กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565)
ของกรมการพัฒนาชุมชน
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พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“...ขอบใจมาก ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทางานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่างๆ มากมาย ขอให้ช่วยกันพัฒนา
คนให้มีความฉลาด สามารถช่วยตนเองได้...
ในการแนะนาส่งเสริมอาชีพ หรือให้คาแนะนาเรื่องต่าง ๆ ต้องทาให้บ่อย ๆ ไม่ใช่พูด หรือทาหนเดียว... ขอให้ช่วย
แนะนาชาวบ้าน ราษฎร ให้ขยันขันแข็ง มีความฉลาด สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ทางานหารายได้ และเก็บออม...
เมื่อถึงคราวจาเป็น ความมั่นคงของประชาชนในชนบทเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชาติ และป้องกันประเทศเป็นอย่างดี
ขอบใจ ขอให้สบายดี โชคดีทุกคน และมีความสาเร็จในการงาน...”
พระราชทานแก่พัฒนากร
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
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คาขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องใน “วันพัฒนา”
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติหน้าที่ของนักพัฒนา
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คานา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน จัดทาขึ้นโดยกรมการพัฒนาพัฒนาชุมชน
ได้นาสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมของการบริหารประเทศ มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในช่วงอนาคต ที่ ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ชุมชน ในด้านที่ มีผ ลต่อ การปฏิบัติงานพัฒ นาชุม ชน ให้มุ่ง ไปสู่
เป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” กรมการพัฒ นาชุม ชนได้มุ่ง
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทาให้มีความง่าย ท้าทาย และ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ทิศทางของยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแ รกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนความมั่นคงแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกาหนดรูปแบบ
นาไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
ขอให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่า น ร่ว มกัน สานพลัง นาวิสัย ทัศ น์ เป้า หมายของแผนปฏิบัติ ราชการไปปฏิบัติ
ด้วยพลังแห่งการพัฒนา รวมพลังเป็นหนึ่ง ร่วมสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป
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ทิศทาง นโยบาย
และแผนระดับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
กรมการพัฒนาชุมชน
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ซึ่ ง จะต้ อ งน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศไทยบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ
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ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ของยุทธศาสตร์ชาติ
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แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
นโยบายหลัก 12 ด้าน

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และกระบวนการ
ยุติธรรม

1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายราชการประจา
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน
และการดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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ประเทศไทย 4.0
แนวคิด : ประเทศไทย 4.0 คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เมื่อภายในเข้มแข็งแล้วต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก
ซึ่งจะนาพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้ สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหวัง มีความสุขและความสมานฉันท์ได้อย่างแท้จ ริง

เป้าหมาย : ปรับเปลี่ยนประเทศไทย และสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก

1) เศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Economy): การค้า การลงทุน และการจ้างงานในท้องถิ่น
2) เศรษฐกิจภูมิภาค (Regional Economy): มอง ASEAN ในภาพใหญ่ และภาพ CLMVT ที่เล็กลง
3) เศรษฐกิจโลก (Global Economy): เชื่อมโยงและเรียงร้อย ASEAN เข้าด้วยกันให้เป็นพลังต่อรอง

การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน

1) การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ
2) การสร้างสังคมที่มีจิตวิญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition)
3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition)

1) Productive Growth Engine
: ปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

2) Inclusive Growth Engine

3) Green Growth Engine

: ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งรายได้ โอกาสและความมั่งคั่ง

: การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลไกขับเคลื่อน
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เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
SDGs เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระดับนานาชาติ ซึ่งจัดทาโดยองค์กรสหประชาชาติ เป้าหมายโลกแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้มีการ
เผยแพร่และเป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ปี 2559 - 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย ซึ่งประเทศไทยได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
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23 หลักการทรงงาน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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ร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565)
วิสัยทัศน์: ประชาชนมีรากฐานการดารงชีวติ และพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ:
1. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่
ประเด็นการพัฒนาเและเป้าหมาย
ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1: การเสริมสร้ างความสงบเรียบร้ อยและความมั่ น คงภายใน เป้ า หมาย: สั ง คมมี ความสงบ
เรียบร้อยและปลอดภัย
ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2: การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เป้าหมาย: ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3: การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมาย: ชุมชนมีความสุข
ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4: การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต เป้ า หมาย: สภาพแวดล้ อ มในพื้ น ที่
มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 5: การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล เป้าหมาย: องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง
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แนวคิด ภารกิจ
และอานาจหน้าที่
กรมการพัฒนาชุมชน
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ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
ปรัชญาการพัฒนาชุมชน เป็นหลักความเป็นจริงแห่งชีวิตที่มี ความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติว่ามนุษย์ทุกชีวิต
มีคุณ ค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรี มี ศักยภาพ มี ฐานะแห่ งความเป็น มนุ ษย์ ที่ไม่ ควรได้ รับการเหยี ยบย่ า ดูหมิ่ น เหยี ยดหยาม
จากมนุษย์ด้วยกันเอง มีความสามารถจากการเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการยอมรับ และทาให้ปรากฎเป็นจริงในทางปฏิบัติจากเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันเอง โดยมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาส

ความหมายการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน หมายถึง วิธีการ หรือ โครงการ หรือ ขบวนการ หรือ กระบวนการ ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
ความสัมพันธ์แนวราบระหว่างคนในชุมชน โดยการพัฒนาจิตสาธารณะ ศักยภาพ และกระบวนการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองโดยการกระทาร่วมกันของคนในชุมชน
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ภารกิจและอานาจหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552)

กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มี การจัด ทาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
2. จัด ทาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมือ สาหรับ ประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐาน
การพัฒนาของชุมชน
3. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการ
เงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน ผู้นาชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน
4. สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน
เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทายุทธศาสตร์ชุมชน
6. ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้
ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ลักษณะโครงสร้างการบริหารราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 27

จุดยืนของกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 - 2564
“กลไกสาคัญในการสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ด้วยนวัตกรรมและการบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ภารกิจ อานาจ
หน้าที่ตาม
กฎกระทรวงฯ

ค่านิยมองค์การ
ABC DEF S&P
“ยืนเคียงข้างประชาชน
ช่วยเขาเพื่อให้เขา
ช่วยเหลือตนเองได้”

ภารกิจ และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย

ปรัชญา หลักการ
วิธีการ ที่ใช้
ในการทางาน

ประสบการณ์
ที่เชี่ยวชาญ
ของบุคลากร

เป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน: SDGs)

ผลงานสาคัญ
ที่ผ่านมา
ทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)
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นิยมองค์การของกรมการพัฒนาชุมชน

ค่า
A:

B:
C:
D:
E:
F:

S:
P:

Appreciation
Bravery
Creativity
Discovery
Empathy
Facilitation
Simplify
Practical

ชื่นชม

กล้าหาญ
สร้างสรรค์
ใฝ่รู้
เข้าใจ
เอื้ออานวย

“ยืนเคียงข้าง
ประชาชน ช่วยเขา
เพื่อให้เขา
ช่วยเหลือตนเองได้
Help them
to help
themselves”

