน
เพื่ อ ประกอบการฝี ก อบรมและให้ บ ริ ก าร
- ด้านการสร้างโอกาสและ กระทรวง กรม ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ความเสมอภาคทางสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน
- ด้านการพัฒนาและเสริม และประชาชน มีพื้นที่ 52.63 ไร่
สร้างศักยภาพทรัพยากร 1. อาคารอานวยการ 1 หลัง
มนุษย์
2. อาคารหอพัก 3 หลัง
นโยบายรัฐบาล
3. อาคารทิพย์ช้าง (ห้องประชุม) 1 หลัง

เชิงคุณภาพ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน
ได้รับบริการด้วยความพึงพอใจ ยอมรับในเรื่อง
ความสะอาดของห้องพัก ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม
ห้องน้า โรงอาหาร การจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์
เดินทางสะดวก เหมาะแก่การฝึกอบรม
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน
ได้รับบริการด้วยความพึงพอใจ ยอมรับในเรื่อง
ความสะอาดของห้องพัก ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม
ห้องน้า โรงอาหาร การจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์
เดินทางสะดวก เหมาะแก่การฝึกอบรม
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
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- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
4. อาคารเยาวสตรี (ห้องพัก) 1 หลัง
5. บ้านพักรับรอง 2 หลัง
6. บ้านพักผู้อานวยการ 1 หลัง
7. บ้านพักข้าราชการ 9 หลัง
8. บ้านพักเรือนแถว 2 หลัง
9. ศาลากลางน้า 1 หลัง
10. โรงอาหาร 2 หลัง
11. โรงเก็บพัสดุเครื่องจักรกล 1 หลัง
12. อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
13. โรงจอดรถยนต์ 4 หลัง
14. ป้อมยาม 1 หลัง
15. ศาลาแปดเหลี่ยม 1 หลัง
16. เรือนเพาะชา 2 หลัง
17. สระเก็บน้า 2 แห่ง
18. สนามฟุตบอล 1 แห่ง
19. รถตู้ 2 คัน
20. รถยนต์ 4 คัน
21. รถแทรคเตอร์ 1 คัน
22. รถจักรยาน 20 คัน
(8) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เป็นศูนย์
- ด้านการสร้างความสามารถ ฝึกอบรมประชาชนมีสถานที่เป็นของหน่วยงาน
ในการแข่งขัน
เพื่ อ ประกอบการฝี ก อบรมและให้ บริ การ
- ด้านการสร้างโอกาสและ กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ความเสมอภาคทางสังคม ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และ
- ด้านการพัฒนาและเสริม ประชาชน
สร้างศักยภาพทรัพยากร 1. ตึกอานวยการ 2 หลัง
มนุษย์
2. บ้านพักข้าราชการ 15 หลัง
นโยบายรัฐบาล
3. บ้านพักคนงาน 5 หลัง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 4. อาคารหอประชุม 1 หลัง
ความเข้มแข็งจากฐานราก 5. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
การปรับปรุงโครงสร้างและ 6. อาคารบรรยาย 2 หลัง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 7. อาคารห้องพัก 3 หลัง
ของหน่วยงาน
8. อาคารโรงอาหาร 2 หลัง
9. โรงครัว 1 หลัง
10. ศูนย์สาธิต 1 หลัง
11. ป้อมยาม 1 หลัง
12. ศาลารวมน้าใจ 1 หลัง
13. ห้องน้ารวม 1 หลัง
14. โรงจอดรถยนต์ 5 หลัง
15. รั้วคอนกรีต 1 แห่ง
16. ถังเก็บน้า 1 ถัง
17. ระบบประปา 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน
ได้รับบริการด้วยความพึงพอใจ ยอมรับในเรื่อง
ความสะอาดของห้องพัก ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม
ห้องน้า โรงอาหาร การจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์
เดินทางสะดวก เหมาะแก่การฝึกอบรม
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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เชิงปริมาณ
18. ถนนคอนกรีต 1 เส้น
19. สะพานทางเดิน 2 แห่ง
20. รถเก๋ง 2 คัน
21. รถตู้โดยสาร 2 คัน
22. รถยนต์กระบะ 6 คัน
23. รถฟาร์มแทรคเจอร์ 1 คัน
(9) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เป็นศูนย์
ฝึกอบรมประชาชนมีสถานที่เป็นของหน่วยงาน
เพื่ อ ประกอบการฝี ก อบรมและให้ บริ การ
กระทรวง กรม ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน
และประชาชน
1. อาคารอานวยการ 1 หลัง
2. บ้านพักข้าราชการ 15 หลัง
3. บ้านพักคนงาน 2 หลัง
4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
5. อาคารห้องพัก 2 หลัง
6. อาคารโรงอาหาร 2 หลัง
7. โรงจอดรถยนต์ 2 หลัง
8. โรงเก็บเครื่องจักรกล 2 หลัง
9. โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง
10. หอสูงและโรงสูบน้า 1 หลัง
11. รั้วคอนกรีต 1 แห่ง
12. ระบบประปา 1 ระบบ
13. ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 1 เส้น
14. รถเก๋ง 1 คัน
15. รถตู้โดยสาร 2 คัน
16. รถยนต์กระบะ 4 คัน
17. รถยนต์บรรทุกน้า 2 คัน
18. รถตู้ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 1 คัน
(10) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
- ด้านการสร้างความสามารถ เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนมีสถานที่เป็นของ
ในการแข่งขัน
หน่ ว ยงาน เพื่ อ ประกอบการฝี กอบรมและ
- ด้านการสร้างโอกาสและ ให้ บ ริ ก ารกระทรวง กรม ส่ ว นราชการ
ความเสมอภาคทางสังคม รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
- ด้านการพัฒนาและเสริม หน่วยงานเอกชน และประชาชน
สร้างศักยภาพทรัพยากร 1. ตึกอานวยการ 2 ชั้น จานวน 1 หลัง
มนุษย์
2. บ้านพักข้าราชการ จานวน 20 หลัง
นโยบายรัฐบาล
3. อาคารหอประชุม 1 หลัง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 4. อาคารบรรยาย 1 หลัง
ความเข้มแข็งจากฐานราก 5. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

เชิงคุณภาพ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน
ได้รับบริการด้วยความพึงพอใจ ยอมรับในเรื่อง
ความสะอาดของห้องพัก ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม
ห้องน้า โรงอาหาร การจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์
เดินทางสะดวก เหมาะแก่การฝึกอบรม
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน
ได้รับบริการด้วยความพึงพอใจ ยอมรับในเรื่อง
ความสะอาดของห้องพัก ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม
ห้องน้า โรงอาหาร การจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์
เดินทางสะดวก เหมาะแก่การฝึกอบรม
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
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เชิงปริมาณ
การปรับปรุงโครงสร้างและ 6. อาคารห้องพัก 4 หลัง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 7. อาคารโรงอาหาร 2 หลัง
ของหน่วยงาน
8. อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง
9. โรงจอดรถยนต์ 1 หลัง
10. ถังเก็บน้า 2 ถัง
11. ถนนลาดยาง 1 เส้น
12. รถกระบะบรรทุก 1 คัน
13. รถกระบะบรรทุกดับเบิ้ลแคป 2 คัน
14. รถนั่งส่วนบุคคล 12 ที่นั่ง 2 คัน
15. รถนั่งส่วนบุคคล 7 ที่นั่ง 1 คัน
16. รถฟาร์มแท็กเตอร์ 1 คัน
(11) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เป็นศูนย์
ฝึกอบรมประชาชนมีสถานที่เป็นของหน่วยงาน
เพื่ อ ประกอบการฝี ก อบรมและให้ บริ การ
กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และ
ประชาชน
1. อาคารสานักงาน 1 หลัง
2. บ้านพักข้าราชการ 28 หลัง
3. บ้านพักคนงาน 13 หลัง
4. เรือนรับรอง 1 หลัง
5. หอประชุม/อเนกประสงค์ 4 หลัง
6. อาคารหอพัก 3 หลัง
7. อาคารโรงอาหาร 2 หลัง
8. โรงประกอบอาหาร/ครัว 1 หลัง
9. โรงจอดรถยนต์ 7 หลัง
10. โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1 หลัง
11. โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง
12. ป้อมยาม 1 หลัง
13. หอส่งน้าประปา 3 จุด
14. ถังเก็บน้าฝน 7 จุด
15. รั้วคอนกรีต 2 จุด
16. อ่างเก็บน้า 1 จุด
17. ถนนนกรีต 6 เส้น
18. บ่อเลี้ยงปลา 1 บ่อ
19. รถตู้โดยสาร 2 คัน
20. รถยนต์กระบะ 9 คัน
21. รถยนต์บรรทุก 1 คัน
(9.7) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. การติดตามผลการดาเนินงานปราชญ์ชุมชน

เชิงคุณภาพ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน
ได้รับบริการด้วยความพึงพอใจ ยอมรับในเรื่อง
ความสะอาดของห้องพัก ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม
ห้องน้า โรงอาหาร การจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์
เดินทางสะดวก เหมาะแก่การฝึกอบรม
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

1. มีการฝึกอบรมอาชีพ สร้างทีมแกนนาสัมมาชีพ
จัดฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนในหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
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ในการแข่งขัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
- ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
ที่ผ่านหลักสูตร “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน”
ประจาปี 2560 ในพื้นที่บริการ 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี นนทบุรี
ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา และนอก
เขตบริการ จานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุ ทั ย ธานี ลพบุ รี ชั ย นาท และนครสวรรค์
จังหวัดละ 2 กลุ่ม
2. การดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย
Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ โดยจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (สัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก ) และเจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนและ
ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ (การสนทนา
กลุ่ม) 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี และปราจีนบุรี
ปี 2561
1. ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ต้นแบบ จานวน 7 ชุมชน คัดเลือกเพียง 1 ชุมชน
ในพื้ น ที่ บ ริ ก าร 5 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
นครนายก ปราจี น บุ รี นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
และพระนครศรีอยุธยา
2. การติด ตามประเมินผลชุมชนท่ องเที่ย ว
OTOP นวัตวิถี โดยคณะทางานในพื้นที่บริการ
5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี
นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
ปี 2562
1. การติดตามหลักการฝึกอบรมปราชญ์ชุมชน
ที่ผ่านหลักสูตร “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน”
ประจ าปี 2562 ในพื้ น ที่ บ ริ ก าร ได้ แ ก่
จั ง หวั ด นครนายก ปราจี น บุ รี ปทุ ม ธานี
นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา
2. การติดตามหลังการฝึกอบรมพัฒนากรที่
ผ่านหลักสูตร “พัฒนากรระหว่างประจาการ
ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง” ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3. การติ ด ตามหลั งการฝึ ก อบรมบุ ค ลากร
กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนสู่ ชุม ชนพึ่ งตนเองได้
“หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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พอเพียง และติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพ
และมีบทบาทสาคัญในการรักษาและต่อยอดภูมิปัญญา
องค์ความรู้ด้านอาชีพเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ
และรายได้ตามแนวทางสัมมาชีพ
2. นาข้อมูลเพื่อใช้ในการดาเนินการวิจัยไปสู่
แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็ง OTOP สู่มิติ
ใหม่ และส่งเสริมการทางานของภาคประชาชน
ร่วมกับภาครัฐ
3. คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ต้นแบบที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว
โดยชุมชนและสามารถพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว
เป็น 1 ใน 50 ชุมชน ระดับประเทศ เน้นการสร้าง
รายได้จากความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากที่ มั่ น คง ให้ ป ระชาชนสามารถพึ่ งพา
ตนเองได้ เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้
ชาวบ้านสามารถขายสินค้าได้ภายในชุมชน
4. รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าและติดตามผล
การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของการดาเนิน
โครงการในพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ประสานงาน
OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นข้อมูลหรือแนวทางใน
การพั ฒ นารและปรั บ ปรุ ง กระบวนการการ
ทางาน ถึงพัฒนาผลิตผลจากชุมชนท่องเที่ย ว
OTOP นวัตวิถี
5. ติดตามการสร้างกลุ่มในชุมชน สร้างแกนนา
สัมมาชีพ จัดฝึกอบรม รวมทั้งการต่อยอดกลุ่ม
สัมมาชีพ ให้เกิดรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
เกดเป็นอาชีพมางเลือกชุมชนอีกทั้งการรักษา
และสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถสาน
พลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
7. การปฏิบัติงานพื้นที่มีการสร้างพันธมิตรและ
การบริหารจัดการอย่ารงเป็นระบบ การกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากและการเป็นที่ปรึกษาในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขในพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
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(2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี ๒๕๖๐
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ดาเนินการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อน
ในการแข่งขัน
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ด้านการสร้างโอกาสและ ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)
ความเสมอภาคทางสังคม หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที ม ครู ฝึ ก ระดั บ อ าเภอ
- ด้านการพัฒนาและเสริม จานวน 55 อาเภอ รวม 275 คน
สร้างศักยภาพทรัพยากร 2. จัดทาฐานเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
มนุษย์
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
นโยบายรัฐบาล
จานวน 5 ฐาน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 3. การพั ฒ นาตนเองตามแผนการพั ฒ นา
ความเข้มแข็งจากฐานราก ตนเองรายบุคคล (IDP)
การปรับปรุงโครงสร้างและ 4. ด าเนิ น งานตามมาตรฐานการพั ฒ นา
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ทรัพยากรบุคคล : มาตรฐานการดาเนินการ
ของหน่วยงาน
ฝึ ก อบรม มาตรฐานนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล
มาตรฐานการให้บริการ
ปี 2๕๖๑
1. สนับสนุนการดาเนินงานโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ 6 จังหวัด
รวม 195 หมู่บ้าน
2. ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาตนเองระดับภาค รับผิดชอบ 7 จังหวัด
3. โครงการยกระดับและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ
สัมมาชีพและขยายผลการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต 1 จุด
4. สนับ สนุน การคัดสรรผลิตภั ณฑ์ OTOP
เพื่อเป็นของขวัญของฝาก ระดับภาค รวม
25 จังหวัด
5. การพั ฒ นาตนเองตามแผนการพั ฒ นา
ตนเองรายบุคคล (IDP)
6. ด าเนิ น งานตามมาตรฐานการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล : มาตรฐานการดาเนินการ
ฝึ ก อบรม มาตรฐานนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล
มาตรฐานการให้บริการ
ปี ๒๕๖๒
1. จั ด ท าร่ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมพั ฒ นากร
ระหว่างประจาการ จานวน 1 หลักสูตร
2. ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการคั ด เลื อ กคน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เขตตรวจ
ราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
รับผิดชอบ 6 จังหวัด
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สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมของ
กรมการพั ฒนาชุ มชน พั ฒนาบุ คลากร สิ่ งอ านวย
ความสะดวก และการบริ ก าร ให้ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทาให้บุคลากร
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ผู้รับบริการได้รับองค์ความรู้ และพึงพอใจมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ การน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสั ง คมและสนอง
นโยบายหลักรัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก
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3. การพั ฒ นาตนเองตามแผนการพั ฒ นา
ตนเองรายบุคคล (IDP)
4. ด าเนิ น งานตามมาตรฐานการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล : มาตรฐานการดาเนินการ
ฝึ ก อบรม มาตรฐานนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล
มาตรฐานการให้บริการ
5. สนับสนุนการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ
กองทุ น ชุ ม ชนด้ า นการบริ ห ารโครงการ
บริหารหนี้ และบริหารสัญญา ในพื้นที่ 3 จังหวัด
(3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีมีส่วนร่วม
ในการแข่งขัน
ในกิจกรรมวันสาคัญของชาติและประดับธงชาติ
- ด้านการสร้างโอกาสและ
- จานวนเจ้าหน้าที่ 23 คน
ความเสมอภาคทางสังคม
- จานวนกิจกรรมที่เข้าร่วม 9 ครั้ง
- ด้านการพัฒนาและเสริม ปี 2562
สร้างศักยภาพทรัพยากร 1. จั ดนิ ทรรศการงานพั ฒนาชุ มชนภาค
มนุษย์
ตะวันออก ครั้งที่ 36 ระหว่าง วันที่ 25
นโยบายรัฐบาล
กุมภาพันธ์ 2562 ถึงศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง จานวน 180 บูธ
ความเข้มแข็งจากฐานราก
- สนับสนุนร้านค้า จานวน 180 บูธ
การปรับปรุงโครงสร้างและ
- ยอดจาหน่าย 1,281,347 บาท
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน
(4) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 จานวน 24 ครั้ง
- ด้านความมั่นคง
1. ติดตามการขั บเคลื่อนการเป็น วิทยากร
- ด้านการสร้างความสามารถ ผู้นาสัมมาชีพ จานวน 10 ครั้ง
ในการแข่งขัน
2. ติดตามพัฒนากรระหว่างประจาการ ด้าน
- ด้านการสร้างโอกาสและ การเปลี่ยนแปลง จานวน 7 ครั้ง
ความเสมอภาคทางสังคม 3. ติดตามพัฒนาการอาเภอ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล
เศรษฐกิจฐานราก จานวน 7 ครั้ง
- ด้านการปกป้องและเชิดชู ปี 2561 จานวน 69 ครั้ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 1. ติดตามผู้นาสัมมาชีพในการการถ่ายทอด
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ความรู้ด้านอาชีพ จานวน 16 ครั้ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก 2. ติดตามพัฒนาการอาเภอในการขับเคลื่อน
การปรับปรุงโครงสร้างและ SE และสานพลังประชารัฐ จานวน 7 ครั้ง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 3. ติดตามพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่
ของหน่วยงาน
CDD Mobile จานวน 9 ครั้ง
4. ติดตามชุมขนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จานวน 30 ครั้ง
5. ติดตามพัฒนากรระหว่างประจาการด้าน
การเปลี่ยนแปลง จานวน 7 ครั้ง
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เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับ
ชุม ชนตามอานาจหน้า ที่แ ละความรับ ผิ ดชอบ
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ด้านการ
ดาเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
บริหารจัดการทุนชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทุนของชุมชน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
1. ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒนาชุ ม ชนอุบ ลราชธานี
ได้ รั บ มอบหมายให้ก ารเป็ นหน่ ว ยด าเนิ น การ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการน้อมนาหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต (Way of Life) ทั้งในระดับปัจเจกชน
ระดับครัวเรือน และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ทาให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีอาชีพ และ
มีรายได้พอเพียง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
มั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ตอบสนองนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้
เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ให้ส ามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

- 300 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ปี 2562 จานวน 33 ครั้ง
1. ติดตามผู้นาสัมมาชีพในการการถ่ายทอด
ความรู้ด้านอาชีพ จานวน 12 ครั้ง
2. ติดตามพัฒนาการอาเภอในการขับเคลื่อน
SE และสานพลังประชารัฐ จานวน 7 ครั้ง
3. ติดตามชุมขนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จานวน 7 ครั้ง
5. ติดตามพัฒนากรระหว่างประจาการด้าน
การเปลี่ยนแปลง จานวน 7 ครั้ง
(5) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานพัฒนา
ในการแข่งขัน
ชุมชนต่าง ๆ จานวน ๑๒ ครั้ง
- ด้านการสร้างโอกาสและ 2. ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรม
ความเสมอภาคทางสังคม พัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกกิจกรรม
- ด้านการพัฒนาและเสริม ดีเด่นของหน่วยงานภาคีต่าง ๆ จานวน ๓ กิจกรรม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
1) การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
มนุษย์
2) การคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
นโยบายรัฐบาล
3) กิจกรรมบ้านสวยเมืองสุข
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง ปี ๒๕๖๑
ความเข้มแข็งจากฐานราก 1. การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงโครงสร้างและ พัฒนาชุมชนต่าง ๆ จานวน ๑๖ ครั้ง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 2. ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรม
ของหน่วยงาน
พัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกกิจกรรม
ดีเด่นของหน่วยงานภาคีต่าง ๆ จานวน ๓ กิจกรรม
1) การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
2) การคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
3) กิจกรรมบ้านสวยเมืองสุข
ปี ๒๕๖๒
1. การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
พัฒนาชุมชนต่าง ๆ จานวน ๔ ครั้ง
2. ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกกิจกรรม
ดีเด่นของหน่วยงานภาคีต่าง ๆ จานวน 3 กิจกรรม
1) การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
2) กิจกรรม พช.ดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ
ที่ ๑๗ และ ๑๘
3) กิจกรรมบ้านสวยเมืองสุข
(6) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. ให้การสนับสนุนและบริการสถานที่พัก
ในการแข่งขัน
ห้ อ งประชุ ม กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และ
- ด้านการสร้างโอกาสและ เอกชน จานวน 5,397 คน

เชิงคุณภาพ

1. เป็นกิจกรรม/ภารกิจที่กรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมาย หรือร่วมกับหน่วยงานในส่วนกลาง
กรมการพัฒนาชุมชนในการติดตาม ประเมินผล
นิเทศงาน การวิจัย การคัดเลือกบุ คลากรดีเด่น
และการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นต่าง ๆ
2. เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และนาผลที่ได้
จากการติดตาม ประเมินผล และการวิจัยมาปรับใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และสร้างนวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในโอกาสต่อไป
3. ในส่วนของการร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก
กิจกรรมดีเด่นของหน่วยงานภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
นั้ น เป็ น การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่ ว ยงาน เป็ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข อง
หน่วยงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชารัฐ ฯลฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษย์ ให้ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

1. ดาเนินงานตามนโยบายของสถาบันการ พัฒนา
ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ด้ า นการบริ ก าร ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็ง

- 301 ความเปลี่ยนแปลง
ความเสมอภาคทางสังคม
- ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
2. มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณตาม
เป้าหมาย 100%
3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้ทา
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย และ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่าง สาขาวิชา
ยุทศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ร่วมกิจกรรมและจัดสถานที่ตามรัฐพิธีต่าง ๆ
ปี 2561
1. ให้การสนับสนุนและบริการสถานที่พัก
ห้ อ งประชุ ม กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน จานวน 5,116 คน
2. มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณตาม
เป้าหมาย 100%
3. ร่วมกิจกรรมและจัดสถานที่ตามรัฐพิธีต่าง ๆ
ปี 2562
1. ให้การสนับสนุนและบริการสถานที่พัก
ห้ อ งประชุ ม กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน จานวน 2,377 คน
2. ร่วมกิจกรรมและจัดสถานที่ตามรัฐพิธีต่าง ๆ
(7) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านการสร้างความสามารถ โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้
ในการแข่งขัน
ระดับกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
- ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงคุณภาพ
ทางเศรษฐกิจฐานราก และความเข้มแข็งของ
ชุม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อให้ เกิดการพั ฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถ
ตอบสนองยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้านการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานราก

1. กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสาคัญในต่อ
การเสริมสร้างสันติสุข ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ดาเนินงานโครงการ
แข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับ
กลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ข องชุ ม ชนโดยใช้ กี ฬ าเป็ น
สื่อกลางในการสร้างความสมานฉันท์ สร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อกันระหว่างประชาชน ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่
และเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดาเนินการในพื้นที่ ๕
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
สตูลและสงขลา (อาเภอนาทวี อาเภอสะบ้าย้อย
อาเภอจะนะ และอาเภอเทพา) ในการสร้างสมานฉันท์
สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างประชาชน ผู้นาชุมชน
และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

- 302 3.3.9 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จานวน 2 ตาแหน่ง
(1) ตาแหน่งเป้าหมาย
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ส่วนราชการและตาแหน่งที่ขอกาหนดไว้ใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุม่ งานประสานแผนและยุทธศาสตร์ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
516
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
516
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ์)
240
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ/
240
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ

(2) อานาจหน้าที่และการแบ่งโครงสร้างภายใน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนกลาง มีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552 ได้แก่
(๑) ศึกษา วิเคราะห บริหาร พัฒนา และออกแบบระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (๒) กาหนดรูปแบบ
วิธีการ และขั้นตอนการจัดเก็บ การประมวลผล และการใชประโยชน จากขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(3) กาหนดนโยบายและแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาชุมชน (4) กากับ
ดูแล ระบบสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลสารสนเทศของกรม และ (5) ปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวของ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 5 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย
มีกรอบอัตรากาลังรวมทั้งสิ้น 45 ตาแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการ 39 ตาแหน่ง และพนักงานราชการ 6 ตาแหน่ง
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานประสานแผน
และยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเผยแพร่
และใช้ประโยชน์จากข้อมูล

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศชุมชน

กลุ่มงานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลการพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอานวยการ

(3) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้ อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัด
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่ มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับการประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการของกรมการพัฒนาชุมชน
และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประสานการจัดทาแผนงาน โครงการ งบประมาณ จัดทาแผนแม่บท
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) การพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

- 303 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความร่วมมือ และบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง กากับดูแล ควบคุมงาน
และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายทุกระดับ งานจัดการความรู้ของศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลาง
เพื่อการพัฒนาชุมชน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง
1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก
มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจน
ทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์มีบทบาทหน้าที่
สาคัญในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กรม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมองค์กร แผนการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานทั้งภายในสังกัดและ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและวางแนวทางการกากับดูแล ควบคุม และบริหารความเสี่ยงรวมถึงความปลอดภัย
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ จึงเป็นภารกิจงานสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศสาหรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกระดับให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจของกรมประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเป็นหุ้นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(3.1) ภารกิจด้านการประสานแผนและยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านความมั่นคง
1 . การจั ดท า และปรั บ/ทบทวน แผน
- ด้านการสร้างโอกาสและ ยุ ทธศาสตร์ ข องศู น ย์ ส ารสนเทศเพื่ อ การ
ความเสมอภาคทางสังคม พัฒนาชุมชน จานวน 1 แผน เป็นประจาทุกปี
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ 2. การจัดทาร่างคาของบประมาณรายจ่าย
พั ฒ นาระบบการบริ ห าร ประจาปี จานวน 1 ฉบับ เป็นประจาทุกปี
จัดการภาครัฐ
3. การรายงานผลการดาเนินงานของกระทรวง
นโยบายรัฐบาล
มหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง จานวน 2 ครั้ง เป็นประจาทุกปี
ความเข้มแข็งจากฐานราก 4. การจั ดท าแผนปฏิ บัติ ราชการประจ าปี ของ
การปรับปรุงโครงสร้างและ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จานวน 1
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ฉบับ เป็นประจาทุกปี
ของหน่วยงาน
ปี 2562
1. การปรับปรุงและบูรณาการระบบการรายงาน
2. การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการ ปี 2563 2565 ของศู น ย์ส ารสนเทศเพื่อ การพัฒ นา

เชิงคุณภาพ
1. แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชนเป็นแผนที่กาหนดทิศทางแนวทาง
ในการดาเนินงานของศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ในปี 2560 - 2564
2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในร่างคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
และภารกิจของหน่วยงาน
3. ผลการดาเนินงานของศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชนสอดรับกับนโยบาย แนวทางการ
ดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทย และผลักดันให้
นโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ
4. แผนปฏิบัติราชการประจาปีของศูนย์สารสนเทศ
เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน.ใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานประจาปีของศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน

- 304 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ชุมชน จานวน 1 ฉบับ

เชิงคุณภาพ
5. ระบบการรายงานของศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาชุมชนพัฒนารูปแบบเป็นระบบ Online
และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเป็น
หน่วยงานหลักในการออกแบบระบบการรายงาน
เพื่ อ บู ร ณาการระบบการรายงานในภาพรวม
ของกรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ แผนงานและยุทธศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชนมีส่วนสาคัญในการสนับสนุน
ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสาเร็จ
สามารถตอบสนองการขั บ เคลื่ อ นขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับ
สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐ และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่
การปฏิบัติ
(3.2) ภารกิจด้านการจัดทาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมองค์กร
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
- ด้านความมั่นคง
1. จัดทาโครงการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร เป็น เครื่ องมื อเชิ งยุท ธศาสตร์ ในการวางแผน
- ด้านการสร้างโอกาสและ ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ขับเคลื่อ นการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศ น์กรมการ
ความเสมอภาคทางสังคม กิจกรรมดังนี้
พัฒนาชุมชน ไปสู่การปฏิบัติ เกิดผลลัพธ์ที่เป็นจริง
- ด้านการปรับสมดุลและ
1) ประเมิ นความพร้อ ม วิเ คราะห์การ ซึ่ ง ท าให้ ก ารบริ ห ารทั่ ว ถึ ง ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งมี
พั ฒ นาระบบการบริ ห าร ดาเนินงานและบริการ
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเห็ น ผลกระทบและ
จัดการภาครัฐ
2) การออกแบบและก าหนดกรอบ สะท้อนระหว่างมิติต่างๆในองค์กร พบและระบุ
นโยบายรัฐบาล
(Enterprise Architecture)
ปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขได้อย่า ง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
3) การจัดทาต้นแบบ (EA Blueprint) รวดเร็ ว อีก ทั้ งเกิ ด การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
ความเข้มแข็งจากฐานราก
4) การจัดทาแนวทางกากับดูแลสถาปัตยกรรม ชาติด้ านการปรั บสมดุ ลและพัฒนาระบบการ
การปรับปรุงโครงสร้างและ องค์กรของกรมการพัฒนาชุมชน (EA Governance) บริหารจัดการภาครัฐภาครัฐมีความเชื่อมโยงใน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ปี 2561
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะต่ า ง ๆ ผ่ า นการน า
ของหน่วยงาน
1. ขับเคลื่อนแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
อิเล็กทรอนิกส์
1. ผลการประเมินความคุ้มค่า ควบคุมภายใน
1) เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ E-book และการบริหารความเสี่ยง ใช้เป็นข้อมูลในการ
2) จัดทาเอกสารสถาปัตยกรรมองค์กร วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และพั ฒ นาการด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
2. การประเมินความคุ้มค่า ควบคุมภายใน และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
และการบริ ห ารความเสี่ ย งของหน่ ว ยงาน 2. มีแผนบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการข้อมูล
จานวน 2 ครั้ง
กลางเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ปี 2562
ส่งผลให้บรรลุภารกิจตามโครงสร้างใหม่ และสามารถ
1. การประเมินความคุ้มค่า ควบคุมภายใน นาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานได้
และการบริ ห ารความเสี่ ย งของหน่ ว ยงาน
จานวน 2 ครั้ง
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างศูนย์
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บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ 3 วัน
(3.3) ภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. โครงการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี 1. กรมการพัฒนาชุมชนมีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
- ด้านการสร้างโอกาสและ สารสนเทศดีเด่นประจาปี จานวน 4 รางวัล ที่หลากหลายสนั บสนุน การปฏิบั ติงานเตรีย ม
ความเสมอภาคทางสังคม เป็นประจาทุกปี
ความพร้อมการเข้าสู่องค์กรยุค Thailand 4.0
- ด้านการปรับสมดุลและ ปี 2560
2. บุคลากรตื่นตัวในการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี
พั ฒ นาระบบการบริ ห าร 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน สารสนเทศ
จัดการภาครัฐ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 3. มีทีมงานให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายรัฐบาล
ได้แก่
ที่ชัดเจน และบริการด้วยใจ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
1.1 พัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence 4. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการนาเอาข้อมูล
ความเข้มแข็งจากฐานราก Service)
ไปใช้ประโยชน์
การปรับปรุงโครงสร้างและ
1.2 พัฒนาจุดบริการด้าน IT (IT Shop) 5. ผู้ปฏิบัติงานรู้และเข้าใจในกระบวนการทางาน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
1.3 ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถถอดองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
ประจ าปี 2017 ยุ ค “ไทยแลนด์ 4.0” ของบุคลากรได้
จานวน 2 รางวัล
6. ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศ
2. การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Tip Book) เพื่อการพัฒนาชุมชนสามารถนาคู่มือการปฏิบัติงาน
นวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ไปใช้ประโยชน์
3. โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางาน 7. ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานใน
IT 4.0
รูปแบบ E-Book และนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
ปี 2562
8. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีการดาเนินงาน
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม กิจกรรมด้านเทคโนโลยีแบะสารสนเทศ 4 ด้าน
ความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างศูนย์ ได้แก่ ด้านการบริหารระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน สารสนเทศ ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้า นการบริ ห ารระบบสารสนเทศชุม ชน และ
ด้านการบริห ารการจั ดเก็ บข้ อมู ลพื้ นฐานเพื่ อ
การพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค)
9. สร้างขวัญและกาลังใจแก่สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดที่มีผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศดีเด่น
10.บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นางานโดยใช้ ศ าสตร์
พระราชาเป็นแนวทางในการพัฒนา ควบคู่กับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
11.บุคลากรนาความรู้ความเข้าใจเรื่องสถาปัตยกรรม
องค์ ก รไปใช้ ใ นการจั ด ท าร่ า งสถาปั ต ยกรรม
องค์กรได้
ทั้งนี้ บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสาคัญในการสนับสนุน
ภารกิ จ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ ป ระสบ
ผลส าเร็ จ สามารถตอบสนองการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับ

- 306 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ภาครั ฐ และเชื่อ มโยงในการน านโยบายหลั ก
ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ไปสู่การปฏิบัติ
(3.4) ภารกิจการแสวงหาความร่วมมือ และบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2561
1. ประชาชนมีความรูค้ วามสามารถในการจาหน่าย
- ด้านความมั่นคง
1. การจัดทาข้อเสนอเพื่อขอรับการจัดสรร สินค้าออนไลน์ และนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้
- ด้านการสร้างโอกาสและ งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 2. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ความเสมอภาคทางสังคม แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ และการบริการดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
นโยบายรัฐบาล
สังคมดิจิทัล งบประมาณ 44.5324 ล้านบาท 3. เพิ่มรายได้แก่ประชาชนด้วยบริการภาครัฐ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 2. การศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ความเข้มแข็งจากฐานราก ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมือ 4.ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนใช้ ป ระโยชน์ จ ากการ
การปรับปรุงโครงสร้างและ อิเล็กทรอนิกส์
บริการภาครัฐต่อยอดจากการพัฒนาโครงการเน็ต
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ประชารัฐ
ของหน่วยงาน
5. กรมการพัฒนาชุมชน มีรูปแบบ วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และ
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
6. มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมในการจัดเก็บ
และประมวลผลข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน
(จปฐ.)
7. ผู้บริหารทุกระดับมีข้อมูลสาหรับการกาหนด
นโยบาย การวางแผน การพั ฒ นาที่ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ แสวงหาความร่วมมือ และบูรณาการงาน
กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนสาคัญในการ
สนับสนุนภารกิจของกรมการพัฒ นาชุมชนให้
ประสบผลส าเร็ จ สามารถตอบสนองการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และ
ด้านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม การปรับสมดุล และเชื่อมโยงในการนา
นโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ
(3.5) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2561
1. สาธารณชนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Multimedia
- ด้านการสร้างความสามารถ 1. การจัดทาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP และสื่อช่ องทางต่าง ๆ อย่างน้ อย 4 ช่องทาง
ในการแข่งขัน
นวัตวิถี กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และตลาด คือ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และป้าย
- ด้านการสร้างโอกาสและ ออนไลน์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
โฆษณา (Billboard)
ความเสมอภาคทางสังคม
1) การประชาสัมพันธ์ Offline
2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ Online ชุมชน
นโยบายรัฐบาล
2) การประชาสัมพันธ์ Online
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างน้อย 6 ช่องทาง
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 3) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ สู่ คือ Facebook, Line@, Youtube, Twitter,
ความเข้มแข็งจากฐานราก การบริการนักท่องเที่ยว
Instagram และ Website
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3. มีฐานข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่การบริการ
นักท่องเที่ยว 1 ช่องทาง
ทั้งนี้ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นการผลิตสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวั ต วิ ถี ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ต่ อ สาธารณชนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการให้ประสบผลสาเร็จสามารถสร้างงาน
สร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน จึงเป็น
การตอบสนองยุท ธศาสตร์ ชาติด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม และเชื่อมโยงในการนา
นโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ

(4) ภาระงานที่เปลี่ ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ )
สังกัดกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูลมีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ และพัฒนามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ติดตาม ประเมินผล
จัดทารายงาน และการประเมินผลสัมฤทธิ์การนาข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชนไปใช้ประโยชน์ทั้ งภายใน
และภายนอกองค์กร รวมถึงการจัดทารายงานเผยแพร่แก่สาธารณะ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
สารสนเทศชุมชนระดับจังหวัด และบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อการบริหารงานพัฒ นาชุมชน
ศึกษา คิดค้น และวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสารสนเทศชุมชน วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนางาน
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการ
กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์ที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้
ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ย วข้องในงาน
อย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจน
ทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์มีบทบาทหน้าที่
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสารสนเทศชุมชน วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
เพื่อการพัฒนาชุมชน ออกแบบและวางแนวทางการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริหารจัดการข้อมูล
กลางเพื่อการพัฒนาชุมชน และศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศชุมชนระดับจังหวัดให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย
และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีการให้บริการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารแก่

- 308 สาธารณะ ให้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงการสนับสนุน
และให้บริการสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในสังกัดกรมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพั ฒ นาประเทศทุ ก ระดั บ จึ ง เป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ให้มีข้อมูลและสารสนเทศที่มีความเหมาะสม ทันต่อสถาณการณ์ ถูกต้อง
เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทุกมิติการพัฒนา ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(4.1) ภารกิจด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
กลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูลมี
- ด้านความมั่นคง
1. พั ฒนาระบบศู นย์ ข้ อ มู ลกลางเพื่ อการ หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนามาตรฐานการ
- ด้านการสร้างโอกาสและ พั ฒ นา ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะของเว็ บ ให้บริการของศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อ
ความเสมอภาคทางสังคม เซอร์วิส เพื่อรวบรวมรายงานของหน่วยงาน การพัฒนาชุมชน ให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย
- ด้านการปรับสมดุลและ ส่ ว นภู มิ ภ าค (ตามนโยบายกรมฯ) และ และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมี
พั ฒ นาระบบการบริ ห าร ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผู้สนใจ 11 ฐาน ความยุ่งยากซับซ้อนสูง เนื่องจากต้องออกแบบ
จัดการภาครัฐ
(http://logi.cdd.go.th/cddcenter/)
ให้มีความสอดคล้องทั้งในด้านเทคโนโลยีสนเทศ
นโยบายรัฐบาล
2. พัฒนาระบบรายงานข้อมูล เช่น จปฐ. กชช.2ค และมาตรการทางการบริหาร เพื่อสามารถให้บริการ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ในปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้ดาเนินการ
ความเข้มแข็งจากฐานราก ในการแก้ไขปัญหาของครัวเรือน และประชาชน ใน 4 รูปแบบ ดังนี้
การปรับปรุงโครงสร้างและ ผู้สนใจ (ebmn.cdd.go.th) โดยมีผู้สมัครใช้สิทธิ์ 1. การพัฒนาระบบรายงานเพื่อหน่วยงานระดับ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ดูรายงานผ่านระบบออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th) จังหวัดและอาเภอใช้รยผลผลการดาเนินงาน ซึ่งช่วย
ของหน่วยงาน
มีผู้ขอใช้สิทธิ๋รับบริการ จานวน 528 ราย ลดการสิ้นเปลืองกระดาษ
3. จัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูล ณ ที่ตั้ง มีผู้มา 2. การพัฒนาในรูปของเว็บเซอร์วิส เพื่อให้สามารถ
ขอรั บ บริ ก ารข้ อ มู ล จปฐ. และ กชช. 2ค เข้าถึงการบริการสารสนเทศของกรมฯ ได้ตลอด
จานวน 65 ราย จุด แยกเป็น หน่วยงานภาครัฐ/ 24 ชั่วโมง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้สานักงาน
ราชการ จานวน 45 ราย ภาคเอกชน จานวน 8 ราย พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ในความ
สถาบันการศึกษา จานวน 5 ราย และประชาชน รับผิดชอบให้สวยงาม ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
ทั่วไป จานวน 7 ราย
3. พั ฒ นาระบบรายงานผลการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
4. ให้บริการดิจิทัลไฟล์ข้อมูล จปฐ. ปี 2560 จปฐ. ซึ่งสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบในหลาย
แก่สภาพัฒน์ฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาระบบ ลักษณะ เช่น สัดส่วนของรายได้ครัวเรือนที่ทา
บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า การเกษตรและครัวเรืนที่ ไม่ไ ด้ทาการเกษตร/
(Thai People Map and Analytics Platform) รายได้ครัวเรือนจาแนกตามอาชีพ เป็นต้น
(tpmap.in.th)
4. การจัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูล ณ ที่ตั้ง สาหรับ
5. เชิดชูเกียรติแก่สานักงานพัฒนาชุมชน ที่มี ผู้รับบริการเดินทางมาประสานด้วยตนเอง
ผลยอดเยี่ยมในการให้บริการข้อมูลทางเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อย่าง
20 จังหวัด
รวดเร็ว ยิ่งส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการข้อมูล
ปี 2561
สารสนเทศ ให้ยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภารกิจ
1. พัฒนาระบบรายงานข้อมูล เช่น จปฐ. การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริหาร
กชช.2ค สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ จัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน ส่งผล
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของครัวเรือน กระทบโดยตรงต่อการขับเคลื่อนภารกิจงานของ
และประชาชนผู้ ส นใจ (ebmn.cdd.go.th) กรมให้ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
โดยมี ผู้ ส มั ค รใช้ สิ ท ธิ์ ดู ร ายงานผ่ า นระบบ ประสิทธิผล สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ ชาติ
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เชิงปริมาณ
ออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th) มีผู้ขอใช้สิทธิ๋
รับบริการ จานวน 1,931 ราย
2. จัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูล ณ ที่ตั้ง โดยมี
ผู้มาขอรับบริการข้อมูล ทางไปรษณีย์และจุด
บริการ จานวน 52 ราย แยกเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ/ราชการ จานวน 40 ราย ภาคเอกชน
จานวน 3 ราย สถาบันการศึกษา จานวน 8 ราย
และประชาชนทั่วไป จานวน 1 ราย
3. จัด ทาฐานข้ อมูล เชิงบูรณาการพร้ อมใช้
ประโยชน์แก่ภาคีการพัฒนา 1 ชุด เป็นระบบ
รายงานที่วิเคราะห์ จปฐ.ร่วมกับ กชช.2ค ใน
ลักษณะ ได้แก่ SDGs หนี้สิน ขยะ และความสุข
คนไทย (http://target.cdd.go.th)
4. ให้บริการดิจิทัลไฟล์ข้อมูล จปฐ. ปี 2561
แก่สภาพัฒน์ฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
(Thai People Map and Analytics Platform)
(tpmap.in.th)
ปี 2562
1. พัฒนาระบบรายงานข้อมูล เช่น จปฐ. กชช.2ค
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหาของครัวเรือน และประชาชน
ผู้สนใจ (ebmn.cdd.go.th) โดยมีผู้สมัครใช้สิทธิ์
ดูรายงานผ่านระบบออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th)
มีผู้ขอใช้สิทธิ๋รับบริการ จานวน 4,505 ราย
2. จัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูล ณ ที่ตั้ง โดยมีผู้มา
ขอรั บ บริ ก ารข้ อ มู ล ทางไปรษณี ย์ แ ละจุ ด
บริการ รวม 26 ราย แยกเป็น ภาครัฐ 19 ราย
สถาบันการศึกษา 4 ราย เอกชน 3 ราย
3. พัฒนา Application และโครงสร้างพื้นฐาน
ส าหรั บ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และพั ฒ นาระบบรายงาน
สาหรับ รายงานผลการจัด เก็บ ข้อ มูล จปฐ.
ร่วมกันระหว่าง จ.ประจวบ และ 75 จังหวัด
(API : Application Programming Interface) โดย
นาร่องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 121,150
ครัวเรือน (8 อาเภอ 60 ตาบล)
4. ให้บริการดิจิทัลไฟล์ข้อมูล จปฐ. ปี 2562
แก่สภาพัฒน์ฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า
(Thai People Map and Analytics Platform)
(tpmap.in.th)

เชิงคุณภาพ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ และเชื่อมโยงในการนานโยบาย
หลักด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐาน
รากไปสู่การปฏิบัติ
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(4.2) ภารกิจด้านการเผยแพร่ใช้ประโยชน์และประเมินผลสัมฤทธิ์การนาข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชนไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
ภารกิจด้านการเผยแพร่ใช้ประโยชน์และประเมิน
- ด้านความมั่นคง
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานพัฒนาการ ผลสัมฤทธิ์การนาข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน
- ด้านการสร้างความสามารถ บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน ไปใช้ประโยชน์ ต้องดาเนินการใน 4 ลักษณะใน
ในการแข่งขัน
จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 35 คน กลุ่มเป้าหมาย เวลาเดียวกัน ได้แก่
- ด้านการสร้างโอกาสและ เป็นผู้แทนที่ทางานในเชิงนโยบายจากหน่วยงาน 1.พัฒนาบุคลากรระดับจังหวัดให้มีความสามารถ
ความเสมอภาคทางสังคม ต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยน/หารือ เพื่อการนาข้อมูล ด้านการใช้เครื่องมื อวิเคราะห์ข้ อมูล เพื่อนาสู่
นโยบายรัฐบาล
ในความรับ ผิดชอบ มาใช้ป ระโยชน์ในการ สารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการจัดทาแผนชุมชน
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง พัฒนาชุมชน
/แผนตาบลที่มีลักษณะแผนบูรณาการหน่วยงาน
ความเข้มแข็งจากฐานราก 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง มีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การปรับปรุงโครงสร้างและ เพื่อการพัฒนาชุมชนแก่องค์กรปกครองส่วน 2. พัฒนารูปแบบเพื่อผลักดันให้องค์กรปกครอง
ทบทวนบทบาทภารกิ จ ท้องถิ่นในจังหวัดนาร่อง 4 ภาค วัตถุประสงค์ ส่วนท้องถิ่นนาข้อมูลสารสนเทศชุมชนเป็นต้น
ของหน่วยงาน
เพื่อหาแนวทางในการนาข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ทางการจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาชุมชน
มาใช้ในการพัฒนาชุมชน
เช่น การเดินทางไปร่วมประชมเชิงปฏิบัติ การ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอานวยการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ กับองค์กรปกครองส่วน
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ท้องถิ่น โดยดาเนินการทั้งในระดับส่วนกลาง/
จานวน 1 ครั้ง เพื่อเผยแพร่ผลการจัดเก็บ จังหวัด/อาเภอ หรือการนาเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค และเชิญชวนให้ เพื่อสร้างการยอมรับ และจัดทาแผนแบบบูรณาการ
หน่วยงานระดับกระทรวง/กรม นาผลการจัดเก็บ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ใช้ใ นการจัด สรรงบประมาณในการพั ฒนา 3. จัดให้มีการรณรงค์ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
คุณภาพชีวิตของประชาชน
เห็ น ประโยชน์ ข องการใช้ ข้ อ มู ล ในการจั ด ท า
4. เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล แผนพัฒนาชุมชน/พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน
จปฐ. เพื่อรณรงค์ เชิญชวน และสร้างกระแสให้ ซึ่งจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
เห็นความสาคัญของข้อมูล จปฐ. : ระดับประเทศ 4. ผลิตเอกสารเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1 ครั้ง ระดับจ้งหวัด 76 จังหวัด
และรายงานพัฒนาหมู่บ้านไทย เพื่อส่งต่อหน่วยงาน
5. นาเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ภาคีทั้งภาคราชการ และเอกชนที่มีภารกิจด้าน
1) ระดั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น CSR จะเห็นว่า ภารกิจ 4 ประการ ข้างต้น เป็นภารกิจ
5,335 แห่ง
ทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึก ด้วยต้องใช้ทักษะขั้นสูง
2) ระดับอาเภอ 878 อาเภอ
เพื่อออกแบบงานที่ให้งานมีความเหมาะสมกับ
3) ระดับจังหวัด 76 จังหวัด
ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ภารกิจการเผยแพร่ใช้ประโยชน์
4) ระดับประเทศ 1 ครั้ง
และประเมินผลสัมฤทธิ์การนาข้อมูลกลางเพื่อ
6. จัด ท ารายงานคุ ณภาพชี วิ ต ของคนไทย การพัฒนาชุมชนไปใช้ประโยชน์ ส่งผลกระทบ
(จปฐ.) และรายงานหมู่บ้านชบทไทย (กชช. 2ค) โดยตรงต่อการขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมให้
จานวน เล่มละ 2,500 ชุด เพื่อเผยแพร่แก่ ประสบผลส าเร็ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน
ประสิทธิผล สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
7. สนับสนุนการจัดทารายงานสารสนเทศ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 878 หมู่บ้าน ด้า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทาง
ปี 2561
สั ง คม ลดความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ และ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ สังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้าน
ด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชมุชน จานวน การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่
1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักวิชาการระดับ การปฏิบัติ
จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 152 คน วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้เครื่องมือจัดทา
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สารสนเทศชุมชน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานพัฒนาการ
บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 35 คน กลุ่มเป้าหมาย
เป็ น ผู้ แ ทนที่ ท างานในเชิ ง นโยบายจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยน/หารือ เพื่อ
การนาข้อมูลในความรับผิดชอบ มาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชน
3. ตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานและ
มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จานวน 4 ครั้ง
8 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะบริหาร
จัดเก็บข้อมูล ระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครจัดเก็บ ผู้แทนครัวเรือน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอานวยการ
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
จานวน 1 ครั้ง เพื่อเผยแพร่ผลการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. และเชิญชวนให้หน่วยงานระดับ
กระทรวง/กรม นาผลการจัดเก็บใช้ในการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
5. เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล
จปฐ. เพื่อรณรงค์ เชิญชวน และสร้างกระแส
ให้เห็นความสาคัญของข้อมูล จปฐ.
1) ระดั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
5,335 แห่ง
2) ระดับอาเภอ 878 อาเภอ
3) ระดับจ้งหวัด 76 จังหวัด
4) ระดับประเทศ 1 ครั้ง
6. จัด ท ารายงานคุ ณภาพชี วิ ต ของคนไทย
(จปฐ.) จานวน 2,500 ชุด เพื่อเผยแพร่แก่
หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน
7. ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทาสารสนเทศ
สัมมาชีพชุมชน ดานเนการในระดับจังหวัด
76 จังหวัด 1,832 คน
8. สนับสนุนการจัดทารายงานหมู่บ้านสารสนเทศ
ชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 878 หมู่บ้าน
9. สนับสนุนให้มีการจัดทาหมู่บ้านสารสนเทศ
ตาบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
76 ตาบล
10. ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต 76 จังหวัด
ปี 2562

เชิงคุณภาพ
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เชิงคุณภาพ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชมุชน จานวน 1 ครั้ง
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักวิชาการระดับจังหวัด ๆ
ละ 2 คน รวม 152 คน วัต ถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านการใช้เครื่องมือจัดทาสารสนเทศ
ชุมชน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานพัฒนาการ
บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 35 คน กลุ่มเป้าหมาย
เป็ น ผู้ แ ทนที่ ท างานในเชิ ง นโยบายจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยน/หารือ เพื่อ
การนาข้อมูลในความรับผิดชอบ มาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชน
3. ตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. จานวน 4 ครั้ง 8 จังหวัด
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะบริหารจัดเก็บข้อมูล
ระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาสาสมัครจัดเก็บ ผู้แทนครัวเรือน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอานวยการ
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
จานวน 1 ครั้ง เพื่อเผยแพร่ผลการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช. 2ค และเชิญชวนให้
หน่วยงานระดับกระทรวง / กรม นาผลการจัดเก็บ
ใช้ใ นการจัด สรรงบประมาณในการพั ฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
5. เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ เช่น
ข้อมูล จปฐ.และ ข้อมูล กชช. 2ค เพื่อรณรงค์
เชิญชวน และสร้างกระแสให้เห็นความสาคัญ
ของข้อมูล
1) ระดั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
7,776 แห่ง
2) ระดับอาเภอ 878 อาเภอ
3) ระดับจ้งหวัด 76 จังหวัด
4) ระดับประเทศ 1 ครั้ง
6. จัด ท ารายงานคุ ณภาพชี วิ ต ของคนไทย
(จปฐ.) และรายงานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช. 2ค) เล่มละ 2,500 ชุด เพื่อเผยแพร่
แก่หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน
7. ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต 76 จังหวัด
(4.3) ภารกิจด้านจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศชุมชนระดับจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ภารกิจด้านจัดตั้งศูนย์ฯ ระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์
- ด้านความมั่นคง
1. ประชุมคณะทางานบริหารจัดเก็บข้อมูล เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บ และการรวบรวม
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- ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
- ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายรัฐบาล
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ
จปฐ. และ กชช. 2ค เพื่อชี้ครัวเรือนเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้หน่วยงานภาคี
ภาคราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด นาไปใช้ใน
การวางแผนระดับจังหวัด 1 ครั้ง 76 จังหวัด
2. พัฒนาบุคลากรด้านจัดทาระบบสารสนเทศ
เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต แก่ บุ ค ลากร
ระดับจังหวัด จานวน 228 คน โดยใช้โปรแกรม
CIA (Community Information Radar Analysis)
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
ปี 2562
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ระดับจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อบูรณาการ
แผนงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้ ร ะบบรายงานข้ อ มู ล จปฐ. กชช. 2ค
(ebmn.cdd.go.th) เป็นเครื่องมือ

(4.4) ภารกิจด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสารสนเทศชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. เตรียมข้อมูล จปฐ. กชช. 2ค ปี 2560
- ด้านการสร้างความสามารถ ในรูปของดิจิทัลไฟล์ จานวน 2 ฐานข้อมูล
ในการแข่งขัน
ให้ GISTDA นาเสนอบนระบบ G Social เพื่อพัฒนา
- ด้านการสร้างโอกาสและ รูปแบบการนาเสนอข้อมูลชุมชน ร่วมกับภาพถ่าย
ความเสมอภาคทางสังคม จากดาวเที ย ม ส าหรั บ ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ
นโยบายรัฐบาล
วิเคราะห์ชุมชนร่วมกับลักษณะทางภูมิศาสตร์
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 2. ร่วมกับ GISTDA ศึกษาการบริหารจัดการ
ความเข้มแข็งจากฐานราก “แม่แ จ่มโมเดล” ต้น แบบความสาเร็จ การ
การปรับปรุงโครงสร้างและ จัดการที่ดินในเขตป่าให้ถูกกฎหมาย ซึ่งใช้
ทบทวนบทบาทภารกิ จ กระบวนการพัฒนาชุมชนในการดาเนินงาน

เชิงคุณภาพ
ข้อมูลจากภาคีราชการระดับจังหวัด เพื่อการประมวล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดถึงการมีทักษะ
ด้านวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรระดับจังหวัด ที่สามารถนานาเสนอ
ข้ อ มู ล ได้ ต รงตามความต้ อ งการของผู้ บ ริ ห าร
ระดับจังหวัด และภาคเอกชนที่มีกิจกรรม CSR
และนาสู่ One Plan ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
ในปัจจุบัน ศูนย์ บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อ
การพัฒนาชุมชน ได้เตรียมการณ์เพื่อนาสู่วัตถุประสงค์
ข้างต้น ดังนี้
1. จัดทามาตรการเพื่อผลักดันให้มีการประชุม
ของหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด เพื่อบูรณการแผนงาน
โดยใช้ข้อมูล จปฐ. ที่จัดเก็บโดยคนในชุมชน
2. พัฒนาบุคลากรกรมฯ ให้สามารถใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ชุมชน
ภารกิ จ การจั ด ตั้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารข้ อ มู ล ระดั บ
จังหวัด เป็นภารกิจสาคัญที่ส่งผลให้เกิด One Plan
ระดับจังหวัด โดยให้บุคลากรระดับจังหวัดเป็น
กลไกสาคัญ จึงจาเป็นต้องมีนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ช านาญการพิ เ ศษที มี ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถจัดหากลยุทธ์ที่สนับสนุน
กลไกระดับจังหวัด ให้สามารถจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลระดับจังหวัด ได้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจฐานราก และแก้ไขปัญหา
ของชุมชนให้หลุดพ้นอย่างยั่งยืน จึงสามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลั ก
ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ไปสู่การปฏิบัติ
ภารกิจด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวั ตกรรมด้า น
สารสนเทศชุมชน มีวัตถุประสงค์หลักใน 2 ประเด็น
คือ
1. เพื่อพัฒนารูแบบการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งที่ผ่านมา
ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน
จัดเก็บข้อมูลด้วยเล่มเอกสาร แบบสอบถามออนไลน์
และระบบรยงาน และเก็บกักในรูปแบบ text และ
สามารถเรียกใช้งานในรูปของ digital file ได้
2. เพื่อพัฒนารูปแบบให้บริการที่รองรับแนวคิด
Thailand 4.0
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 314 ความเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ

จานวน 1 ครั้ง
ปี 2561
พช. และ GISTDA ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศในการวางแผนบริหารจัดการชุมชน
จ านวน 3 หลั ก สู ต ร ด าเนิ น การ 6 ครั้ ง
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
จังหวัด 10 จังหวัดที่ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. สูงสุด
2. เอกสารสนุปผลการวิเคราะห์สาเหตุครัวเรือน
มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. เป้าหมาย 10 จังหวัด
ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. สูงสุด
ปี 2562
1. พช. และ GISTDA ดาเนินโครงการบูรณาการ
ชี้เป้าลดความเหลื่อมด้วยเทคโนโลยี เป้าหมาย
10 จังหวัดตกเกณฑ์รายได้สูงสุด โดยได้นา
ข้อมูล จปฐ. มาร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อนิยาม
ความเหลื่ อ มล้า 6 ด้า น ได้ พั ฒ นารู ป แบบ
การจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีระบุค่าพิกัดครัวเรือน
เป้าหมาย (GPS) เพื่อแสดงผลในระบบ GSocial ซึ่งสามารถดาเนินการ 2,969 ครัวเรือน
2. จัดทาบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)
กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด เพื่อร่วมกัน
พัฒนา Appliication สาหรับใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. จานวน 1 ระบบ
(4.5) ภารกิจด้านการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์เพื่อการพัฒนางาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านความมั่นคง
1. ศึกษารูปแบบระบบรายงานข้อมูล จปฐ.
- ด้านการสร้างโอกาสและ กชช. 2ค (ebmn.cdd.go.th) ให้สอดคล้อง
ความเสมอภาคทางสังคม ความต้องการใช้งาน 1 ระบบ
นโยบายรัฐบาล
ปี 2561
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง 1. ศึกษารูปแบบบริหารจัดเก็บข้อมูล ที่สามารถ
ความเข้มแข็งจากฐานราก น าข้ อ มู ล มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ทั น ที ในพื้ น ที่
การปรับปรุงโครงสร้างและ ทดลอง 4 จังหวัด 1,000 ครัวเรือน
ทบทวนบทบาทภารกิ จ 2. บทวิเคราะห์แนวโน้มการเพิ่มค่าจัดเก็บ
ของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต 1 ชุด
ปี 2562
1. เอกสารสรุปการศึกษารูปแบบการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ด้ ว ยอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้
ข้อมูลสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในทันที 1 เล่ม
2. เอกสารสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
บูรณาการชี้เป้าลดควาเหลื่อมล้า เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเก็บค่า

เชิงคุณภาพ
นั้น ต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ ๆ จากหน่วยงานภายนอก
ดังนั้น ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนา
จึงแสวงหาความร่วมมือ โดยจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความเข้าใจ (MOU) กับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงาน
พั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ
(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และ บริษัท กสท
โทคคมนาคม จากัด
อย่างไรก็ตาม การคิดค้นนวัตกรรมด้านสารสนเทศ
ในอนาคต จาเป็นต้องก้าวไกลกว่า ความต้องการ
ในปัจจุบัน อย่างน้อย 1 ก้าว ดังนั้น จึงจาเป็นต้อง
มีนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษเพื่อ
หามาตรการ / การออกแบบที่เหลากหลายแนวคิด
เพื่อพัฒนานวัตกรรม ให้งานด้านสารสนเทศของ
กรมฯ สนองความต้องการในปัจจุบัน และรองรับ
อนาคต โดยสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ด้า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทาง
สั ง คม ลดความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ และ
สังคม และเชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้าน
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่
การปฏิบัติ

ภารกิจด้านการวิเคราะห์สถาการณ์ในอนาคต
เพื่อ พัฒ นางานด้ านสารสนเทศ จ าเป็น ต้อ งใช้
นักวิเคราะห์ที่มีทักษะค่อนข้างสูงด้านการมองใน
อนาคต เพื่อหาคาตอบให้กับงานด้านสารสนเทศ
ชุมชน และพัฒนาเครื่องมือให้บุคลากรในพื้นที่
ได้ใช้ในการทางานได้อย่างมี ประสิทธาภาพ มี
ความเป็นวิทยาศาตร์ รวมถึงการสร้างเครื่องมือ
พัฒนาบุคลากรกรมฯ ให้มีทักษะด้าน critical
thinking ปัจจุบันศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลาง
ได้ดาเนินการศึกษารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลใน
2 ลักษณะ คือ การเก็บด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และการเบข้อมูลด้วยการเกิดพิกัด GPS ในอนาคต
อันใกล้ ศูนย์ฯ ต้องพัฒารูปแบบการรายงานที่
นาข้อมูลในความรับผิดชอบ มาวิเคราะห์แนวโน้ม
ทั้งในลักษณะ online และ Offline เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

- 315 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
พิกัด GPS 1 เล่ม
3. เพิ่มทักษะบุคลากรในส่วนกลาง รู้จักระบบ
นิเวศน์ข้อมูลเหมืองข้อมูล และพัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มของงาน
ตามภารกิจ 2 ครั้ง เพื่อหาแนวทางพัฒนา
บุคลากรกรมฯ ให้เป็น Data Sciecetist
4. พัฒนาระบบรายงานตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน (AdHoc) 1 ระบบ
(4.6) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2562
- ด้านความมั่นคง
1. ประสานงานกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
- ด้านการสร้างโอกาสและ เพื่อรับมอบ tablet ประมาณ 7,000 เครื่อง
ความเสมอภาคทางสังคม เพื่อใช้เก็บข้อมูลสารสนเทศชุมชน ให้เกิดการ
นโยบายรัฐบาล
รายงานผลได้อย่าวรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ
- ด้ า นการพั ฒ นาสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากฐานราก
การปรับปรุงโครงสร้างและ
ทบทวนบทบาทภารกิ จ
ของหน่วยงาน

เชิงคุณภาพ
ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม และ
เชื่อมโยงในการนานโยบายหลักด้านการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ

1. การปรับเปลี่ยนพัฒนากระบวนการทางาน และ
ระบบงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยการใช้
แทปเลต (tablet) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
สารสนเทศชุ ม ชน สนั บ สนุ น การเข้ า ถึ งข้ อ มู ล
ความสามารถในการแข่งขัน การเข้าถึงตลาด Online
และการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ป ระกอบการ OTOP
กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน
เครือข่าย
2. พัฒนาบุคลากรด้านทักษะ ความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เช่น
การนาโทรศัพท์มือถือ แทปเลต และสื่อออนไลน์
ใช้ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง และด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสั งคม ลดความเหลื่อ มล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคม และเชื่อมโยงในการนา
นโยบายหลักด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานรากไปสู่การปฏิบัติ

- 316 3.3.10 กองการเจ้าหน้าที่ จานวน 6 ตาแหน่ง
(1) ตาแหน่งเป้าหมาย
ส่วนราชการและตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม
ส่วนราชการและตาแหน่งที่ขอกาหนดไว้ใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
เลขที่ตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ระดับ
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัตริ าชการและบาเหน็จความชอบ
กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัตริ าชการและบาเหน็จความชอบ
(ผู้อานวยการกลุ่มงาน)
(ผู้อานวยการกลุ่มงาน)
120
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ
120
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง (ผูป้ ฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง (ผูป้ ฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
104
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/
104
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล (ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล (ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์)
124
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/
124
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง (ผู้ปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ์)
กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง (ผู้ปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ์)
112
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/
112
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ์)
121
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/
121
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
(ผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีประสบการณ์)
131
นิติกร
ปฏิบัติการ/
131
นิติกร
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ

(2) อานาจหน้าที่และการแบ่งโครงสร้างภายใน
กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
มีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552 ได้แก่ (๑) บริหารงานทรัพยากรบุคคล
และจัดระบบงานของกรม เวนแตการฝกอบรม (๒) ดาเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมวินัยขาราชการ การรับเรื่องราว
ร้องทุกข การดาเนินการทางวินัยของขาราชการ และงานพิทักษระบบคุณธรรม และ (3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 6 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย มีกรอบ
อัตรากาลังรวมทั้งสิ้น 44 ตาแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการ 41 ตาแหน่ง พนักงานราชการ 2 ตาแหน่ง และลูกจ้างประจา
1 ตาแหน่ง
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กลุมงานวางแผน
อัตรากาลัง

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
และสารสนเทศ

กลุ่มงานสรรหา
และประเมินบุคคล

กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
และบาเหน็จความชอบ

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์
ระบบคุณธรรม

ฝ่ายอานวยการ

(3) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและบาเหน็จความชอบ
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ) จานวน 1 ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและบาเหน็จ
ความชอบ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ
ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมาก ในงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงาน
และพัฒนาผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักผลงาน และหลักสมรรถนะ ดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบาเหน็จความชอบ
เลื่อนเงินเดือนประจาปี การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ การเสริมสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยกย่องประกาศเกียรติคุณ การดาเนินการพิจารณาบาเหน็จความชอบ
กรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้ อานวยการกลุ่มงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและบาเหน็จความชอบมีบทบาทหน้าที่ในการวางแผนและพัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลลัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน สมรรถนะของบุคลากรแต่ละคน และภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปของกรม โดยสามารถนาผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาใช้ประกอบการให้บาเหน็จความชอบ
และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสาเร็จ จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้น
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(3.1) ภารกิจด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของ อธิ บ ดี ก รมการพั ฒนาชุ ม ชน เพื่ อ เสนอปลั ด
สร้างศักยภาพทรัพยากร อธิบดีกรมการพัฒนาชุ มชน เพื่อเสนอปลัด กระทรวงมหาดไทยพิจารณาประเมินผลฯ
มนุษย์
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาประเมินผลฯ
1. ดาเนินการประสาน และรวบรวมข้อมูลจาก
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทาดัชนีชี้วัดการ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร ประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของอธิ บ ดี
จัดการภาครัฐ
2560) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน กรมการพัฒนาชุมชน
นโยบายรัฐบาล
2560 ถึง 30 กันยายน 2560) รวมจานวน 2. จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร 2 ครั้ง
โดยความเห็ น ชอบของอธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นา
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เชิงปริมาณ
จัดการภาครัฐ
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการ
มาตรการบริ ห ารและ ประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ 2561) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
(พ.ศ. 2562 - 2565) 2561 ถึง 30 กันยายน 2561) รวมจานวน
2 ครั้ง
3) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการ
ประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม
2562) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2562 ถึง 30 กันยายน 2562) รวมจานวน
2 ครั้ง
2. สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ การประเมิ น
ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง
ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบการ
ประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม
2560) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2560 ถึง 30 กันยายน 2560) รวมจานวน
2 ครั้ง
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการ
ประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม
2561) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2561 ถึง 30 กันยายน 2561) รวมจานวน
2 ครั้ง
3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการ
ประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม
2562) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2562 ถึง 30 กันยายน 2562) รวมจานวน
2 ครั้ง
3. สนั บ สนุ น ขั้ น ตอนการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกรมการพั ฒนาชุมชน โดยจ าแนกเป็ น
ส่วนกลางจานวน 13 หน่วยงาน และส่วน
ภูมิภาค จานวน 76 จังหวัด
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบการ
ประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม
2560) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2560 ถึง 30 กันยายน 2560) รวมจานวน
6,543 ราย
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการ
ประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม
2561) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2561 ถึง 30 กันยายน 2561) รวมจานวน

เชิงคุณภาพ
ชุม ชน เสนอปลั ด กระทรวงมหาดไทยลงนาม
เห็นชอบดัชนีชี้วัด ณ ต้นรอบการประเมิน
3. รวบรวมผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและ
ผลการประเมิ น สมรรถนะแล้ ว บั น ทึ ก ลงแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ก่อน เสนอปลัด
กระทรวงมหาดไทย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ณ ปลายรอบการประเมิน
4. ใช้ผลการประเมินฯ ไปประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนและความดีความชอบของอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน บุคลากรมีความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติงาน อันจะทาให้การปฏิบัติราชการ
ในหน้ า ที่ ส ามารถด าเนิ น การไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์
งานการพั ฒ นาชุ ม ชน อี ก ทั้ งยั ง ตอบสนองต่ อ
มาตรการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ.
2562 - 2565) ในการติดตามและประเมินผล
และสอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ เน้ นให้ บุ คลากรของรั ฐเป็ นคนดี และคนเก่ ง มี
จิตสานึกและมีความสามารถสูง และเป็นมืออาชีพ
โดยเป็นผลมาจากการประเมินการปฏิบัติราชการ
ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาตนเองของข้าราชการอยู่
เสมอ
สนับสนุนข้อมูลสาหรับการประเมินข้าราชการ
พลเรือนประเภทบริหารระดับสูง ของอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน ตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
1. ด าเนิ น การประสาน รวบรวมข้ อ มู ล จาก
หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเพื่ อ ตอบสนองต่ อ นโยบายรั ฐ บาล
และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทา
รายงานผลประเมินข้าราชการพลเรือนประเภท
บริหารระดับสูง ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
2. จั ด ท าแบบประเมิ น ข้ า ราชการพลเรื อ น
ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง ของอธิ บ ดี ก รมการ
พัฒนาชุมชน ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 โดยความเห็นชอบ
ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ก่อนเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ผ่านสานักงาน ก.พ.
3. ใช้ผลการประเมินฯ ไปประกอบการพิจารณา
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6,418 ราย
3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการ
ประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม
2562) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2562 ถึง 30 กันยายน 2562) รวมจานวน
6,477 ราย
4. การบริหารผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ดังนี้
1) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบการ
ประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม
2560) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2560 ถึง 30 กันยายน 2560) รวมจานวน
57 ราย
2) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการ
ประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม
2561) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2561 ถึง 30 กันยายน 2561) รวมจานวน
71 ราย
3) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการ
ประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม
2562) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2562 ถึง 30 กันยายน 2562) รวมจานวน
78 ราย
ปี 2561
1. มีการพัฒนาระบบโปรแกรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการผ่านระบบ Online ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่
2 (1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)
จานวน 1 ระบบ โดยมีผู้ใช้งานรวมจานวน
6,418 ราย
2. มีการจัดทาระบบรายงานสถานะขั้นตอน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2561 ถึง 30 กันยายน 2561) จานวน 1
ระบบ โดยมีผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ส่วนกลาง
จานวน 13 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค จานวน
76 จังหวัด
ปี 2562
1. มีการใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน โดยวิธีการลงนามด้วย
ลายมือ ชื่ อ อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ ใ นปีงบประมาณ

เชิงคุณภาพ
ผลการดาเนินงานในรอบการประเมินของอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการระดับสูง เพื่อใช้ในการประเมินผล
งาน ซึ่งทาให้มีการรวบรวมผลการปฏิบัติราชการ
ของส่ว นราชการในสั งกั ด อัน จะเป็ นผลท าให้
การปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการที่ สั ง กั ด อยู่
ด าเนิ น การไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิ ท ธิผ ล อี กทั้ งยั งตอบสนองต่อ มาตรการ
บริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ในการติดตามและประเมินผล และสอดคล้องกับ
ยุทธสาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่เน้นให้บุคลากร
ของรั ฐ เป็ น คนดี แ ละคนเก่ ง มี จิ ต ส านึ ก และมี
ความสามารถสูง และเป็นมืออาชีพ โดยเป็นผล
มาจากการประเมินการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้น
ให้มีการพัฒนาตนเองของข้าราชการอยู่เสมอ
สนับ สนุ นขั้ นตอนการประเมิ นผลการปฏิบั ติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน โดยจาแนกเป็นส่วนกลาง
จานวน 13 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค จานวน
76 จังหวัด
กาหนดแนวทางและกรอบระยะเวลาการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้หน่วยงาน
และข้าราชการในสังกัดดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยแจ้งให้ดาเนินการ ดังนี้
ต้นรอบการประเมิน
1. บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ลงในแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการใน
ระบบ Online
2. ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สานัก กอง ศูนย์ หรือเทียบเท่า
และพัฒนาการจังหวัดให้กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3. ดาเนินงานตามตัวชี้วัด และงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ติดตามผลความก้าวหน้า ให้คาปรึกษา เพื่อ
พัฒนางาน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ปลายรอบการประเมิน
1. สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา
2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในระบบ Online
สรุปผลประเมินฯ ในสังกัดเสนอต่อคณะทางานฯ
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พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน
2562 ถึง 30 กันยายน 2562) จานวน 1 ระบบ
โดยมีผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ผู้รับการประเมิน
จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 92 ราย

เชิงคุณภาพ
ระดับหน่วยงาน เพื่อพิจารณาความเป็นธรรม
ของการประเมินฯ แล้วส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่
3. ส่งแบบประเมินผลฯ ของรองอธิบดี ผู้ตรวจ
ราชการกรม ผอ.สานัก กอง ศูนย์ หรือเทียบเท่า
และพจ. ถึง กองการเจ้าหน้าที่
4. ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด เสนอผล
ประเมินฯ ของข้าราชการในสังกัดต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ระดับจังหวัด แล้วส่งแบบสรุปผล
ประเมินฯ ถึงกรม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามที่สานักงานจังหวัด
กาหนด
5. กรมฯ ประชุ ม คณะกรรมการกลั่ น กรองฯ
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้บริหารและ
ข้าราชการสังกัดส่วนกลาง เพื่อนาผลประเมินไป
ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน และนาไปใช้ประโยชน์ ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีละ 2 ครั้ง
ส่ ว นราชการมี ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ร าชการของ
ข้าราชการในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง วั ด
ประเมิ น ผลกั บ การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด
นอกจากนี้ยังสามารถติดตามผลงานความก้าวหน้า
ให้คาปรึกษา เพื่อพัฒนางานและพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดได้ อีกทั้ง
ยังเป็นข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณา
ความดีความชอบ อันจะทาให้ข้าราชการมีขวัญ
กาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป ทั้งนี้ยั ง
สอดคล้องกับมาตรการบริหารจัดการกาลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ในการติดตาม
และประเมินผล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐที่เน้นให้บุคลากรของรัฐเป็นคนดี
และคนเก่ง มีจิตสานึกและมีความสามารถสูง
และเป็ น มื อ อาชี พ โดยเป็ น ผลมาจากการ
ประเมินการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้มีตรวจสอบ
และพัฒนาตนเองของข้าราชการ
การบริหารผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
กาหนดแนวทางและกรอบระยะเวลาการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการ สั ง กั ด
กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้หน่วยงาน และ
พนักงานราชการ ในสังกัดดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
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แจ้งให้ดาเนินการ ดังนี้
ต้นรอบการประเมิน
1. กองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมตัวชี้วัดจากสานัก
กอง ศู น ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน เมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว แจ้งไปยั ง
หน่วยงานที่มีพนักงานราชการ ปฏิบัติงานในสังกัด
2. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา/ผู้ ป ระเมิ น และพนั ก งาน
ราชการร่ วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสาเร็จของงาน
ตามตัวชี้วัดที่กาหนด ซึ่งพนักงานราชการผู้นั้น
ต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น
3. บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านที่ได้ทาข้อตกลงไว้
กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ลงในแบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ตามที่กรมฯ กาหนด
4. ดาเนินงานตามตัวชี้วัด และงานอื่นๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมาย
5. ติ ด ตามผลความก้ า วหน้ า ให้ ค าปรึ ก ษา
แนะนาเพื่อพัฒนางาน และพัฒนาพฤติกรรมใน
การทางานบุคลากร
ปลายรอบการประเมิน
๑. สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ลงในแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
โดยน าผลการด าเนิ น งานที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ไป
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้ทาข้อตกลงไว้
ตั้งแต่ต้นรอบเพื่อให้ค่าคะแนน
3. หน่วยการเจ้าหน้าที่ ของสานัก /กอง/จังหวัด
รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งสรุป
งบหน้ า ผลการประเมิน ของพนักงานราชการใน
สังกัด โดยเรียงตามลาดับผลคะแนนการประเมิน
แล้วนาส่งแบบบัญชีรายชื่อพร้อมแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 2 รอบการประเมิน ถึงกองการ
เจ้าหน้าที่
4. กรมฯ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน ของพนั กงานราชการ
สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินของพนักงานราชการในสังกัด เพื่อนาผล
ประเมินไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนค่าตอบแทน
ส่ ว นราชการมี ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ร าชการของ
พนักงานราชการในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
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รวมทั้ งวั ด ประเมิ น ผลกั บ การด าเนิ น งานตาม
ตั ว ชี้ วั ด นอกจากนี้ ยั ง สามารถติ ด ตามผลงาน
ความก้าวหน้า ให้คาปรึกษา เพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในสังกัดได้ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่นาไปใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาความดีความชอบ อัน
จะทาให้พนักราชการมีขวัญกาลังใจที่ดีในการ
ป ฏิ บั ติ งา น ส่ ง ผ ล ต่ อป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พกา ร
ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป
การพัฒนาระบบโปรแกรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการผ่านระบบ Online ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 2
กองการเจ้าหน้าที่ มีระบบโปรแกรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการผ่านระบบ Online ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561
ถึง 30 กันยายน 2561) ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการ
แก้ ไขปั ญหา ระบบการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ
ราชการ Online แบบเดิมที่มีความล่าช้า ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการประเมินฯ ของข้าราชการในสังกัด
การประเมิ นผลการปฏิบั ติร าชการผ่ านระบบ
ออนไลน์ สามารถแก้ขปัญหา ลดขั้นตอนและลด
ระยะเวลาการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ บริ หารของหน่ วยงาน มี ข้ อ มู ลประกอบการ
ตัดสินใจในการดาเนินงาน ทาให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลของ
กรมการพัฒนาชุมชน อันจะส่งผลตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ผ่านกระบวนงาน
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และการทาให้
ภาครัฐมีความทันสมัย
การจั ดทาระบบรายงานสถานะขั้ นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561
ถึง 30 กันยายน 2561) จานวน 1 ระบบ โดยมี
ผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ส่วนกลางจานวน 13 หน่วยงาน
และส่วนภูมิภาค จานวน 76 จังหวัด
กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีการจัดทาระบบรายงาน
สถานะขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประเมิน
ที่ 2 (1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)
เพื่ อ แจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
ทราบถึงขั้นตอนการดาเนินงานในกระบวนการ
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ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน มีระบบรายงานสถานะ
ขั้ น ตอนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
เพื่อที่จะสามารถติดตามขั้นตอน สถานการณ์
ดาเนินงานของการประเมินผล อันจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการประเมินผลปฏิบัติราชการใน
ภาพรวมและก่อให้เกิดประสิทธิผลของการทางาน
ของข้าราชการภายใต้สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของหน่วยงาน มีข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดาเนินงานต่าง ๆ
รวมถึงตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้านการ
ปรั บ สมดุ ล และระบบการบริ ห ารการจั ด การ
ภาครัฐ ด้วยการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
และมีความทันสมัย
การใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนา
ชุ ม ชน โดยวิ ธี ก ารลงนามด้ ว ยลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2562 ถึง
30 กันยายน 2562)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2562 ถึง
30 กันยายน 2562) จานวน 1 ระบบ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของข้ าราชการพลเรือ นสามัญ สังกั ด
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการลดขั้นตอนในการดาเนินงาน ณ ต้น
รอบการประเมิ น จึ งได้ ก าหนดวิ ธี ก ารในการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ต าแหน่ ง รอง
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม
พั ฒ นาการจั ง หวั ด และผู้ อ านวยการกลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน ดังนี้
ต้นรอบการประเมิน
1. ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตาแหน่ง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และพัฒนาการ
จังหวัด บันทึกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผ่านระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ Online
2. กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้รับ
การประเมินฯ จากระบบประเมินฯ Online ก่อน
เสนออธิบ ดีก รมการพั ฒนาชุม ชนพิ จารณาลง
นามตามบัญชีรายชื่อผู้รับการประเมินฯ ณ ต้น
รอบการประเมิน ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตาแหน่ง
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(3.2) ภารกิจการดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบาเหน็จความชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. สนับสนุนการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรกรม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
ปี 2560 : จานวน 6,660 ราย
มนุษย์
ปี 2561 : จานวน 6,550 ราย
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
ปี 2562 : จานวน 6,617 ราย
พั ฒนาระบบการบริ ห าร 2. การดาเนินงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัดการภาครัฐ
1) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เชิงคุณภาพ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม
และผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน มอบหมาย
ให้ หน่ วยการเจ้าหน้ าที่จั ดเก็ บแบบประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการ ณ ต้นรอบการประเมิน
4. ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตาแหน่ง
พัฒ นาการจังหวัด เสนอแบบประเมิ นผลการ
ปฏิบัติราชการ ณ ต้นรอบ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาลงนามเป็นผู้ให้ข้อมูล และความเห็น
เพื่ อ ประกอบการประเมิ น ของอธิ บ ดี ก รมการ
พัฒนาชุมชน แล้วมอบหมายให้หน่วยการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บ แบบประเมินผลการปฏิบั ติราชการ ณ
ต้นรอบการประเมิน
ปลายรอบการประเมิน
ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตาแหน่ง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม
พัฒนาการจังหวัด และผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน บั น ทึ ก ค่ า คะแนนตามตั ว ชี้ วั ด และค่ า
เป้าหมายที่ดาเนินการได้ และประเมินค่าสมรรถนะ
หลัก 5 ด้า นในเบื้องต้น (ผู้ตรวจราชการกรม
ประเมิ น ฯ ค่ า สมรรถนะ 5 ด้ า น ต าแหน่ ง
พัฒนาการจังหวัด ตามเขตตรวจที่รับผิดชอบ)
ผ่า นระบบการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ราชการ
Online แล้วจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่รวบรวม
เพื่อเสนออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพิจารณา
ลงนาม ณ ปลายรอบการประเมิน
ส่วนราชการสามารถลดขั้นตอน เอกสาร และ
ระยะเวลาของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของข้ าราชการในสั งกั ดที่ ทาในระบบ
ออนไลน์ อีกทั้งหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการภายใต้สังกัด
และตรวจสอบกับ การด าเนิ น งานตามตัว ชี้ วั ด
การปฏิบัติราชการได้ รวมทั้ งข้าราชการได้รับ
การประเมิน ผลงานความดีความชอบทั นตาม
ก าหนด ก่ อ ให้ เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จและสร้ า ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
และบ าเหน็ จความชอบต้อ งมี องค์ค วามรู้ และ
สามารถนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียน
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการอธิบาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินการพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม มีความโปร่งใส
รวมถึงการพิจารณาให้ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติ
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นโยบายรัฐบาล
และเหรียญจักรพรรดิมาลา
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
ปี 2560 : จานวน 2,404 ราย
จัดการภาครัฐ
ปี 2561 : จานวน 875 ราย
มาตรการบริ ห ารและ
ปี 2562 : จานวน 1,509 ราย
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
2) การพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(พ.ศ. 2562 - 2565) และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจาปี 2558
และประจาปี 2560
ปี 2561 : 2,414 สารับ/ดวงตรา
3) แจกใบประกาศนี ย บั ต รก ากั บ ครื่ อ ง
ราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
โดยแจกใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราช
อิ ส ริ ย าภรณ์ แ ละเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา
ประจาปี 2553 - 2554
ปี 2562 : จานวน 2,516 ราย
3. การรวบรวมส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1) นาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปี 2560 : จานวน 93 ราย
ปี 2561 : จานวน 1 ราย
ปี 2562 : จานวน 98 ราย
(3.3) ภารกิจด้านการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านการพัฒนาและเสริม กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการสร้างแรงจูงใจ
สร้างศักยภาพทรัพยากร ให้ บุค ลากรในสั งกั ด ปฏิ บัติ ราชการอย่า งมี
มนุษย์
ประสิทธิภาพ ดังนี้
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต
พั ฒนาระบบการบริ ห าร กับการทางานที่เป็นสุข
จัดการภาครัฐ
ปี 2560 : จานวน 317 ราย
นโยบายรัฐบาล
ปี 2561 : จานวน 297 ราย
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
ปี 2562 : จานวน 319 ราย
จัดการภาครัฐ
2. การปั จ ฉิ ม นิ เ ทศข้ า ราชการที่ จ ะครบ
มาตรการบริ ห ารและ เกษียณอายุราชการ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
ปี 2560 : จานวน 12 ราย
(พ.ศ. 2562 - 2565)
ปี 2561 : จานวน 10 ราย
ปี 2562 : จานวน 10 ราย
3. การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น
ระดับกรมและภูมิภาค ปีละประมาณ 608 ราย
4. การประกาศเกียรติคณ
ุ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีผลงานดีเด่น
ปี 2560 : จานวน 489 ราย
ปี 2561 : จานวน 432 ราย
ปี 2562 : จานวน 1,015 ราย

เชิงคุณภาพ
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ตามที่กฎหมายกาหนด ส่งผลให้เกิดความแรงจูงใจ
ความภาคภูมิใจ และมีเกียรติประวัติในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การทางานเพื่อประชาชนต่อไป เพื่อตอบสนอง
ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และนโยบายรั ฐ บาล
กระทรวงมหาดไทยที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รบั
มอบหมาย

ผู้อานวยการกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
และบ าเหน็ จความชอบต้อ งมี องค์ค วามรู้ และ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
1. ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ าที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถใน
การพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิต
ในการท างานที่ เป็ นสุ ข อั นจะท าให้ หน่ วยงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เข้าร่วมโครงการฯ
สามารถนาความรู้ ประสบการณ์ตรง ไปปรับใช้
ในการดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
3. ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ าที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ มี ขวั ญก าลั งใจในการทางาน และ
สามารถนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับ
ใช้เ ป็นแนวทางในการท างาน และการพั ฒนา
ตนเองตลอดจนการดารงชีวิตได้อย่างสมดุล
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
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เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน และสามารถ
ดาเนินการได้ตามมาตรการบริหารจัดการกาลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)

(4) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัด
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่ มงานวางแผนอัตรากาลั ง มีห น้าที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกั บ
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และพัฒนาหลักการ แนวทาง มาตรการในการวางแผนอัตรากาลังข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ พัฒนาและจัดวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม จัดทาหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ดาเนินการขอกาหนดตาแหน่งและ
เงินเดือนเพิ่มใหม่ ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เกลี่ยอัตรากาลัง จัดทาคาบรรยายลักษณะงานและมาตรฐาน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง สร้างความก้าวหน้าในตาแหน่งงานของข้าราชการและสนับสนุนการจัดทากรอบ
สั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการด้วยทุนรัฐบาล ดาเนินงาน
เกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรม และมาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ ดาเนินการเกี่ยวกับการมอบอานาจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ติดตามประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังที่ต่ากว่า
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ
ในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด /วิเคราะห์/เชื่อมโยง
และอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบ
ประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานวางแผน
อัตรากาลัง มีบทบาทหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการบริหารและจัดการอัตรากาลังในภาพรวมของกรม
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้ทันสมัยลดภาระงานของบุคลากร การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งและมาตรฐานคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจและความยุ่งยากซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละตาแหน่ง
การออกแบบและวางมาตรการในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสม
ของบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง รวมถึงการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลของกรม
เพื่อให้สอดคล้องและรองรับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไปของกรม จึงส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรม
ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนสามารถบริ ห ารจั ดการอัตรากาลั งบุค ลากรให้ พร้อมบริการประชาชนอย่างทั่ว ถึงและเท่าเทียม
ภายใต้ข้อจากัดที่ไม่สามารถเพิ่มอัตรากาลังมารองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้ จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
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เชิงคุณภาพ
(4.1) ภารกิจด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ/กิจกรรมบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังมีบทบาทสาคัญใน
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. จัดทาและติดตามแผนกลยุทธ์การบริหาร การกาหนดยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงาน
สร้างศักยภาพทรัพยากร ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของกรมให้
มนุษย์
จานวน 1 ฉบับ เป็นประจาทุกปี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ 2. จั ด ท าและติ ด ตามแผนปฏิ บั ติ งานและ และแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้
พั ฒนาระบบการบริ ห าร รายงานผลการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร
จัดการภาครัฐ
จานวน 2 ฉบับ เป็นประจาทุกปี
กรมทุกประเภททุกระดับ ให้สามารถขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล
3. รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ภารกิจงานของกรมไปสู่เป้าหมาย ภายใต้กรอบ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน จานวน 1 ฉบับ เป็นประจา มาตรการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ.
จัดการภาครัฐ
ทุกปี
2562 - 2565) และหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่
มาตรการบริ ห ารและ 4. ประสานการดาเนินงาน PMQA หมวด 5 ก.พ. กาหนด ทั้งนี้การบริหารทรัพยากรบุคคล
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และร่วมจัดทา เป็นหุ้นส่วนสาคัญในการบริหารของกรม เนื่องจาก
(พ.ศ. 2562 - 2565) Application Report จานวน 1 - 2 ฉบับ กรมมีบุคลากรกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
เป็นประจาทุกปี
ด าเนิ น งานตามเป้ า หมายทั้ งในระดั บ จั งหวั ด
5. ร่วมจัดทาแผนพัฒนาองค์การ จานวน 1 ฉบับ อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ครัวเรือน และปัจเจกชน
เป็นประจาทุกปี
จึงมีความสาคัญในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
6. การสารวจความพึงพอใจต่อการบริหาร 20 ปี ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ทรัพยากรบุคคลฯ ผ่านระบบออนไลน์ จานวน ในการแข่ งขั น และด้ า นการสร้ า งโอกาสและ
1 ระบบ เป็นประจาทุกปี
ความเสมอภาคทางสั ง คม รวมถึ ง เชื่ อ มโยง
7. การเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร นโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้
กรมการพัฒนาชุมชน จานวน 1 ระบบ เป็น อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาทุกปี
8. ร่วมจัดทารายงานประจาปี กรมการพัฒนา
ชุมชน จานวน 1 ฉบับ เป็นประจาทุกปี
9. วิเคราะห์และจัดทารายละเอียดงบบุคลากร
ปี 2560 : 2,553,466,600 บาท
ปี 2561 : 2,586,731,400 บาท
ปี 2562 : 2,622,873,100 บาท
ปี 2560
1. แผนยุ ทธศาสตร์ การบริ หารทรั พ ยากร
บุคคล กรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี (พ.ศ. 2560 2564) จานวน 1 ฉบับ
2. จั ด ท าแผนการก าหนดต าแหน่ ง เพื่ อ
ปรั บปรุ งการก าหนดต าแหน่ งเป็ น ระดั บ ที่
สู งขึ้ น ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จานวน
196 ตาแหน่ง
ปี 2561
1. ทบทวนและวางแผนการกาหนดตาแหน่ง
เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรม
และภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่

- 328 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปี 2562
1. จั ด ท าแผนการก าหนดต าแหน่ ง เพื่ อ
ปรั บปรุ งการก าหนดต าแหน่ งเป็ น ระดั บ ที่
สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จ านวน
1,079 ตาแหน่ง
(4.2) ภารกิจด้านการวางแผนอัตรากาลัง พัฒนาระบบและกระบวนงาน และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
การวางแผนอัตรากาลัง และกาหนดกลยุทธ์การ
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. ขอเพิ่มอัตรากาลังพัฒนากรตั้งใหม่ เพื่อ บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นภารกิจงานสาคัญที่
สร้างศักยภาพทรัพยากร ขั บ เคลื่ อ นนโยบายระดั บ ต าบล หมู่ บ้ า น ต้องอาศัยองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการ
มนุษย์
จานวน 3,445 ตาแหน่ง กาหนดระยะเวลา เชื่อมโยงปรับประยุกต์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ 3 ปี
และแผนงานระดั บ ต่ า ง ๆ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้
พั ฒนาระบบการบริ ห าร 2. จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้สภาวการณ์ที่มี
จัดการภาครัฐ
รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีและวิทยาการที่
นโยบายรัฐบาล
จานวน 1,023 ตาแหน่ง
ทันสมั ย โครงสร้ างสั งคมสู งอายุ ความแตกต่ าง
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร 3. การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสาย ของช่วงวัย ความเหลื่อมล้าทางสังคมฯ จึงเป็น
จัดการภาครัฐ
อาชีพของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ภารกิจงานที่มีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ต้องมีการ
มาตรการบริ ห ารและ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
พัฒนาระบบและกระบวนงานทุกหน่วยงานโดย
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ ปี 2561
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(พ.ศ. 2562 - 2565) 1. ร่วมกับสานักงาน ก.พ. ดาเนินโครงการ และสม่าเสมอ
ส่งเสริมการวางแผนและบริหารกาลังคนใน
ส่วนราชการ
1) การจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ
2) การวิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง และการ
วางแผนกาลังคน
ปี 2562
1. การวางแผนทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอื่น (ร้อยละ 15)
2. การวิเคราะห์และเสนอขอตั้งงบประมาณ
จ้ างพนั กงานจ้ างเหมาบริ การ เพื่ อสนั บสนุ น
ภารกิ จของส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด
และอาเภอ
(4.3) ภารกิจด้านการบริหารจัดการอัตรากาลัง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการ การบริหารจัดการอัตรากาลังให้มีความเหมาะสม
- ด้านการพัฒนาและเสริม เป็นระดับที่สูงขึ้น
สามารถกระจายตัวตามภารกิจงาน รวมถึงการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร
ปี 2560 : พัฒนาการจังหวัด (อส.)
พัฒนาตาแหน่งให้เป็นระดับที่สูงขึ้น สามารถสร้าง
มนุษย์
32 ตาแหน่ง
ความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
ปี 2561 : พัฒนาการอาเภอ (ชพ.)
ภารกิจงานที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และความยุ่งยาก
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
148 ตาแหน่ง
ของงานสูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมและ
จัดการภาครัฐ
ปี 2562 : พัฒนาการจังหวัด (อส.)
พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร สร้ า งขวั ญ และ
นโยบายรัฐบาล
16 ตาแหน่ง
กาลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างกาลังคนคุณภาพ
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร 2. กาหนดกรอบและการเกลี่ยอัตรากาลัง ทดแทนการเกษียณอายุราชการ และการสูญเสีย
จัดการภาครัฐ
ปี 2560 :
บุคลากรจากการลาออกและโอน ทั้งนี้เพื่อบริหาร
มาตรการบริ ห ารและ
1) เกลี่ ย อั ต ราก าลั ง พั ฒ นากร 129 การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ ตาแหน่ง
เป็นองค์กรผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน
(พ.ศ. 2562 - 2565)
2) กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
วางแผนอั ต ราก าลั ง จึ ง ต้ อ งอาศั ย องค์ ค วามรู้
3) กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ ทัก ษะ และสมรรถนะการบริ ห ารก าลั งคนให้
ประชารัฐ
สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ปี 2561 :
ต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งสามารถตอบสนองการ
1) ส านักงานกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(สกส.)
และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
2)
กลุ่ มงานพั ฒนาทุ นชุ มชนตามแนว จัดการภาครัฐ
พระราชดาริ
3) กลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัต
วิถี
4) กลุ่ มงานจิตอาสาพระราชทานและ
กิจการพิเศษ
ปี 2562 : ส่วนกลาง 15 หน่วยงาน
สพจ. 76 จังหวัด
สพอ. 878 อาเภอ
3. การเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานพนักงานราชการ
ปี 2561 จานวน 2 ตาแหน่ง (จากบริหารทั่วไป
เป็นเทคนิค (ทั่วไป))
4. การขอรับการจัดสรรคืนอัตราตาแหน่ง
ข้าราชการที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ
ปี 2560 : 188 ตาแหน่ง
ปี 2561 : 189 ตาแหน่ง
ปี 2562 : 160 ตาแหน่ง
(4.4) ภารกิจด้านการมอบอานาจการบริหารราชการส่วนกลาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
การมอบอานาจการบริหารราชการส่วนกลางเป็น
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. จัดทาและปรับปรุงทบทวนคาสั่งมอบหมาย การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สร้างศักยภาพทรัพยากร และมอบอานาจข้าราชการในสังกัดส่วนกลาง และปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ หาร
มนุษย์
ในการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนา จัดการภาครัฐ ให้มีความสะดวกและรวดเร็วใน
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ ชุมชน จานวน 1 - 3 ฉบับ เป็นประจาทุกปี การบริก ารประชาชนให้ สามารถเข้า ถึงข้อ มู ล
พั ฒนาระบบการบริ ห าร 2. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะการมอบหมาย ข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติอนุญาต
จัดการภาครัฐ
และมอบอานาจข้าราชการในสังกัดส่วนกลาง และการดาเนินงานต่าง ๆ ลดการกระจุกตัวของ
นโยบายรัฐบาล
ในการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนา อานาจสั่งการไว้ที่บุคคลเดียว โดยผู้ช่วยผู้อานวยการ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร ชุมชน จานวน 12 - 20 ครั้ง เป็นประจาทุกปี กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังต้องมีองค์ความรู้ด้าน
จัดการภาครัฐ
กฎหมาย กฎ ระบี ยบ หนังสื อเวี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มาตรการบริ ห ารและ
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการมอบหมาย
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
และมอบอานาจของกรมให้มีความเหมาะสม
(พ.ศ. 2562 - 2565)
(4.5) ภารกิจด้านการกาหนดคาบรรยายลักษณะงานและมาตรฐานคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
มาตรฐานคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เป็น
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- ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เชิงปริมาณ
1. ปรับปรุงและกาหนดคาบรรยายลักษณะ
งานให้เหมาะสมกับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลง
ไปของตาแหน่งพัฒนาการจังหวัด
ปี 2561
1. ปรับปรุงและกาหนดคาบรรยายลักษณะ
งานให้เหมาะสมกับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลง
ไปของตาแหน่งผู้อานวยการกองแผนงาน
2. ปรับปรุงและกาหนดคาบรรยายลักษณะ
งานให้เหมาะสมกับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลง
ไปของตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
3. ปรับปรุงและกาหนดคาบรรยายลักษณะ
งานให้เหมาะสมกับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลง
ไปของตาแหน่งเลขานุการกรม
4. ปรับปรุงและกาหนดคาบรรยายลักษณะ
งานให้เหมาะสมกับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลง
ไปของตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
5. ปรับปรุงและกาหนดคาบรรยายลักษณะ
งานให้เหมาะสมกับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลง
ไปของต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม พั ฒ นา
ระบบบริหาร
ปี 2562
1. ปรับปรุงและกาหนดคาบรรยายลักษณะ
งานให้เหมาะสมกับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลง
ไปของตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ
2. กาหนดคาบรรยายลักษณะงานให้เหมาะสม
กับภารกิจงานของตาแหน่งที่ปรึกษา จานวน
2 ตาแหน่ง ด้านชุมชนเข้มแข็ง และด้านเศรษฐกิจ
ฐานราก
(4.6) ภารกิจสนับสนุนการดาเนินงาน อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง ในฐานะเลขานุการ
- ด้านการพัฒนาและเสริม อ.ก.พ. กรมการพัฒ นาชุม ชน ทาหน้ าที่ใ น
สร้างศักยภาพทรัพยากร การรวบรวบรวม พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนาเสนอ
มนุษย์
นโยบาย ระบบ ระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากร
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ บุ ค คลรวมทั้ ง การเกลี่ ย อั ต ราก าลั ง และ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร ด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การได้ รั บ มอบ
จัดการภาครัฐ
อ านาจทางการบริ ห ารงานบุ ค คลเพิ่ ม เติ ม
นโยบายรัฐบาล
จาก อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ส่ งผลให้ มี
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร ปริ มาณงานเพิ่ ม สูงขึ้น โดยมี จานวนครั้งใน
จัดการภาครัฐ
การประชุม อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
มาตรการบริ ห ารและ ปี 2560
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ 1. ประชุม อ.ก.พ. กรม. จานวน 5 ครั้ง
(พ.ศ. 2562 - 2565)
1) เรื่องเพื่อโปรดทราบ จานวน 7 เรื่อง

เชิงคุณภาพ
รายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนดไว้เป็น
มาตรฐาน โดยกรมนามาเป็นแนวทางออกแบบจัดทา
และปรับปรุงพัฒนาคาบรรยายลักษณะงาน ให้
มีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่
กระทบต่อภารกิจงานของแต่ละตาแหน่ง ให้สามารถ
คัดสรร คัดเลือก และประเมินบุคคลดารงตาแหน่ง
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบ
โดยตรงต่อการดาเนินงานของกรม และสนับสนุน
การขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และแผน
การพั ฒนาระดับต่าง ๆ ดั งนั้ นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง จึงต้องมีองค์ความรู้
เชิ ง ลึ ก ในภารกิ จ งานทุ ก ต าแหน่ ง ของกรม
สภาวการณ์ต่ าง ๆ ที่ มีผลกระทบต่ อตาแหน่ ง
ตลอดจนการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและวิทยาการ
ที่ทันสมัยเหมาะสมในการบริหารจัดการ ออกแบบ
และพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน

กรมการพัฒนาชุมชนมี การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์
แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ถูกต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ ก.พ. กาหนด
ซึ่งจะต้องใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ
ในการศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุม อ.ก.พ. กรมให้ได้ข้อมูล สนับสนุนการ
ตัดสินใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยผลสัมฤทธิ์ของ
ดาเนินงาน อ.ก.พ. กรม มีความเกี่ย วเนื่องต่อ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม ในรูปแบบ
ของประกาศ กฎเกณฑ์ และคาสั่ง ซึ่งเชื่อมโยง
ไปถึงการบริหารงานของ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย
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2) เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา จานวน 13 เรื่อง
ปี 2561
1. ประชุม อ.ก.พ. กรม. จานวน 5 ครั้ง
1) เรื่องเพื่อโปรดทราบ จานวน 9 เรื่อง
2) เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา จานวน 11 เรื่อง
ปี 2562
1. ประชุม อ.ก.พ. กรม. จานวน 4 ครั้ง
1) เรื่องเพื่อโปรดทราบ จานวน 2 เรื่อง
2) เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา จานวน 14 เรื่อง

(4.7) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - 2562
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. การจัดการความรู้ของกองการเจ้าหน้าที่
สร้างศักยภาพทรัพยากร ในระดับองค์กรอย่างน้อย 1 เรื่อง และระดับ
มนุษย์
บุคคลอย่างน้อย 6 เรื่อง เป็นประจาทุกปี
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ 2. จัดทาและปรับปรุงกรอบสั่งสมประสบการณ์
พั ฒนาระบบการบริ ห าร ของนักเรียนทุน UIS จานวน 6 ราย และข้าราชการ
จัดการภาครัฐ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) จานวน 12 ราย
นโยบายรัฐบาล
3. การดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร ทาหน้าที่พี่เลี้ยง ปีละ 1 - 2 รุ่น ๆ ละ 40 - 60 คน
จัดการภาครัฐ
4. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานความเชี่ยวชาญ
มาตรการบริ ห ารและ ในอาชีพ จานวน 1 ระบบ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ ปี 2560
(พ.ศ. 2562 - 2565) 1. ออกแบบ/ปรับปรุงทบทวนโครงสร้างและ
กาหนดกรอบอัตรากาลังของสานักเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน
1) กลุ่ มงานส่ งเสริ มผู้ น าชุ มชนและองค์ กร
ชุมชน
2) กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน
3) กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
4) กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
5) กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ
2. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การเรียนรู้ระบบ
พี่เลี้ยง : Mentor’s Knowledge Sharing สามารถ
ผลิ ตแนวทางการท าหน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ยงและการ
สอนงานให้แก่พัฒนาการอาเภอทั่วประเทศ
จานวน 1 เล่ม
ปี 2561
1. ออกแบบ/ปรับปรุงทบทวนโครงสร้างและ

เชิงคุณภาพ
ดังนั้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการการประชุม อ.ก.พ. กรม มีส่วนสาคัญใน
การสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงาน ก.พ.
ในการน ายุ ท ธศาสตร์ ชาติ ด้ านการพั ฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้าน
การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ เชื่อมโยงนโยบายด้านการปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐไปสู่การปฏิบัติในระดับ
กรม สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/กลุ่มงาน และ
ตัวบุคคลทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจา รวมถึงสนับสนุนการบริหารงาน
บุคคลของกรมให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจให้
ไปสู่ความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่ ม งานวางแผนอั ต ราก าลั ง มี ภ ารกิ จ งาน 2
ส่วนใหญ่ ๆ ประกอบด้วย งานวางแผนอัตรากาลัง
และงานประสานแผนงานและยุ ท ธศาสตร์
รวมถึงภารกิ จ งานที่เ กี่ ย วเนื่ องกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลที่ไม่มีหน่วยงานในสังกัดกรมใด
รับผิดชอบดาเนินการ ดังนั้นงานเชิงยุทธศาสตร์
และการพั ฒ นาระบบบริ ห ารก าลั งคนจึ งเป็ น
ภารกิจงานที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังได้รับ
มอบหมาย เช่น การพัฒนาทักษะการทาหน้ าที่
พี่เลี้ยงและการสอนงาน การร่วมทบทวนโครงสร้าง
ระบบงานและกระบวนการทางาน การพัฒนาระบบ
กาลังคนคุณภาพ การให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงานอื่นในประเด็นการบริหารทรัพยากร
บุคคล และการจัดการความรู้งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ฯลฯ ดั งนั้ นผู้ ช่วยผู้ อ านวยการกลุ่ มงาน
วางแผนอัตรากาลังจึงต้องมีองค์ความรู้รอบด้าน
สามารถเชื่อมโยงและประสานการดาเนินงานการ
บริ ห ารและพั ฒนาทรั พยากรบุ คคลได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ดาเนินงานไปสู่ผลสาเร็จ ทั้งด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
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เชิงปริมาณ
กาหนดกรอบอัตรากาลังของส่วนราชการ
1) สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
2) กลุ่ ม งานพั ฒ นาทุ น ชุ ม ชนตามแนว
พระราชดาริ
3) กลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
4) กลุ่ ม งานจิ ต อาสาพระราชทานและ
กิจการพิเศษ
5) กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
6) กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และบาเหน็จความชอบ
7) กลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ
ปี 2562
1. ออกแบบ/ปรับปรุงทบทวนโครงสร้างและ
กาหนดกรอบอัตรากาลังของส่วนราชการ
1) สานักงานเลขานุการกรม
2) ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล กลางเพื่ อ
การพัฒนาชุมชน
3) สถาบันแห่งความเป็นเลิศ 4 ด้าน 11 แห่ง
4) สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการ ในการเผยแพร่ความรู้และการฝึก
ประสบการณ์ วิ ชาชี พและการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ ข้อมูล และความช่วยเหลือด้านวิชาการ วิจัย
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างหน่วยงาน

เชิงคุณภาพ

(5) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัด
กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการสรรหาบุคคล ดาเนินการสรรหา สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ การสอบ
คัดเลือก คัดเลือก ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น ดาเนินการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่
การสรรหาพนักงานราชการ จัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรที่มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนระดับตาแหน่ง
ตั้งแต่ระดับชานาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป วางแผนสืบทอดตาแหน่งสาคัญ ๆ ดาเนินการเกี่ยวกับระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคลที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือ
เทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูล
แก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงาน
ที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุง

- 333 การทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล
มีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาบุคคล ภายในและภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม
เข้ามาปฏิบัติงานให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไปของกรม คัดเลือกและประเมินบุคคลให้เข้าสู่
ระบบการพัฒนาที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่ง เพื่อเตรียมกาลังคนให้มีศักยภาพและพร้อมก้าวไปสู่ตาแหน่งที่เหมาะสม
หรือไปสู่ระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงการออกแบบและวางแนวทางการการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งที่เหมาะสม การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งและการบริหารกาลังคนคุณภาพ มีความสอดคล้อง
และรองรับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไปของกรม จึงส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนสามารถบริหารจัดการกาลังคนให้พร้อมบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ภายใต้ข้อจากัดที่
ไม่สามารถเพิ่มกาลังคนมารองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้ จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
(5.1) ภารกิจด้านการสรรหาบุคคลภายนอก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
สร้างศักยภาพทรัพยากร เข้ารับราชการในตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
มนุษย์
ปฏิบัติการ (พัฒนากร)
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
1) จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 100 ตาแหน่ง
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
2) จานวนผู้สมัคร 20,204 ราย
จัดการภาครัฐ
3) จานวนขึ้นบัญชี 1,106 ราย
นโยบายรัฐบาล
2. คัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร (ขอใช้บัญชี)
จัดการภาครัฐ
1) เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 20 ตาแหน่ง
มาตรการบริ ห ารและ
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ 13 ตาแหน่ง
(พ.ศ. 2562 - 2565)
3) เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 ตาแหน่ง
4) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จานวน
1 ตาแหน่ง
5) นายช่างโยธา จานวน 2 ตาแหน่ง
พ.ศ. 2561
1. การคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ (ขอใช้บัญชี)
1) เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 12 ตาแหน่ง
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน
14 ตาแหน่ง
3) นายช่างโยธา จานวน 3 ตาแหน่ง
2. สรรหาและเลื อกสรรบุ คคลเพื่อ จัด จ้า ง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป
1) นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จานวน
11 ตาแหน่ง

เชิงคุณภาพ
1. ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานสรรหาและ
ประเมิ น บุ คคลด าเนิ นการสรรหาและคั ดเลื อก
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้เป็น
อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอัตราว่างเป็น
จานวนมาก ส่งผลให้ มีอั ต ราก าลั งเพื่ อ รองรั บ
การปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ
ราชการที่เปลี่ยนแปลงไปของกรมการพัฒนาชุมชน
โครงสร้างอายุของข้าราชการสูงอายุ เพื่อให้บุคลากร
พร้อมปฏิบัติงานเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายสาคัญของรัฐบาล
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนสามารถ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในยุคปัจจุบัน ซึ่งมี
สภาพปั ญ หาที่ ค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น
รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงได้อย่างเป็นรูปธรรม

- 334 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
2) นักทรัพยากรบุคคล จานวน 4 ตาแหน่ง
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน
2 ตาแหน่ง
4) นักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง
5) นายช่างไฟฟ้า จานวน 2 ตาแหน่ง
ปี 2562
1. การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
บุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
1) เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 4 ตาแหน่ง
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน
11 ตาแหน่ง
3) เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 ตาแหน่ง
4) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จานวน
2 ตาแหน่ง
5) นายช่างโยธา จานวน 6 ตาแหน่ง
2. สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ (พัฒนากร)
1) จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 78 ตาแหน่ง
2) จานวนผู้สมัคร 14,338 ราย
2. การคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ (ขอใช้บัญชี)
1) เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 14 ตาแหน่ง
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน
15 ตาแหน่ง
3) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จานวน
1 ตาแหน่ง
4) นายช่างโยธา จานวน 6 ตาแหน่ง
3. การคัดเลือกทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็น
กรณี พิ เศษ (หนั งสื อส านั กงาน ก.พ. ที่ นร
1004/ว 2 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559)
1) นักวิชาการพัฒนาชุมชน จานวน 2 ราย
(5.2) ภารกิจด้านการคัดเลือกบุคคล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. ประเภทบริหาร ระดับต้น (รองผู้ว่าราชการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร จังหวัด) มีผู้เข้ารับการคัดเลือก จานวน 11 ราย
มนุษย์
2. ประเภทอานวยการ ระดับสูง
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
1) จานวนตาแหน่งว่าง 34 ตาแหน่ง
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
2) จานวนเข้ารับคัดเลือก 61 ราย
จัดการภาครัฐ
3. ประเภทอานวยการ ระดับต้น
นโยบายรัฐบาล
1) จานวนตาแหน่งว่าง 21 ตาแหน่ง

เชิงคุณภาพ

1. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมิน
บุคคลดาเนินงานพัฒนากระบวนการ สรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ. กาหนด โดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อ ให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ค นที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีศักยภาพที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 335 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
2) จานวนเข้ารับคัดเลือก 178 ราย
จัดการภาครัฐ
4. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
มาตรการบริ ห ารและ
1) จานวนตาแหน่งว่าง 1 ตาแหน่ง
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
2) จานวนเข้ารับคัดเลือก 6 ราย
(พ.ศ. 2562 - 2565) 5. การคัดเลือกข้าราชการฯ ตาแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดังนี้
1) จานวนตาแหน่งว่าง 28 ตาแหน่ง
2) จานวนผู้สมัคร 47 ราย
ปี 2561
1. ประเภทบริหาร ระดับต้น (รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด) มีผู้เข้ารับการคัดเลือก จานวน 9 ราย
2. ประเภทอานวยการ ระดับสูง
1) จานวนตาแหน่งว่าง 23 ตาแหน่ง
2) จานวนเข้ารับคัดเลือก 117 ราย
3. ประเภทอานวยการ ระดับต้น
1) จานวนตาแหน่งว่าง 19 ตาแหน่ง
2) จานวนเข้ารับคัดเลือก 263 ราย
4. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
1) จานวนตาแหน่งว่าง 1 ตาแหน่ง
2) จานวนเข้ารับคัดเลือก 3 ราย
5. การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547)
1) นักจัดการงานทั่วไป จานวน 2 ราย
2) นักทรัพยากรบุคคล จานวน 2 ราย
6. การคัดเลือกข้าราชการฯ ตาแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดังนี้
1) จานวนตาแหน่งว่าง 21 ตาแหน่ง
2) จานวนผู้สมัคร 36 ราย
ปี 2562
1. ประเภทบริหาร ระดับต้น (รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด) มีผู้เข้ารับการคัดเลือก จานวน 9 ราย
2. ประเภทอานวยการ ระดับสูง
1) จานวนตาแหน่งว่าง 21 ตาแหน่ง
2) นวนเข้ารับคัดเลือก 32 ราย
3. ประเภทอานวยการ ระดับต้น
1) จานวนตาแหน่งว่าง 19 ตาแหน่ง
2) จานวนเข้ารับคัดเลือก 100 ราย
4. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
1) จานวนตาแหน่งว่าง 2 ตาแหน่ง
2) จานวนเข้ารับคัดเลือก 11 ราย

เชิงคุณภาพ
2. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมิน
บุคคลดาเนินงานพัฒนากระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคล ตามหลักการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กพ. กาหนด โดยยึดหลักการบริหาร
ทรั พ ยากรบคุ ค ลผ่ า นหลั ก การบริ ห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เน้นหลัก
ธรรมภิบาลเป็นสาคัญประกอบกับยึดหลักความ
เหมาะสมกับพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
พิเศษ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจให้แก่
ข้าราชการในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรมมีส่วน
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

- 336 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
5. การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547)
1) นักวิชาการพัฒนาชุมชน จานวน 2 ราย
(5.3) ภารกิจด้านการประเมินบุคคล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. การประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
- ด้านการพัฒนาและเสริม จานวนผู้ขอรับการประเมิน ดังนี้
สร้างศักยภาพทรัพยากร ปี 2560
มนุษย์
1) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ จานวน 86 ราย
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
2) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
จัดการภาครัฐ
จานวน 151 ราย
นโยบายรัฐบาล
3) ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ช านาญงาน
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร จานวน 15 ราย
จัดการภาครัฐ
ปี 2561
มาตรการบริ ห ารและ
1) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ จานวน 101 ราย
(พ.ศ. 2562 - 2565)
2) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
จานวน 289 ราย
3) ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ช านาญงาน
จานวน 41 ราย
ปี 2562
1) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
จานวน 104 ราย
2) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
จานวน 218 ราย
3) ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ช านาญงาน
จานวน 14 ราย
2. การประเมินเพื่อโอนข้าราชการมารับ
ราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
จานวนผู้ขอรับการประเมิน ดังนี้
ปี 2560
- จานวนเข้ารับการประเมิน 5 ราย
ปี 2561
- จานวนเข้ารับการประเมิน 4 ราย
ปี 2562
- จานวนเข้ารับการประเมิน 4 ราย
3. การประเมินเพื่อขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
จานวนผู้ขอรับการประเมินผลงาน ดังนี้
ปี 2562
1) ตาแหน่งนิติกร จานวน 2 ราย
2) ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จานวน
1 ราย

เชิงคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมิน
บุคคลมีบทบาทในการประเมินบุคคล ดังนี้
1. ดาเนินงานพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร โดยดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด ยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการประเมินเป็นผู้มีความเหมาะสม
มีศักยภาพที่สมควรได้รับการเลื่อน ได้บุคลากร
ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี ศั ก ยภาพที่
เหมาะกับตาแหน่งสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการทดแทนตาแหน่งที่
ว่าง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อม
ในการปฏิ บั ติ ร าชการที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของ
กรมการพั ฒนาชุม ชน เป็ นก าลั งสาคัญ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นงานตามภารกิ จ ของกรมให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้อ ย่างมีป ระสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล และสามารถตอบสนองต่อนโยบาย
สาคัญของรัฐบาลนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ยุ ค ปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ส ภาพปั ญ หาที่ ค วามยุ่ ง ยาก
ซับ ซ้อ นมากขึ้น รวมทั้งช่ว ยยกระดั บคุ ณภาพ
ชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงได้
อย่างเป็นรูปธรรม
3. ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการที่ ก.พ. กาหนด เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการประเมิน
เป็นผู้มีความเหมาะสมมีศักยภาพ ได้บุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถ ที่เ หมาะกับต าแหน่ ง
และเป็นการสร้างขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรมมีส่วน
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

- 337 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(5.4) ภารกิจด้านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. หลั ก สู ตรนั ก บริ ห ารงานพั ฒนาชุ ม ชน 1. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมิน
- ด้านการพัฒนาและเสริม ระดับสูง (นพส.)
บุคคลดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร ปี 2561
คัดเลือกบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้
มนุษย์
1) จานวนผู้สมัคร 80 ราย
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
2) จานวนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม 60 ราย ความสามารถและมี ศั ก ยภาพในการเข้ า ร่ ว ม
พั ฒนาระบบการบริ ห าร ปี 2562
อบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนา และสามารถนา
จัดการภาครัฐ
1) จานวนผู้สมัคร 96 ราย
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วม
นโยบายรัฐบาล
2) จานวนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม 96 ราย อบรมหลักสูตรมาประยุกต์ใช้และต่อยอดในการ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร 2. หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ปฏิ บั ติ งาน รวมถึ งขยายผลต่ อ ไปทั้ งในระดั บ
จัดการภาครัฐ
ปี 2560
หน่วยงานและในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
มาตรการบริ ห ารและ
1) จานวนผู้สมัคร 357 ราย
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
2) จานวนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม 300 ราย มนุษ ย์ และการปรับสมดุ ล และพัฒนาระบบการ
(พ.ศ. 2562 - 2565) ปี 2561
บริ หารจั ดการภาครั ฐ ให้ สามารถตอบสนอง
1) จานวนผู้สมัคร 508 ราย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรมมีส่วนเกี่ยวข้องใน
2) จานวนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม 200 ราย การขับเคลื่อน
ปี 2562
1) จานวนผู้สมัคร 575 ราย
2) จานวนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม 311 ราย
(5.5) ภารกิจด้านการบริหารจัดการหลักสูตรภายนอก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ผู้ ช่วยผู้ อานวยการสรรหาและประเมินบุคคล
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย ด าเนิ นการคั ดเลื อกบุ คคลากรให้ เป็ นไปตามที่
สร้างศักยภาพทรัพยากร (บ.มท.) จานวน 2 ราย
กาหนดเพื่อให้กรมการพัฒนาชุมชนได้บุคลากรผู้
มนุษย์
2. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) 1 ผ่ านการอบรมที่ มี ความรู้ ความสามารถและมี
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ จานวน 1 ราย
ศักยภาพในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก
พั ฒนาระบบการบริ ห าร 3. หลั ก สู ต รนั ก ปกครองระดั บ สู ง (นปส.) และสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
จัดการภาครัฐ
จานวน 5 ราย
การเข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต รภายนอกมา
นโยบายรัฐบาล
ปี 2561
ประยุกต์ใช้และต่อยอดในการปฏิบัตงิ าน รวมถึง
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร 1. หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย ขยายผลต่ อ ไปทั้งในระดั บ หน่ วยงานในสั งกั ด
จัดการภาครัฐ
(บ.มท.) จานวน 2 ราย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ
มาตรการบริ ห ารและ 2. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) 1 ในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ จานวน 1 ราย
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการ
(พ.ศ. 2562 - 2565) 3. หลั ก สู ต รนั ก ปกครองระดั บ สู ง (นปส.) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
จานวน 10 ราย
ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
ปี 2562
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
1. หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย
(บ.มท.) จานวน 2 ราย
2. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) 2
จานวน 1 ราย
3. หลั ก สู ต รนั ก ปกครองระดั บ สู ง (นปส.)
จานวน 8 ราย
(5.6) ภารกิจด้านการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งและบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมิน

- 338 ความเปลี่ยนแปลง
- ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เชิงปริมาณ
1. การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นที่ 13 จานวน 5 ราย
ปี 2561
1. การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นที่ 14 จานวน 2 ราย
ปี 2562
1. การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ สูง
รุ่นที่ 15 จานวน 6 ราย
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อ
ดึ ง ดู ด ผู้ มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ น
สถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) จานวน
4 ราย

เชิงคุณภาพ
บุคคลดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนด ก.พ. ก าหนดเพื่ อ ให้
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเข้ามาในปฏิบัติราชการในสังกัด
กรมการพั ฒนาชุมชน เพื่ อขับ เคลื่อ นงานตาม
ภารกิจให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นโยบาย
ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(6) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัด
กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนคนให้เหมาะสมกับทักษะ สมรรถนะ ตรวจสอบและกากับดูแลให้การออกคาสั่งบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน
สับเปลี่ยน เลื่อนระดับตาแหน่ง และการสั่งปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายที่กาหนด
ดาเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการและการขอกลับเข้ารับราชการ การแต่งตั้ง เลิกจ้างลูกจ้างประจา และ
พนักงานราชการ ดาเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จัดทา แก้ไขบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.๑๘)
และปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่ วข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งที่ต่ากว่า
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือ
ความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/
วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน
การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไป
ของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
สังกัดกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง มีบทบาทหน้าที่ในการวางแผนและออกแบบมาตรการในการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
การเลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะให้มีความสอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงภารกิจงานของกรม ทั้งนี้ การดาเนินงานของกรม
สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนสามารถบริหารจัดการกาลังคนให้พร้อมบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ภายใต้ข้อจากัดที่ไม่สามารถเพิ่มกาลังคนมารองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้ จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ดังนี้

- 339 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(6.1) ภารกิจด้านการวางแผน ออกแบบมาตรการหรือแนวทางการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย บรรจุกลับ ออกจากราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งมีบทบาท
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารย้ า ยข้ า ราชการ ในการออกแบบและวางแนวทางการบรรจุแต่งตั้ง
สร้างศักยภาพทรัพยากร สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 1 ฉบับ บุคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยกาหนดให้
มนุษย์
2. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการโอน ดาเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 1 โปร่งใส ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร ฉบับ
ทั กษะในการศึ กษา วิ เคราะห์ และน าเสนอให้
จัดการภาครัฐ
3. กาหนดหลักเกณฑ์กรมการพัฒนาชุมชน อ.ก.พ. กรม ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน นาไปสู่
นโยบายรัฐบาล
ว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการช่วยราชการ การกาหนดหลักเกณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชน
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร ต่างสังกัด จานวน 1 ฉบับ
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
จัดการภาครัฐ
ปี 2561
ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
มาตรการบริ ห ารและ 1. ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารแต่ งตั้ ง (ย้ า ย) เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ ข้ าราชการพลเรื อนสามั ญให้ ด ารงต าแหน่ ง ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565) พั ฒนาการอ าเภอ (นั กวิ ชาการพั ฒนาชุ มชน ให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
ช านาญการ) หั ว หน้ า ฝ่ ายอ านวยการ (นั ก มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
จัดการงานทั่วไปชานาญการ) และนักวิชาการ
ผู้ช่วยผู้ อานวยการกลุ่ม /นั ก วิชาการผู้ ช่ว ย
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งาน/นั ก วิ ช าการผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาฯ/นักวิชาการผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มงาน จานวน 1 ฉบับ
(6.2) ภารกิจด้านการออกคาสั่งบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย บรรจุกลับ ปฏิบัติราชการ ออกจากราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งมีบทบาท
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในการวิเคราะห์ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับ
สร้างศักยภาพทรัพยากร
1) ข้าราชการ 4 คาสั่ง จานวน 143 ราย การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนระดับไปสู่
มนุษย์
2) พนั กงานราชการ 7 ค าสั่ ง จ านวน 21 ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ ราย
สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนให้เหมาะสมกับ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร 2. การแต่งตั้งข้าราชการ (ย้าย)
ทักษะและสมรรถนะ โดยการจัดทาคาสั่งบรรจุ
จัดการภาครัฐ
1) จานวน 15 คาสั่ง 555 ราย
แต่ งตั้งเป็น ไปด้ว ยความถู ก ต้ องตามกฎหมาย
นโยบายรัฐบาล
3. การแต่งตั้งข้าราชการ (ให้โอน)
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ซึ่งมีบทบาทในฐานะ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
1) จานวน 42 คาสั่ง 44 ราย
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ การเป็นที่ปรึกษา แนะนา
จัดการภาครัฐ
4. การแต่งตั้งข้าราชการ (รับโอน)
และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทาคาสั่งและ
มาตรการบริ ห ารและ
1) จานวน 4 คาสั่ง 4 ราย
การบริหารงานบุคคลแก่สานัก/กอง/ศูนย์ และจังหวัด
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ 5. การแต่งตั้งข้าราชการ (เลื่อน)
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
(พ.ศ. 2562 - 2565)
1) จานวน 21 คาสั่ง 218 ราย
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
6. การอนุ ญ าตให้ ข้ า ราชการลาออก และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
(สังกัดส่วนกลาง)
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
1) จานวน 27 คาสั่ง 30 ราย
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
7. การอนุญาตให้พนักงานราชการลาออก
1) จานวน 17 คาสั่ง 19 ราย
8. ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
1) จานวน 3 คาสั่ง 211 ราย
9. ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง
1) จานวน 3 คาสั่ง 112 ราย
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เชิงปริมาณ
ปี 2561
1. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
1) ข้าราชการ 8 คาสั่ง จานวน 420 ราย
2) พนักงานราชการ 8 คาสั่ง จ านวน 32
ราย
2. การแต่งตั้งข้าราชการ (ย้าย)
1) จานวน 22 คาสั่ง 343 ราย
3. การแต่งตั้งข้าราชการ (ให้โอน)
1) จานวน 41 คาสั่ง 53 ราย
4. การแต่งตั้งข้าราชการ (รับโอน)
1) จานวน 11 คาสั่ง 11 ราย
5. การแต่งตั้งข้าราชการ (เลื่อน)
1) จานวน 23 คาสั่ง 357 ราย
6. การอนุ ญ าตให้ ข้ า ราชการ ลาออก
(สังกัดส่วนกลาง)
1) จานวน 8 คาสั่ง 8 ราย
7. การอนุญาตให้พนักงานราชการลาออก
1) จานวน 10 คาสั่ง 12 ราย
8. ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
1) จานวน 2 คาสั่ง 358 ราย
9. ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง
1) จานวน 2 คาสั่ง 2 ราย
ปี 2562 (ม.ค. - มิ.ย.)
1. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
1) ข้าราชการ 4 คาสั่ง จานวน 27 ราย
2) พนั กงานราชการ 5 ค าสั่ ง จ านวน 7
ราย
2. การแต่งตั้งข้าราชการ (ย้าย)
1) จานวน 19 คาสั่ง 251 ราย
3. การแต่งตั้งข้าราชการ (ให้โอน)
1) จานวน 17 คาสั่ง 20 ราย
4. การแต่งตั้งข้าราชการ (รับโอน)
1) จานวน 4 คาสั่ง 5 ราย
5. การแต่งตั้งข้าราชการ (เลื่อน)
1) จานวน 10 คาสั่ง 338 ราย
6. บรรจุกลับ
1) จานวน 1 คาสั่ง 1 ราย
7. การอนุ ญ าตให้ ข้ า ราชการลาออก
(สังกัดส่วนกลาง)
1) จานวน 5 คาสั่ง 5 ราย
8. การอนุญาตให้พนักงานราชการลาออก
1) จานวน 13 คาสั่ง 13 ราย
9. ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

เชิงคุณภาพ

- 341 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1) จานวน 5 คาสั่ง 21 ราย
10. ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง
1) จานวน 2 คาสั่ง 27 ราย
(6.3) ภารกิจด้านการให้คาปรึกษาแนะนาการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย บรรจุกลับ ปฏิบัติราชการ ออกจากราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
1. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งมีบทบาท
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. การตรวจทานคาสั่งเกี่ยวกับการบริหารงาน ในการจัดทาคาสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งของ
สร้างศักยภาพทรัพยากร บุคคลของการบริหารงานส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ใน
มนุษย์
ปี 2560 : จานวน 262 ครั้ง
ราชการบริ ห ารงานส่ ว นภู มิ ภ าคเป็ น ไปอย่ า ง
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
ปี 2561 : จานวน 135 ครั้ง
ถูกต้อง ตามที่ระเบียบกาหนด ลดความผิดพลาด
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
ปี 2562 : จานวน 85 ครั้ง
การแก้ ไ ขค าสั่ ง หรื อ การออกค าสั่ ง โดยมิ ชอบ
จัดการภาครัฐ
2. วิ เ คราะห์ / ตี ค วาม ข้ อ กฎหมายที่ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
นโยบายรัฐบาล
เกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
จัดการภาครัฐ
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มาตรการบริ ห ารและ
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
(6.4) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งได้รับ
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. ปรับปรุงคู่มือการจัดทาคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง มอบหมายให้ดาเนินการสร้างมาตรฐานในการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร กรมการพัฒนาชุมชน 1 เล่ม เป็นประจาทุกปี จัด ท าค าสั่ งและบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล โดย
มนุษย์
2. วิเคราะห์/ตีความ ข้อกฎหมาย ระเบียบ รวบรวมองค์ ค วามรู้ เ ป็ น คู่ มื อ พร้ อ มทั้ ง ให้
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ และหลั กเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบรรจุ คาปรึกษาและแนะนา
พั ฒนาระบบการบริ ห าร แต่งตั้ง
1. หน่วยงานส่วนภูมิภาคสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
จัดการภาครัฐ
3. ดาเนินการโครงการพัฒนานักบริหารการ ในการจัดทาคาสั่งในการบริหารบุคคล เพื่อให้
นโยบายรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จานวน 4 รุ่น การจัดทาคาสั่งเป็นไปด้วยความถูกต้องตามที่
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร
ระเบี ยบก าหนด รวดเร็ว และมีประสิท ธิภาพ
จัดการภาครัฐ
รวมทั้งเป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรการบริ ห ารและ
2. สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
ความสามารถและสมรรถนะสูง มีความสามารถ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด
ทางวิ ชาการและการบริ ห ารจัด การองค์ ก ร มี
ความสามารถที่ เ ป็ น ทั้ ง นั ก คิ ด ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์
นักพัฒนา นักวางแผน และนักปฏิบัติ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

(7) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัด
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ จานวน 1 ตาแหน่ง

- 342 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเกี่ยวกับการจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคล ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลแก่บุคคลและหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก จัดทา ควบคุม ดูแล และเก็บรักษาทะเบียนประวัติ จัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บัตรอนุญาตบุคคลและหนังสือรับรองสถานภาพบุคคล ควบคุมและดาเนินการเกี่ยวกับการลา ดาเนินการเกี่ยวกับ
การเกษียณอายุราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) กองทุน
สารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (กสจ.) และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานทะเบียนประวัติและ
สารสนเทศ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะ
เป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและเทคนิควิธีในการคิด/วิ เคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบาย
ถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสาน
และติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานทะเบียนประวัติ
และสารสนเทศ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบบและนวัตกรรมข้อมูลบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
สนับสนุนสารสนเทศแก่ผู้บริหารทุกระดับเพื่อการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน การวาง
ยุทธศาสตร์ แผนงานและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบรายงานด้านบุคคล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมให้มีความสะดวก ใช้งานง่าย และลดภาระงานของบุคลากรให้น้อยลง
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่
ตรงกับข้อเท็จจริง มีความสอดคล้องและรองรับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไปของกรม จึงส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสาเร็จ พร้อมบริการ
ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ภายใต้ข้อจากัดที่ไม่สามารถเพิ่มกาลัง คนมารองรับกับปริมาณงานที่เพิ่ม
สูงขึ้นได้ จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(7.1) ภารกิจด้านการจัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
กรมการพัฒนาชุมชนได้ นาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. การบันทึก แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในโปรแกรม ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) นามาใช้งาน
สร้างศักยภาพทรัพยากร ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม เมื่อปี พ.ศ. 2552 มีการใช้งานไม่ครบทุกฟังก์ชั่น
มนุษย์
(DPIS) จานวน 10,907 ราย
แต่มีการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมต่อยอด เพื่อ
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ 2. การบารุงรักษาและสารองข้อมูล จานวน ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้บริหาร และ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร 12 ครั้ง
ผู้ป ฏิ บั ติ งานด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
จัดการภาครัฐ
3. การให้ บริ การข้ อมู ลสารสนเทศทรั พยากร ได้แก่
นโยบายรัฐบาล
บุคคลระดับกรม (DPIS) ตามคาร้องขอ จานวน 1. โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร 163 ครั้ง
2. โปรแกรมขอย้ายออนไลน์
จัดการภาครัฐ
4. การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อยอดจาก 3. ระบบการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ก ารเข้ า สู่
มาตรการบริ ห ารและ โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ตาแหน่งที่สูงขึ้น
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ ระดับกรม (DPIS) จานวน 6 โปรแกรม
4. ระบบการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(พ.ศ. 2562 - 2565) 5. การให้ เจ้ า ของประวั ติ ตรวจสอบความ
ปี 2560 : จานวน 2,404 ราย

- 343 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ
ถูกต้องของข้อมูลของข้อมูลตนเอง จานวน
2 ครั้ง
ปี 2561
1. การบันทึก แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(DPIS) จานวน 11,343 ราย
2. การบารุงรักษาและสารองข้อมูล จานวน
12 ครั้ง
3. การให้ บริ การข้ อมู ลสารสนเทศทรั พยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) ตามคาร้องขอ จานวน
161 ครั้ง
4. การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อยอดจาก
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS) จานวน 7 โปรแกรม
5. การให้เจ้าของประวัติตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลของข้อมูลตนเอง จานวน 2 ครั้ง
ปี 2562
1. การบันทึก แก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(DPIS) จานวน 11,784 ราย
2. การบารุงรักษาและสารองข้อมูล จานวน

12 ครั้ง
3. การให้ บริ การข้ อมู ลสารสนเทศทรั พยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) ตามคาร้องขอ จานวน
68 ครั้ง
4. การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อยอดจาก
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS) จานวน 7 โปรแกรม
5. การให้ เ จ้ า ของประวั ติ ต รวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลของข้อมูลตนเอง จานวน 2 ครั้ง
6. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จานวน 2 รุ่น
(76 คน) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ระดับจังหวัด
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถตรวจสอบ แก้ไข
และบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และอัพเดต
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
(7.2) ภารกิจด้านการเก็บรักษา ให้บริการ และกากับดูแลข้อมูลบุคคล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดาเนินการเก็บรักษา ให้บริการ และกากับ
- ด้านการพัฒนาและเสริม ดูแลข้อมูลบุคคล (ก.พ. 7)
สร้างศักยภาพทรัพยากร ปี 2560 : รวม 8,053 ชุด
มนุษย์
ข้าราชการปกติ 6,670 ชุด
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
ข้าราชการเกษียณ 1,383 ชุด

เชิงคุณภาพ
ปี 2561 : จานวน 875 ราย
ปี 2562 : จานวน 1,509 ราย
5. ระบบประเมินความผาสุกออนไลน์และความ
พึงพอใจ
6. โปรแกรม HR Smart
7. โปรแกรมหนังสือรับรองเงินเดือน
ปี 2560 : จานวน 170 ราย
ปี 2561 : จานวน 148 ราย
ปี 2562 : จานวน 124 ราย
ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาสารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ให้ถูก ต้อง ครบถ้ว น รองรั บ
การตั ด สิ น ของผู้ บ ริ ห ารได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว บน
ฐานข้ อ มูล ที่ถู ก ต้อ ง ลดความผิด พลาดในการ
ตั ด สิ น ใจ ประกอบกั บ เพื่ อ รองรั บ การแปลง
ข้อมูล dpis เวอร์ชั่น 5 เป็นเวอร์ชั่น 6
ในปี 2562 (รอบประเมินที่ 1 และ 2) จึงกาหนดให้
บุค ลากรเจ้ า ของข้ อ มู ล แอดมิ น ระดั บ จั งหวั ด
ผู้บ ริ ห ารส่ว นราชการในสั งกั ด เข้ าตรวจสอบ
ความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยกาหนดให้
เป็นตัวชี้วัดงานทีม ค่าคะแนน 20 ซึ่งการดาเนินการ
ด้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นการดาเนินการที่
สอดคล้ อ งและตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นให้นาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการทางานและเน้นให้ภาครัฐมี
ความทันสมัย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับการพัฒนา
ประเทศ

ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและ
สารสนเทศมีบทบาทในการวางแนวทาง และ
ช่ว ยกากั บ ดูแ ลการเก็ บรั ก ษา ให้ บริ ก าร และ
กากับดูแลข้อมูลบุคคล (ก.พ. 7) ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

- 344 ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร ปี 2561 : รวม 8,184 ชุด
2562
จัดการภาครัฐ
ข้าราชการปกติ 6,447 ชุด
นโยบายรัฐบาล
ข้าราชการเกษียณ 1,737 ชุด
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร ปี 2562 : รวม 8,583 ชุด
จัดการภาครัฐ
ข้าราชการปกติ 6,529 ชุด
มาตรการบริ ห ารและ
ข้าราชการเกษียณ 2,054 ชุด
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
(7.3) ภารกิจด้านการให้บริการบัตรประจาตัวและสวัสดิการตามกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. การทาบัตรข้าราชการส่วนกลาง
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและ
- ด้านการพัฒนาและเสริม
ปี 2560 : จานวน 125 ราย
สารสนเทศมีบทบาทในการให้บริการข้าราชการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร
ปี 2561 : จานวน 132 ราย
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เช่น
มนุษย์
ปี 2562 : จานวน 89 ราย
1. ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถน าบั ต ร
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ 2. ข้อมูลบุคคลที่นายทะเบียนดูแลการเบิกจ่าย ข้าราชการไปค้าประกันการเข้าทางานในบริษัทเอกชน
พั ฒนาระบบการบริ ห าร ตรงรักษาพยาบาลส่วนกลางทั้งข้าราชการปกติ 2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแสดงตัว
จัดการภาครัฐ
และเกษียณอายุราชการ จานวน 997 ราย เพื่อใช้ในการเข้าออกสถานที่ราชการและเอกชน
นโยบายรัฐบาล
3. ข้ อ มู ล บุ ค คลที่ น ายทะเบี ย นดู แ ลระบบ 3. ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่สามารถใช้ในการ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ประกอบการเบิกจ่ายรักษาพยาบาล
จัดการภาครัฐ
จานวน 586 ราย
4. ข้าราชการสามารถใช้ในการประกอบการทา
มาตรการบริ ห ารและ
พาสปอร์ตในการเดินทาง
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
(7.4) ภารกิจด้านการกากับดูแลการลาและการเกษียณอายุราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560
1. การลาเพื่อไปต่างประเทศ ซึ่งได้ดาเนินการ
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. การลา จานวน 48 ราย
บันทึกเสนอขออนุญาตต่อหัวหน้าส่วนราชการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร 2. การเกษียณอายุราชการ จานวน ๑๙๑ ราย ทันตามกาหนดระยะเวลา
มนุษย์
ปี 2561
2. การลาอุ ป สมบท ด าเนิ น การถู ก ต้ อ งตาม
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ 1. การลา จานวน 51 ราย
ระเบี ย บการลาฯ การลาไปช่ ว ยเหลื อ ภริ ย าที่
พั ฒนาระบบการบริ ห าร 2. การเกษียณอายุราชการ จานวน ๑66 ราย คลอดบุตร ดาเนินการถูกต้องตามระเบียบการลาฯ
จัดการภาครัฐ
ปี 2562
และทันตามกาหนดระยะเวลา
นโยบายรัฐบาล
1. การลา จานวน 32 ราย
3. ส่วนราชการสามารถดาเนินการกระบวนการ
- ด้านการปฏิรูปการบริหาร 2. การเกษียณอายุราชการ จานวน ๑68 ราย เกี่ยวกับการลาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้
จัดการภาครัฐ
อย่างถูกต้องและทันตามกาหนดระยะเวลา อีกทั้ง
มาตรการบริ ห ารและ
เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการอยู่สามารถใช้สิทธิประโยชน์
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
ของตนเองได้ตามสิทธิที่พึงมีอยู่
(พ.ศ. 2562 - 2565)
4. การเกษียณอายุราชการ ดาเนินการถูกต้อง
ครบถ้วนและทันตามกาหนดระยะเวลา ตั้งแต่
ตรวจสอบรายชื่อ สังกัด ของข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการ การแจ้ งรายชื่ อต่ อกระทรวงมหาดไทย
สานักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง การดาเนินการ
จั ด ท าประกาศเกษี ย ณอายุ และแจ้ งเวี ย นต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ส่วนราชการสามารถดาเนินการเกี่ยวกับการ

- 345 ความเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
เกษียณอายุราชการได้ถูกต้องและทันตามกาหนด
ระยะเวลา
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กรม
มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน และสามารถ
ดาเนินการได้ตามมาตรการบริหารจัดการกาลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)

(8) ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารของตาแหน่งนิติกรชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานวินัยและ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม จานวน 1 ตาแหน่ง
กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันการกระทาผิดวินัย ดาเนินงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการในเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ดาเนินการทางวินัย ตรวจสอบ การดาเนินการทางวินัยของกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการเรื่อง
การอุทธรณ์การสั่งลงโทษหรือให้ออกจากราชการ การร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ดาเนินการเกี่ยวกับงานพิทักษ์
ระบบคุณธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตาแหน่งนิติกรชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์) กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์
ระบบคุณธรรมที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถ
จากประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงมาก มีการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและ
เทคนิควิธีในการคิด/วิเคราะห์/เชื่อมโยงและอธิบายถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานอย่างมีหลักการและ
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองตรวจสอบประสานและติดตามงานที่สาคัญ ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อขัดข้องในการทางาน การให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางาน ตลอดจนทาหน้าที่ช่วยในการบริหาร
จัดการงานทั่วไปของกลุ่มงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย โดยมีภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากตาแหน่งนิติกรชานาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์) สังกัดกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ร ะบบคุณธรรม มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างวินัยและการป้องกัน
การกระทาผิดวินัยของบุคลากรกรม ทั้งนี้ เพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่กรม กระทรวง รัฐบาล และประชาชนว่าบุคลากร
ในสังกัดกรมทุกคนจะพึงปฏิบัติตนตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคุ้มค่า
กับเงินงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรมที่เปลี่ยนแปลงไปในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถให้บริการประชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
ความเปลี่ยนแปลง
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
(8.1) ภารกิจด้านการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันการกระทาผิดวินัย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบ
- ด้านการพัฒนาและเสริม 1. จัดทาคู่มือการดาเนินการทางวินัย จานวน คุณธรรมมีการออกแบบและวางมาตรการณ์ใน

- 346 ความเปลี่ยนแปลง
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เชิงปริมาณ
1 ฉบับ เป็นประจาทุกปี
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากร
บุค คลและการด าเนิ น การทางวิ นั ย 1 ครั้ ง
กลุ่มเป้าหมายจานวน 193 คน เป็นประจาทุกปี
ปี 2560
1. จัดทาคู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
การทุจริตและความขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน 1 ฉบับ
ปี 2562
1. ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การป้องกัน
การรับสินบน และการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
จานวน 1 เรื่อง
2. ระบบการดาเนิ นงานเพื่ อส่ งเสริ มความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 1 เรื่อง
(8.2) ภารกิจศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2560 - ปี 2562
- ด้านการพัฒนาและเสริม ๑. จั ดท าแนวทางการด าเนิ น งานโครงการ
สร้างศักยภาพทรัพยากร “พัฒนาชุมชนใสสะอาด”
มนุษย์
2. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มี
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ ผลการดาเนินงานดีเด่น
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
(8.3) ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมการพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
- ด้านการพัฒนาและเสริม ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
สร้างศักยภาพทรัพยากร Assessment: ITA)
มนุษย์
ปี 2560 : ในระดับ 83.33 คะแนน
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ ปี 2561 : ในระดับ 87.05 คะแนน
พั ฒนาระบบการบริ ห าร ปี 2562 : ในระดับ 94.07 คะแนน
จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)

เชิงคุณภาพ
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต และ
ความขั ด กั น ของผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนด้าน
การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ ภาครั ฐมี ความโปร่ งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมมีบทบาทสาคัญในการออกแบบและ
วางมาตรฐานการด าเนิ น งานศู น ย์ร าชการใส
สะอาด เพื่อให้เกิดผลระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน มีความ
โปร่งใส ข้าราชการ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก
ถึงความสาคัญของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
และลดการทุจริตของข้าราชการ สามารถตอบสนอง
การขับเคลื่อนด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างบุคลากร
ภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบ
คุณ ธรรมมี บ ทบาทส าคัญ ในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ใน
ระดับสูงมาก รวมถึงออกแบบและวางแนวทาง
ให้หน่วยงานมีมาตรการในการป้องกันการทุจริต
และมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
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เชิงปริมาณ
(8.4) ภารกิจด้านการดาเนินการทางวินัยของกรม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 1. งานวินัย
- ด้านการพัฒนาและเสริม
ปี 2560 : จานวน 39 เรื่อง
สร้างศักยภาพทรัพยากร
ผู้ถูกกล่าวหา 35 ราย
มนุษย์
ปี 2561 : จานวน 15 เรื่อง
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
ผู้ถูกกล่าวหา 45 ราย
พั ฒนาระบบการบริ ห าร
ปี 2562 : จานวน 34 เรื่อง
จัดการภาครัฐ
ผู้ถูกกล่าวหา 68 ราย
นโยบายรัฐบาล
2. ให้คาปรึกษาการดาเนินการทางวินัยแก่
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร หน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค
จัดการภาครัฐ
ปี 2560 : จานวน 5 เรื่อง
มาตรการบริ ห ารและ
ปี 2561 : จานวน 8 เรื่อง
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
ปี 2562 : จานวน 5 เรื่อง
(พ.ศ. 2562 - 2565)

(8.5) ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2562
- ด้านการพัฒนาและเสริม โครงการ“องค์กรคุณธรรม” จานวน 90 หน่วยงาน
สร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
- ด้ านการปรั บสมดุ ลและ
พั ฒนาระบบการบริ ห าร

เชิงคุณภาพ
การด าเนิ น การทางวิ นั ย มี ค วามซั บ ซ้ อ นสู ง
ในเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นกล่ า วหาว่ า ข้ า ราชการมี
พฤติ กรรมใช้ อ านาจหน้า ที่ โ ดยมิ ชอบเข้ า ไปมี
ส่ ว นร่ ว มและแทรกแซงก้ าวก่ ายการท างานใน
กิจกรรม/โครงการ ยังมีลักษณะยุ่งยากซับซ้อน
และปริมาณความเสียหายเป็นจานวนเงินที่สูงขึ้น
และผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องจานวนหลายราย ซึ่ง
ในการดาเนินการทางวินัย จะต้องดาเนินการ
โดยใช้กฎหมายหลากหลายฉบับมากขึ้น ดังกรณี
เช่น มีเรื่องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
โดยทุ จริ ต ไม่ โปร่ งใสในเรื่ อง การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
โครงการสัมมาชีพชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติ
วิถี ซึ่งกรมฯ ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ซึ่งมีกิจกรรมในโครงการจานวนมากและมี
งบประมาณสูง ซึ่งเห็นได้จากสถิติการดาเนินการ
ทางวินัยในปี 2562 จะมีเรื่องร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าวมากขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อเกิดการร้องเรียน
จะมี ข้ า ราชการที่ ถู ก กล่ า วหาเกี่ ย วข้ อ งเป็ น
จานวนหลายคน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้ า ง เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ คณะกรรมการ TOR
คณะกรรมการตรวจรั บ งานจ้ าง ซึ่ งในการ
ดาเนิ นการทางวิ นั ย นิ ติ กรจะต้ องมี ค วามรู้ แ ละ
เชี่ ย วชาญในเรื่ อ งกฎหมายด้ า นการพั ส ดุ
ประกอบกั บเรื่ องร้อ งเรี ยนในปัจจุ บันมี หลาย
ช่ อ งทางและนิ ติ ก รต้ อ งมี่ ค วามรู้ เ รื่ อ งใน
กฎหมายของสานักงาน ป.ป.ช. สานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินด้วย ซึ่งการดาเนินการตามกฎหมาย
ต้องใช้ความรู้และกฎหมายแต่ละฉบับ มีรายละเอียด
ที่ แ ตกต่ า งกั น และมี ก าหนดระยะเวลาและ
สภาพบังคับให้หน่วยงานต้องดาเนินการตามที่
กาหนด ซึ่งอันเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ผู้ ช่ วยผู้ อ านวยการกลุ่ มงานวิ นั ยและพิ ทั กษ์ ระบบ
คุณธรรมมีบทบาทในการออกแบบแนวทางการส่งเสริม
และสนับสนุนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ให้มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่
สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
เหมาะกั บสังคมไทย และเป็นองค์ กรมีคุณค่ า
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จัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
- ด้านการปฏิรปู การบริหาร
จัดการภาครัฐ
มาตรการบริ ห ารและ
พั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
และประสิทธิภาพสามารถตอบสนองการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างบุคลากร
ภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็ น มื อ อาชี พ ภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผน
แม่ บ ทส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

3.4 ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของกรมการพัฒนาชุมชน
ดังกล่าว จานวนรวมทั้งหมด 523 ตาแหน่ง จะมีผลทาให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น โดยต้องยุบเลิกตาแหน่ง ดังนี้
ปี
งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น
ต่อเดือน (บาท)

2564
2565
2566
รวม

6,300,340
773,840
1,203,080
8,277,260

ต่อปี (บาท)
75,604,080
9,286,080
14,436,960
99,327,120

จานวนตาแหน่งที่ต้องยุบเลิก (ตาแหน่ง)
ประเภทวิชาการ
ประเภททั่วไป
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญงาน
186
222
28
23
43
36
257
281

ในขณะที่ตาแหน่งว่างของกรมการพัฒนาชุมชน มีจานวน 274 ตาแหน่ง โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีแผนการใช้
ตาแหน่งว่างดังกล่าว และมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร) อีกทั้ง การจะยุบเลิกตาแหน่งของกรมการพัฒนาชุมชนจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการดาเนินการตามพันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายสาคัญของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย
และกรมการพัฒนาชุมชน
3.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.5.1 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบบุคลากร
จานวน 2,655,326,000 บาท
3.5.2 ประมาณการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายจริงถึง 30 กันยายน 2564
จานวน 2,622,648,360 บาท คงเหลือ 32,677,640 บาท
3.5.3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป หากได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุง
ตาแหน่งตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
ระดับ
จานวน
ช่วงระยะเวลา ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ตาแหน่ง (ตาแหน่ง) การแต่งตั้ง (เดือน) เพิ่มสูงขึ้น (บาท)
พัฒนาการอาเภอ
ชก.-ชพ. 322
5
25,486,300
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ)
(พ.ค. - ก.ย. 2564)
ผอ.กง.ประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ชก.-ชพ.
76
4
4,812,320
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ)
(มิ.ย. - ก.ย. 2564)
รวม
398
30,298,620
ตาแหน่ง
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4.1 มาตรา 47 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กาหนดว่า ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด และเป็นตาแหน่งประเภทใด
สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกาหนด โดยต้อ งคานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความไม่ซ้าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
4.2 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง ได้ปรับปรุงหลั กเกณฑ์ การยกเว้นการยุบเลิกตาแหน่ง
สาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยให้ส่วนราชการดาเนินการจัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของส่วนราชการ เป็นการล่วงหน้าในระยะ 3 ปี
5. การพิจารณาของ อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน
5.1 การประชุม อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2562 ได้พิจารณาแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชน
รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จานวน 1,080 ตาแหน่ง จาแนกเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสูง จานวน 3 ตาแหน่ง ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 1,076 ตาแหน่ง
และตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จานวน 1 ตาแหน่ง แล้วเห็นว่าการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งดังกล่าว
เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชนในการตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสาคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบกับเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2559 แล้ว ที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี้
5.1.1 เห็ นชอบ การปรั บปรุง การกาหนดต าแหน่ งเป็น ระดับ ที่สู งขึ้ น
จานวน 1,080 ตาแหน่ง ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ และเห็นชอบให้ปรับแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการพัฒนาชุมชน สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน 76 ตาแหน่ง
ที่กาหนดให้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้พิจารณา
ความสาคัญ ความจาเป็น และขนาดจังหวัด ใหญ่ กลาง เล็ก และกาหนดให้ ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็น
ระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายงบบุคลากรที่สูงขึ้น
5.1.2 ที่ประชุมมอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ จัดทาคาขอแผนการกาหนด
ตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2565 ส่งให้คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และ อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
5.1.3 ที่ประชุมมอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงคาขอตามความเห็น
ของ อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และ
อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย
5.2 การประชุม อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2563 มีมติที่เกี่ย วข้องแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สู งขึ้นของ
กรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จานวน 1,079 ตาแหน่ง ดังนี้
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พัฒนาชุมชน (ผู้มีประสบการณ์) จากประเภทวิชาการระดับชานาญการ เป็นประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ภายใต้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารออกจากแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น
ของกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เนื่องจากตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีฐานะเทียบเท่ากองที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทาแผนฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
5.2.2 เห็นชอบ การปรับปรุงลาดับการกาหนดตาแหน่งตามแผนการกาหนด
ตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชน รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2565 ใหม่ เพื่อให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันตามกาหนดในห้วงระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ

ตาแหน่ง

ราชการบริหารส่วนกลาง
1 ผู้อานวยการกอง/สานัก
กผ. (1 ตน.), กค. (1 ตน.), สล. (1 ตน.)
2 ผู้อานวยการกลุ่มงาน ในกอง/สานัก
สล. (2 ตน.), สภว. (1 ตน.), กจ. (1 ตน.),
กผ. (1 ตน.)
กค. (1 ตน.)
3 ประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน
กจ. (นทบ. 4 ตน./นิติกร 1 ตน.),
สพช. (นทบ. 4 ตน./นว.พช. 13 ตน.),
สสช. (นว.พช. 6 ตน.), สภว. (นว.พช. 5 ตน.),
สทอ. (นว.พช. 5 ตน.), ศสท. (นว.พช. 2 ตน.)

ระดับ

2563

ปีงบประมาณที่ดาเนินการ
2564 2565 รวม (ตาแหน่ง)

อก.ต้น--อก.สูง

-

3

-

3

ชก.--ชพ.

-

5

-

5

ชง.--อว.
ชก.--ชพ.

-

1
40

-

1
40

รวม (ส่วนกลาง)

0

49

0

49

76

-

-

76

-

76

-

76

76
322
-

76
194

0
362

152
322
556

322
398

194
319

362
362

878
1,079

ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
1 ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
ชก.--ชพ.
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
2 นักวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้กลุ่มงาน
ชก.--ชพ.
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
รวม (ส่วนภูมิภาค-สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
1 พัฒนาการอาเภอ
ชก.--ชพ.
2 นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชก.--ชพ.
ภายใต้พัฒนาการอาเภอ
รวม (ส่วนภูมิภาค-สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ)
รวมทั้งสิ้น (ตาแหน่ง)

6. การพิจารณาของคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณา
เหตุผลความจาเป็นในการจัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2563 - 2565 จานวน 1,079 ตาแหน่ง ประกอบด้วย ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ ระดับสูง จานวน 3 ตาแหน่ง ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ จานวน

- 351 1,075 ตาแหน่ง และตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จานวน 1 ตาแหน่ง โดยขอยกเว้นการยุบเลิกตาแหน่ง
และมีมติเห็นชอบในหลักการของการจัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จานวน 1,079 ตาแหน่ง
ซึ่งการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งดังกล่าว เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน
แต่เนื่องจากตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กาหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นการยุบเลิกตาแหน่งว่า การกาหนดตาแหน่งดังกล่าว
จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในภาพรวม โดยส่วนราชการจะต้องมีงบประมาณรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการกาหนดตาแหน่งดังกล่าว และไม่ใช้เป็นเหตุในการขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมด้วย
คณะกรรมการฯ จึงมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
6.1 เนื่องด้วยระยะเวลาของแผนฯ เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
ซึ่งปัจจุบันใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว อีกทั้งส่วนราชการไม่สามารถกันงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีได้
ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนจึงควรปรับช่วงระยะเวลาในการกาหนดตาแหน่งตามแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาในการดาเนินการกาหนดตาแหน่งตามที่เสนอมาด้วย
6.2 เนื่องจากแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็น
ระดับที่สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ของกรมการพัฒนาชุมชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งงบประมาณด้านบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชนอาจไม่เพียงพอ
ต่อการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามแผนดังกล่าว ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนควรดาเนินการกาหนดตาแหน่ง
ตามแผนฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกรมด้วย
7. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการปรับปรุงการจัดทาแผนการกาหนดตาแหน่ง
เพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการกาหนดตาแหน่ง เป็นช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตามข้อ 6.1 และปรับลดการปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จากตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชานาญการ
เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ (ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในกลุ่มงาน
ที่ต่ากว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง ๑ ระดับ) สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จานวน 556 ตาแหน่ง
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตามข้อ 6.2 จึงเสนอ
อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาการจัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
เป็นระดับทีส่ ูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2564 - 2566 จานวน 523 ตาแหน่ง ดังนี้
7.1 เห็นชอบแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับ
ที่สูงขึ้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 523 ตาแหน่ง
7.2 อนุมัติการยกเว้นการยุบเลิกตาแหน่ง สาหรับการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
เป็นระดับที่สูงขึ้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่ง จานวน 523 ตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
7.2.1 ราชการบริหารส่วนกลาง (49 ตาแหน่ง)
(1) ประเภทอานวยการ ระดับสูง (3 ตาแหน่ง)
(1.1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองแผนงาน จานวน 1 ตาแหน่ง
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(1.3) ตาแหน่งเลขานุการกรม จานวน 1 ตาแหน่ง
(2) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ (45 ตาแหน่ง)
ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างาน (5 ตาแหน่ง)
(2.1) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและ
กิจการพิเศษ จานวน 1 ตาแหน่ง
(2.2) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
จานวน 1 ตาแหน่ง
(2.3) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และบาเหน็จความชอบ จานวน 1 ตาแหน่ง
(2.4) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ
จานวน 1 ตาแหน่ง
(2.5) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานสารบรรณกลางและอานวยการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (40 ตาแหน่ง)
(2.6) ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จานวน 31 ตาแหน่ง
(2.7) ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จานวน 8 ตาแหน่ง
(2.8) ตาแหน่งนิติกร จานวน 1 ตาแหน่ง
(3) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (1 ตาแหน่ง)
(3.1) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
จานวน 1 ตาแหน่ง
7.2.2 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (474 ตาแหน่ง)
(1) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ (474 ตาแหน่ง)
ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างาน (398 ตาแหน่ง)
(1.1) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน จานวน 76 ตาแหน่ง
(1.2) ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ จานวน 322 ตาแหน่ง
ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (76 ตาแหน่ง)
(1.3) ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จานวน 76 ตาแหน่ง
มติ ที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็ นว่าเพื่อให้ การบริหาร
ทรั พยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ สามารถสนับสนุนการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายสาคัญของ
รัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ อานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกาหนดตาแหน่ง
เพื่อปรับ ปรุ งการกาหนดตาแหน่ งเป็นระดับสูงขึ้น และการอนุมัติให้ยกเว้นการยุบเลิ กตาแหน่ง เป็นของ
อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ตามนัยมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับ
ที่สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จานวน 523 ตาแหน่ง
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เป็นระดับที่สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ในการปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่ง จานวน 523 ตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
2.1 ราชการบริหารส่วนกลาง (49 ตาแหน่ง)
(1) ประเภทอานวยการ ระดับสูง (3 ตาแหน่ง)
(1.1) ตาแหน่งผู้อานวยการกองแผนงาน จานวน 1 ตาแหน่ง
(1.2) ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 ตาแหน่ง
(1.3) ตาแหน่งเลขานุการกรม จานวน 1 ตาแหน่ง
(2) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ (45 ตาแหน่ง)
ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างาน (5 ตาแหน่ง)
(2.1) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและ
กิจการพิเศษ จานวน 1 ตาแหน่ง
(2.2) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
จานวน 1 ตาแหน่ง
(2.3) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และบาเหน็จความชอบ จานวน 1 ตาแหน่ง
(2.4) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและภารกิจพิเศษ
จานวน 1 ตาแหน่ง
(2.5) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานสารบรรณกลางและอานวยการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (40 ตาแหน่ง)
(2.6) ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จานวน 31 ตาแหน่ง
(2.7) ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จานวน 8 ตาแหน่ง
(2.8) ตาแหน่งนิติกร จานวน 1 ตาแหน่ง
(3) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (1 ตาแหน่ง)
(3.1) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
จานวน 1 ตาแหน่ง
2.2 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (474 ตาแหน่ง)
(1) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ (474 ตาแหน่ง)
ตาแหน่งสาหรับหัวหน้างาน (398 ตาแหน่ง)
(1.1) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน จานวน 76 ตาแหน่ง
(1.2) ตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ จานวน 322 ตาแหน่ง
ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (76 ตาแหน่ง)
(1.3) ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จานวน 76 ตาแหน่ง

บัญชีแนบ 1
ตำแหน่งเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งพัฒนำกำรอำเภอ จำนวน 322 ตำแหน่ง
จำกประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร เป็นประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ส่วนรำชกำรและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม
เลขทีต่ ำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ระดับ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกระบี่
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะลันตำ
6737
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำพนม
6717
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปลำยพระยำ
6746
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลำทับ
6742
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำญจนบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย
6267
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอไทรโยค
6209
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสังขละบุรี
6275
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองปรือ
6271
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอห้วยกระเจำ
6279
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำฬสินธุ์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกมลำไสย
3357
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำวง
3373
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอฆ้องชัย
3450
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดอนจำน
3445
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำคู
3455
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำมน
3432
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอร่องคำ
3437
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสมเด็จ
3425
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำมชัย
3460
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร

ส่วนรำชกำรและตำแหน่งที่ขอกำหนดไว้ใหม่
เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ระดับ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกระบี่
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะลันตำ
6737
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำพนม
6717
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปลำยพระยำ
6746
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลำทับ
6742
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำญจนบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย
6267
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอไทรโยค
6209
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสังขละบุรี
6275
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองปรือ
6271
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอห้วยกระเจำ
6279
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำฬสินธุ์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกมลำไสย
3357
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำวง
3373
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอฆ้องชัย
3450
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดอนจำน
3445
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำคู
3455
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำมน
3432
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอร่องคำ
3437
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสมเด็จ
3425
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำมชัย
3460
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
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3417
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอห้วยผึ้ง
3441
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร
5460
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคลองลำน
5448
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทรำยทองวัฒนำ
5452
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบึงสำมัคคี
5464
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำงศิลำทอง
5456
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดขอนแก่น
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย
3647
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนแฮด
3634
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเปือยน้อย
3620
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพระยืน
3605
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภูผำม่ำน
3610
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงเก่ำ
3586
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองนำคำ
3643
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแก่งหำงแมว
1522
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำคิชฌกูฎ
1537
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน
1527
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสอยดำว
1532
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคลองเขื่อน
1629
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอท่ำตะเกียบ
1625
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
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สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองกุงศรี
3417
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอห้วยผึ้ง
3441
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโกสัมพีนคร
5460
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคลองลำน
5448
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทรำยทองวัฒนำ
5452
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบึงสำมัคคี
5464
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำงศิลำทอง
5456
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดขอนแก่น
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย
3647
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนแฮด
3634
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเปือยน้อย
3620
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพระยืน
3605
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภูผำม่ำน
3610
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงเก่ำ
3586
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองนำคำ
3643
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแก่งหำงแมว
1522
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำคิชฌกูฎ
1537
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน
1527
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสอยดำว
1532
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคลองเขื่อน
1629
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอท่ำตะเกียบ
1625
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
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1613
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอรำชสำส์น
1617
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสนำมชัยเขต
1621
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชลบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะจันทร์
1763
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะสีชัง
1755
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ่อทอง
1736
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีรำชำ
1751
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสัตหีบ
1758
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองใหญ่
1742
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเนินขำม
818
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสรรพยำ
794
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองมะโมง
814
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคอนสำร
3740
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอซับใหญ่
3770
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเนินสง่ำ
3751
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนเขว้ำ
3678
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนแท่น
3765
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภักดีชุมพล
3747
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองบัวระเหว
3755
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชุมพร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งตะโก
6816
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
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สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแปลงยำว
1613
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอรำชสำส์น
1617
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสนำมชัยเขต
1621
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชลบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะจันทร์
1763
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะสีชัง
1755
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ่อทอง
1736
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีรำชำ
1751
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสัตหีบ
1758
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองใหญ่
1742
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเนินขำม
818
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสรรพยำ
794
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองมะโมง
814
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคอนสำร
3740
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอซับใหญ่
3770
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเนินสง่ำ
3751
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนเขว้ำ
3678
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนแท่น
3765
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภักดีชุมพล
3747
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองบัวระเหว
3755
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชุมพร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งตะโก
6816
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
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6808
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอละแม
6812
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงรำย
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอขุนตำล
4646
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเชียงของ
4574
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดอยหลวง
4668
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอป่ำแดด
4655
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพญำเม็งรำย
4650
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่ฟ้ำหลวง
4660
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่ลำว
4632
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่สรวย
4620
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงแก่น
4642
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงชัย
4637
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
4664
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกัลยำณิวัฒนำ
4817
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอไชยปรำกำร
4833
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดอยหล่อ
4847
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่วำง
4837
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงแหง
4824
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภออมก๋อย
4842
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรัง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังวิเศษ
7310
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพะโต๊ะ
6808
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอละแม
6812
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงรำย
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอขุนตำล
4646
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเชียงของ
4574
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดอยหลวง
4668
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอป่ำแดด
4655
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพญำเม็งรำย
4650
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่ฟ้ำหลวง
4660
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่ลำว
4632
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่สรวย
4620
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงแก่น
4642
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงชัย
4637
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
4664
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกัลยำณิวัฒนำ
4817
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอไชยปรำกำร
4833
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดอยหล่อ
4847
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่วำง
4837
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงแหง
4824
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภออมก๋อย
4842
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรัง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังวิเศษ
7310
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
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7320
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะกูด
1680
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะช้ำง
1676
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคลองใหญ่
1663
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ่อไร่
1667
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแหลมงอบ
1672
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตำก
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนตำก
5488
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพบพระ
5527
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่ระมำด
5500
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังเจ้ำ
5532
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำมเงำ
5494
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครปฐม
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพุทธมณฑล
6181
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครพนม
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำทม
3865
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโพนสวรรค์
3837
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังยำง
3869
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอขำมทะเลสอ
2224
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2229
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเทพำรักษ์
2234
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบัวลำย
2248
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
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7320
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะกูด
1680
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะช้ำง
1676
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคลองใหญ่
1663
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ่อไร่
1667
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแหลมงอบ
1672
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตำก
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนตำก
5488
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพบพระ
5527
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่ระมำด
5500
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังเจ้ำ
5532
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำมเงำ
5494
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครปฐม
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพุทธมณฑล
6181
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครพนม
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำทม
3865
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโพนสวรรค์
3837
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังยำง
3869
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอขำมทะเลสอ
2224
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2229
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเทพำรักษ์
2234
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบัวลำย
2248
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
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2205
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพระทองคำ
2238
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองยำง
2252
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลำทะเมนชัย
2256
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังน้ำเขียว
2219
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสีดำ
2243
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอขนอม
6969
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6973
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอช้ำงกลำง
6977
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรำ
6952
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนบพิตำ
6981
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำบอน
6965
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงขัน
6961
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพระพรหม
6938
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลำนสกำ
6947
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเก้ำเลี้ยว
5643
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอชุมตำบง
5651
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่เปิน
5655
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่วงก์
5647
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนนทบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอไทรน้อย
894
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนเหลื่อม
2205
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพระทองคำ
2238
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองยำง
2252
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลำทะเมนชัย
2256
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังน้ำเขียว
2219
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสีดำ
2243
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอขนอม
6969
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6973
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอช้ำงกลำง
6977
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรำ
6952
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนบพิตำ
6981
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำบอน
6965
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงขัน
6961
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพระพรหม
6938
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลำนสกำ
6947
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเก้ำเลี้ยว
5643
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอชุมตำบง
5651
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่เปิน
5655
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่วงก์
5647
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนนทบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอไทรน้อย
894
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
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882
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่
906
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด
900
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี
878
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดน่ำน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
4951
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งช้ำง
4943
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำหมื่น
4935
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ่อเกลือ
4939
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนหลวง
4922
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่จริม
4926
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสองแคว
4947
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสันติสุข
4931
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบึงกำฬ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบึงโขงหลง
4218
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบุ่งคล้ำ
4200
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีวิไล
4204
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบุรีรมั ย์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแคนดง
2430
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2393
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำโพธิ์
2421
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโนนดินแดง
2402
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ
2398
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงกรวย
882
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงใหญ่
906
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำกเกร็ด
900
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี
878
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดน่ำน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
4951
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งช้ำง
4943
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำหมื่น
5935
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ่อเกลือ
4939
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนหลวง
4922
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่จริม
4926
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสองแคว
5947
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสันติสุข
4931
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบึงกำฬ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบึงโขงหลง
4218
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบุ่งคล้ำ
4200
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีวิไล
4204
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบุรีรมั ย์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแคนดง
2430
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2393
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำโพธิ์
2421
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโนนดินแดง
2402
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ
2398
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ

-8สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนด่ำน
2426
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์
2416
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปะคำ
2406
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพลับพลำชัย
2411
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปทุมธำนี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอธัญบุรี
967
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลำดหลุมแก้ว
940
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกุยบุรี
6300
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทับสะแก
6306
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงสะพำนน้อย
6324
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปรำณบุรี
6318
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำมร้อยยอด
6334
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปรำจีนบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีมโหสถ
1833
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพระนครศรีนครอยุธยำ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภำชี
1187
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลำดบัวหลวง
1194
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพะเยำ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเชียงม่วน
5018
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภูกำมยำว
5022
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพังงำ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกะปง
7033
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะยำว
7029
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคุระบุรี
7038
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนด่ำน
2426
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์
2416
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปะคำ
2406
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพลับพลำชัย
2411
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปทุมธำนี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอธัญบุรี
967
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลำดหลุมแก้ว
940
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกุยบุรี
6300
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทับสะแก
6306
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงสะพำนน้อย
6324
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปรำณบุรี
6318
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำมร้อยยอด
6334
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปรำจีนบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีมโหสถ
1833
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพระนครศรีนครอยุธยำ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภำชี
1187
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลำดบัวหลวง
1194
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพะเยำ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเชียงม่วน
5018
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภูกำมยำว
5022
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพังงำ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกะปง
7033
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะยำว
7029
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคุระบุรี
7038
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ

-9สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทับปุด
7017
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอท้ำยเหมือง
7023
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพัทลุง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกงหรำ
7605
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำชัยสน
7610
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอตะโหมด
7619
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงแก้ว
7615
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอป่ำบอน
7631
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอป่ำพะยอม
7627
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีนครินทร์
7636
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีบรรพต
7623
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพิจิตร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดงเจริญ
5738
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทับคล้อ
5720
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบึงนำรำง
5743
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวชิรบำรมี
5729
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังทรำยพูน
5716
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำกเหล็ก
5733
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำมง่ำม
5724
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอชะอำ
6415
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองหญ้ำปล้อง
6411
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำค้อ
5885
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทับปุด
7017
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอท้ำยเหมือง
7023
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพัทลุง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกงหรำ
7605
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำชัยสน
7610
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอตะโหมด
7619
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงแก้ว
7615
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอป่ำบอน
7631
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอป่ำพะยอม
7627
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีนครินทร์
7636
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีบรรพต
7623
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพิจิตร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดงเจริญ
5738
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทับคล้อ
5720
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบึงนำรำง
5743
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวชิรบำรมี
5729
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังทรำยพูน
5716
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำกเหล็ก
5733
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำมง่ำม
5724
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอชะอำ
6415
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองหญ้ำปล้อง
6411
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำค้อ
5885
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ

- 10 สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอน้ำหนำว
5939
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังโป่ง
5934
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดภูเก็ต
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกะทู้
7066
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต
7054
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดมหำสำรคำม
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกุดรัง
3986
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแกดำ
3981
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอชื่นชม
3991
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดมุกดำหำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองสูง
2481
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหว้ำนใหญ่
2487
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำงมะผ้ำ
5156
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดยโสธร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอค้อวัง
2563
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทรำยมูล
2553
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอไทยเจริญ
2567
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอป่ำติ้ว
2558
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งเขำหลวง
2731
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมยวดี
2717
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองสรวง
2726
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองฮี
2742
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอน้ำหนำว
5939
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังโป่ง
5934
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดภูเก็ต
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกะทู้
7066
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต
7054
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดมหำสำรคำม
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกุดรัง
3986
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแกดำ
3981
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอชื่นชม
3991
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดมุกดำหำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองสูง
2481
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหว้ำนใหญ่
2487
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปำงมะผ้ำ
5156
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดยโสธร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอค้อวัง
2563
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทรำยมูล
2553
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอไทยเจริญ
2567
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอป่ำติ้ว
2558
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งเขำหลวง
2731
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมยวดี
2717
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองสรวง
2736
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองฮี
2742
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ

- 11 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระนอง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอละอุ่น
7088
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสุขสำรำญ
7105
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระยอง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำชะเมำ
1953
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนิคมพัฒนำ
1957
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนฉำง
1945
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังจันทร์
1949
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดรำชบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอจอมบึง
6447
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงแพ
6498
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนคำ
6506
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวัดเพลง
6502
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสวนผึ้ง
6494
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลพบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโคกเจริญ
1077
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสระโบสถ์
1072
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำปำง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแจ้ห่ม
5200
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองปำน
5242
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่พริก
5247
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่เมำะ
5233
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสบปรำบ
5251
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเสริมงำม
5238
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระนอง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอละอุ่น
7088
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสุขสำรำญ
7105
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระยอง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำชะเมำ
1953
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนิคมพัฒนำ
1957
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนฉำง
1945
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังจันทร์
1949
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดรำชบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอจอมบึง
6447
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงแพ
6498
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนคำ
6506
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวัดเพลง
6502
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสวนผึ้ง
6494
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลพบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโคกเจริญ
1077
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสระโบสถ์
1072
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำปำง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแจ้ห่ม
5200
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองปำน
5242
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่พริก
5247
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแม่เมำะ
5233
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสบปรำบ
5251
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเสริมงำม
5238
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ

- 12 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้ำง
5305
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนธิ
5296
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงหนองล่อง
5309
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำด้วง
4517
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำแห้ว
4521
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอผำขำว
4534
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภูกระดึง
4525
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภูหลวง
4529
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองหิน
4543
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเอรำวัณ
4539
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโนนคูณ
2903
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบึงบูรพ์
2917
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพยุห์
2898
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
2925
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองจันทร์
2913
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศิลำลำด
2921
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสกลนคร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกุดบำก
4086
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกุสุมำลย์
4081
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคำตำกล้ำ
4108
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโคกศรีสุพรรณ
4077
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้ำง
5305
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนธิ
5296
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงหนองล่อง
5309
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำด้วง
4517
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำแห้ว
4521
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอผำขำว
4534
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภูกระดึง
4525
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภูหลวง
4529
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองหิน
4543
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเอรำวัณ
4539
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโนนคูณ
2903
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบึงบูรพ์
2917
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพยุห์
2898
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
2925
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองจันทร์
2913
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศิลำลำด
2921
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสกลนคร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกุดบำก
4086
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกุสุมำลย์
4081
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคำตำกล้ำ
4108
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโคกศรีสุพรรณ
4077
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ

- 13 สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเจริญศิลป์
4112
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเต่ำงอย
4073
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนิคมน้ำอูน
4104
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพังโคน
4094
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโพนนำแก้ว
4068
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภูพำน
4090
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอส่องดำว
4117
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสงขลำ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกระแสสินธ์
7803
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง
7820
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอควนเนียง
7812
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำหม่อม
7816
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงกล่ำ
7799
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอรัตภูมิ
7807
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงพลี
1986
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงเสำธง
2002
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพระประแดง
1992
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์
1998
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
1973
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้ว
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำฉกรรจ์
1880
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคลองหำด
1856
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
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ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเจริญศิลป์
4112
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเต่ำงอย
4073
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนิคมน้ำอูน
4104
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพังโคน
4094
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโพนนำแก้ว
4068
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอภูพำน
4090
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอส่องดำว
4117
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสงขลำ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกระแสสินธ์
7803
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง
7820
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอควนเนียง
7812
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำหม่อม
7816
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงกล่ำ
7799
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอรัตภูมิ
7807
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงพลี
1986
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบำงเสำธง
2002
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพระประแดง
1992
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์
1998
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
1973
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้ว
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขำฉกรรจ์
1880
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอคลองหำด
1856
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
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1893
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอตำพระยำ
1884
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังน้ำเย็น
1889
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์
1897
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดอนพุด
1340
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังม่วง
1348
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองโดน
1344
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอท่ำช้ำง
1396
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพรหมบุรี
1391
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี
1364
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุง่ เสลี่ยม
6019
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีนคร
6014
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดอนเจดีย์
6608
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะพงัน
7204
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเกำะสมุย
7222
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเคียนซำ
7212
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอชัยบุรี
7229
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดอนสัก
7200
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอท่ำฉำง
7180
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโคกสูง
1893
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอตำพระยำ
1884
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังน้ำเย็น
1889
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์
1897
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดอนพุด
1340
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังม่วง
1348
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองโดน
1344
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอท่ำช้ำง
1396
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพรหมบุรี
1391
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี
1364
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย
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6019
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีนคร
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7152
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนตำขุน
7225
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนนำเดิม
7208
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวิภำวดี
7233
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเวียงสระ
7217
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุรินทร์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขวำสินรินทร์
3057
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโนนนำรำยณ์
3065
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพนมดงรัก
3061
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลำดวน
3052
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองคำย
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโพธิ์ตำก
4236
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอรัตนวำปี
4231
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีเชียงใหม่
4209
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสระใคร
4222
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสังคม
4213
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำวัง
4295
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสุวรรณคูหำ
4280
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอ่ำงทอง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอป่ำโมก
1429
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำมโก้
1463
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแสวงหำ
1446
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
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นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลำดวน
3052
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองคำย
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโพธิ์ตำก
4236
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอรัตนวำปี
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นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอศรีเชียงใหม่
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นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสระใคร
4222
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสังคม
4213
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำวัง
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นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสุวรรณคูหำ
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นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอ่ำงทอง
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอป่ำโมก
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นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำมโก้
1463
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแสวงหำ
1446
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
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ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
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สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอชำนุมำน
3322
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพนำ
3327
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลืออำนำจ
3297
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุดรธำนี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกู่แก้ว
4446
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอไชยวำน
4434
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งฝน
4430
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำยูง
4438
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอน้ำโสม
4401
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอประจักษ์ศลิ ปำคม
4442
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพิบูลย์รักษ์
4426
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังสำมหมอ
4376
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองแสง
4422
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอตรอน
5367
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทองแสนขัน
5372
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอน้ำปำด
5346
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนโคก
5380
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอฟำกท่ำ
5376
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลับแล
5361
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุทัยธำนี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทัพทัน
6046
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสว่ำงอำรมณ์
6086
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอำนำจเจริญ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอชำนุมำน
3322
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพนำ
3327
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลืออำนำจ
3297
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุดรธำนี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกู่แก้ว
4446
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอไชยวำน
4434
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งฝน
4430
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำยูง
4438
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอน้ำโสม
4401
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอประจักษ์ศลิ ปำคม
4442
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพิบูลย์รักษ์
4426
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอวังสำมหมอ
4376
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองแสง
4422
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอตรอน
5367
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทองแสนขัน
5372
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอน้ำปำด
5346
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนโคก
5380
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอฟำกท่ำ
5376
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอลับแล
5361
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุทัยธำนี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทัพทัน
6046
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสว่ำงอำรมณ์
6086
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
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6091
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกุดข้ำวปุ้น
3247
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขมรำฐ
3122
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโขงเจียม
3237
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดอนมดแดง
3233
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งศรีอุดม
3242
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำเยีย
3260
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอน้ำขุ่น
3264
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร
3130
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสว่ำงวีระวงศ์
3268
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเหล่ำเสือโก้ก
3252
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอห้วยคต
6091
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอกุดข้ำวปุ้น
3247
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเขมรำฐ
3122
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโขงเจียม
3237
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอดอนมดแดง
3233
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอทุ่งศรีอุดม
3242
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอนำเยีย
3260
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอน้ำขุ่น
3264
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร
3130
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสว่ำงวีระวงศ์
3268
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเหล่ำเสือโก้ก
3252
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
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ตำแหน่งเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุน
กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน (นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำรพิเศษ) จำนวน 76 ตำแหน่ง
จำกผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
(นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ส่วนรำชกำรและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม
เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ระดับ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกระบี่
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6689
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำญจนบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6186
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำฬสินธุ์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3332
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5385
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3465
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1468
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1543
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชลบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1685
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
764
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3652
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชุมพร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6751
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงรำย
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4548
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร

ส่วนรำชกำรและตำแหน่งที่ขอกำหนดไว้ใหม่
เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ระดับ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกระบี่
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6689
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจังหวัดกำญจนบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6186
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำฬสินธุ์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3332
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5385
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3465
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1468
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1543
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชลบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1685
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
764
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3652
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชุมพร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6751
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงรำย
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4548
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ

- 19 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4673
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรัง
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7238
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1635
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตำก
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5469
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครนำยก
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
823
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครปฐม
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6096
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครพนม
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3775
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2007
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6821
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5537
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนนจังหวัดนทบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
867
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนรำธิวำส
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7373
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดน่ำน
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4858
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบึงกำฬ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3963
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4673
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรัง
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7238
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1635
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตำก
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5469
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครนำยก
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
823
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครปฐม
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6096
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครพนม
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3775
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2007
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6821
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5537
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
867
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนรำธิวำส
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7373
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดน่ำน
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4858
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบึงกำฬ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3963
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ

- 20 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบุรีรมั ย์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2261
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปทุมธำนี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
913
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6284
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปรำจีนบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1768
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปัตตำนี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7461
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1083
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพะเยำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4962
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพังงำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6986
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพัทลุง
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7566
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5659
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5749
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6340
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5837
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแพร่
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5032
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบุรีรมั ย์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2261
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปทุมธำนี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
913
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6284
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปรำจีนบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1768
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปัตตำนี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7461
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1083
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพะเยำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4962
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพังงำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6986
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพัทลุง
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7566
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5659
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5749
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6340
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5837
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแพร่
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5032
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ

- 21 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7043
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดมหำสำรคำม
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3874
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดมุกดำหำร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2435
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5107
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดยโลธร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2493
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดยะลำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7641
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2573
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระนอง
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7070
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระยอง
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1902
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดรำชบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6421
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจังหวัดลพบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
971
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำปำง
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5161
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5256
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4451
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7043
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดมหำสำรคำม
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3874
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดมุกดำหำร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2435
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5107
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดยโสธร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2493
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดยะลำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7641
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2573
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระนอง
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7070
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระยอง
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1902
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดรำชบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6421
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลพบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
971
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำปำง
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5161
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5256
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมจังหวัดเลย
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4451
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ

- 22 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดศรีษะเกษ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2747
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสกลนคร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3996
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสงขลำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7703
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสตูล
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7325
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรปรำกำร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1962
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรสงครำม
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6651
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรสำคร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6614
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1838
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1249
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1353
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5944
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6511
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7110
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2931
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดศรีษะเกษ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2747
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสกลนคร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3996
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสงขลำ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7703
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสตูล
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7325
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรปรำกำร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1962
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรสงครำม
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6651
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรสำคร
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6614
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1838
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1249
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1353
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5944
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6511
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
7110
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
2931
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ

- 23 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองคำย
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4122
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4241
นักจัดกำรงำนทั่วไป
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอ่ำงทอง
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1401
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอำนำจเจริญ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3273
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุดรธำนี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4301
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5314
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุทัยธำนี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6025
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุบลรำชธำนี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3076
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองคำย
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4122
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4241
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอ่ำงทอง
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
1401
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอำนำจเจริญ
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3273
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุดรธำนี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
4301
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
5314
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุทัยธำนี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
6025
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุบลรำชธำนี
กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
3076
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ

- 24 บัญชีแนบ 3
ตำแหน่งเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งนักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำรพิเศษ
(ผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์) จำนวน 76 ตำแหน่ง จำกประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
เป็นประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ส่วนรำชกำรและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม
เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ระดับ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกระบี่
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6699
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำญจนบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6198
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำฬสินธุ์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3342
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5397
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3477
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1476
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1553
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชลบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1697
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
773
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3663
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชุมพร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6762
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงรำย
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4558
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร

ส่วนรำชกำรและตำแหน่งที่ขอกำหนดไว้ใหม่
เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
ระดับ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกระบี่
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6699
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจังหวัดกำญจนบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6198
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำฬสินธุ์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3342
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5397
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3477
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจันทบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1476
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1553
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชลบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1697
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
773
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3663
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชุมพร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6762
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงรำย
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4558
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ

- 25 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4685
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรัง
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7248
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1643
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตำก
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5477
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครนำยก
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
831
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครปฐม
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6106
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครพนม
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
492
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2018
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
714
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5548
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนนจังหวัดนทบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
875
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนรำธิวำส
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7384
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดน่ำน
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4868
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบึงกำฬ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4110
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4685
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรัง
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7248
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1643
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตำก
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5477
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครนำยก
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
831
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครปฐม
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6106
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครพนม
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
492
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2018
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
714
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5548
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
875
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนรำธิวำส
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7384
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดน่ำน
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4868
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบึงกำฬ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4110
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ

- 26 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบุรีรมั ย์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2273
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปทุมธำนี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
921
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6293
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปรำจีนบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1778
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปัตตำนี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7471
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1094
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพะเยำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4971
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพังงำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6994
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพัทลุง
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7576
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5669
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5759
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6350
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5849
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแพร่
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5040
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดบุรีรมั ย์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2273
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปทุมธำนี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
921
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6293
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปรำจีนบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1778
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปัตตำนี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7471
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1094
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพะเยำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4971
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพังงำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6994
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพัทลุง
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7576
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพิจิตร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5669
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5759
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6350
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5849
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแพร่
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5040
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน ชำนำญกำรพิเศษ

- 27 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7051
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดมหำสำรคำม
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3885
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดมุกดำหำร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2443
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5116
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดยโลธร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2505
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดยะลำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7649
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2585
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระนอง
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7078
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระยอง
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1910
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดรำชบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6432
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดจังหวัดลพบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
981
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำปำง
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5171
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5265
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเลย
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4462
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7051
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดมหำสำรคำม
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3885
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดมุกดำหำร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2443
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5116
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดยโสธร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2505
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดยะลำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7649
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2585
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระนอง
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7078
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระยอง
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1910
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดรำชบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6432
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลพบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
981
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำปำง
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5171
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดลำพูน
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5265
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมจังหวัดเลย
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4462
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน

ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำรพิเศษ

- 28 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดศรีษะเกษ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2760
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสกลนคร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4010
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสงขลำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7714
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสตูล
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7333
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรปรำกำร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1970
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรสงครำม
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6659
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรสำคร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6622
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1846
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1259
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1361
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5952
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6524
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7121
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2942
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
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สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดศรีษะเกษ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2760
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสกลนคร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4010
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสงขลำ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7714
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสตูล
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7333
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรปรำกำร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1970
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรสงครำม
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6659
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรสำคร
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6622
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1846
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1259
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1361
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5952
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6524
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
7121
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
2942
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
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- 29 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองคำย
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4132
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4250
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอ่ำงทอง
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1409
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอำนำจเจริญ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3281
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุดรธำนี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4313
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5324
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุทัยธำนี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6034
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุบลรำชธำนี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3087
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
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สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองคำย
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4132
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4250
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอ่ำงทอง
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
1409
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอำนำจเจริญ
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3281
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุดรธำนี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4313
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
5324
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุทัยธำนี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
6034
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุบลรำชธำนี
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
3087
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
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