ทาให้ง่าย
ปฏิบัติได้จริง
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การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2563 - 2565
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชน
จุดแข็ง
1. มีกลไกในการขับเคลือ่ นภารกิจสาคัญและตอบสนองนโยบายรัฐบาลไปสูก่ ารปฏิบตั ิในระดับพืน้ ที่ เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
2. มีโครงสร้างบุคลากรในพื้นที่ทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด/อาเภอ) โดยมีพัฒนาการจังหวัด/พัฒนาการอาเภอ รับผิดชอบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีพัฒนากร
ปฏิบัติงานในตาบล/หมู่บ้าน ซึ่งมีประสบการณ์และความสาเร็จในการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนต้นแบบและภูมิปัญญาชุมชน
3. บุคลากรเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน มีทักษะหลากหลาย/สหวิทยาการ (Multi-skill) เช่น ทางานเป็นทีม/ประสานงาน (ผู้เอื้อ/อานวยการ)/ทางานกับชุมชน มีระบบการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชน มีความมุ่งมั่น/ทุ่มเท/เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้การสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน มีอุปนิสัยเข้าใจคนอื่น /เกื้อกูล/สร้าง
บรรยากาศการทางานเป็นทีม ใช้หลักการทางานแบบมีสว่ นร่วม มีรูปแบบการทางานเชิงกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม จึงเหมาะสมเป็นหน่วยงานบูรณาการงานพัฒนาชุมชนในทุกระดับ
4. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจ มีจิตสาธารณะ ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้ทเี่ กีย่ วข้อง (เป็นศรัทธาที่เดินได้)
5. บุคลากรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และสนับสนุนการทางานได้รวดเร็วและทั่วถึง
6. มีศักยภาพในการสร้างและใช้เครือข่ายมวลชนขับเคลื่อนงาน/ทางานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดาเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น อาสาพัฒนาชุมชน (อช.),
ผู้นา อช., อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับประเทศ/ภาค/จังหวัด/อาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน, คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กร
ชุมชน (ศอช.) ระดับประเทศ/จังหวัด/อาเภอ, คณะทางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน, คณะกรรมการเครือข่าย OTOP
7. ผู้บริหารระดับองค์การมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
8. ภารกิจกรมฯ มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายการทางานของกรมฯ มีความอ่อนตัวสามารถปรับ/ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล นาไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็ว
9. มีส่วนงานที่รับผิดชอบงานสารสนเทศทั้งส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค มีความสามารถในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน สู่การจัดทาแผนชุมชนเชิงคุณภาพ
สามารถนาเป็นเครือ่ งมือการพัฒนาหมู่บา้ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลที่สาคัญสาหรับพัฒนาประเทศ เช่น ฐานข้อมูล จปฐ., กชช. 2ค, กองทุนแม่ของแผ่นดิน, การลงทะเบียน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยข้อมูล จปฐ.เป็นข้อมูลพื้นฐานถึงระดับครัวเรือนที่ทงั้ ภาครัฐ/เอกชนนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในการพัฒนาชุมชน มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม/
สมบูรณ์ สามารถให้การสนับสนุนการทางานของบุคลากรและผู้บริหาร ได้อย่างมีประสิทธิผล
10. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสารขององค์กรที่มคี วามพร้อมครอบคลุมทั่วประเทศ สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบ Video Conference, ระบบสานักงานอัตโนมัติ (OA)
11. มีสถาบันการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานพัฒนาบุคลากร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครอบคลุมทุกพืน้ ที่
12. มีแหล่งเรียนรู้การพัฒนาชุมชน มีชุมชนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้ ี่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
13. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทางาน ยึดหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
14. เป็นองค์กรหลัก/แกนหลักในการประสานงานประชารัฐ ในการส่งเสริมอาชีพ สัมมาชีพ และ OTOP ในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจฐานราก
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 33

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชน
จุดอ่อน
1. ระบบฐานข้อมูลของกรมฯ ยังขาดการจัดระบบข้อมูล บูรณาการการสร้างความเชื่อมโยง การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขาดการบูรณาการระบบรายงานในระดับกรมฯ ทาให้พื้นที่ต้องทางานซับซ้อน
3. ขาดการถ่ายทอดสอนงานตามหลักปรัชญาการพัฒนาชุมชนสู่นักพัฒนารุ่นใหม่บุคลากรน้อยลงมากและมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ส่งผลต่อสมรรถนะองค์กร โดยรวม บุคลากรอ่อนล้าจาก
ปริมาณงานที่มากขึ้น หลากหลาย ซับซ้อน
4. บุคลากรกรมฯ ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญในงาน เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ
5. การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง หลักสูตรน้อย และขาดการอบรมให้ความรูใ้ หม่ ๆ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและเรียนรูด้ ้วยตนเอง (Trial and Error)
6. มีความต้องการการบริหารจัดการตามภารกิจที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาทรัพยากรหรือความต้องการของพื้นที่ จึงต้องการ คนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน หลากหลายตามภารกิจ ทาให้ยากแก่การทีบ่ ุคคลจะบรรลุความต้องการสูงสุดในการเป็นข้าราชการ (Self Esteem)
7. แนวโน้ม การลดลงของขวัญกาลัง ใจ แรงจูง ใจในการทางาน บุคลากรบางส่วนขาดจิตวิญญาณในการสร้างความผูกพันต่อประชาชนอย่างเข้าใจและเข้าถึง ขาดการสืบทอดวิถี/
วัฒนธรรม การสร้างความผูกพันจากรุ่นสูร่ ุ่น วิธีการถ่ายทอดจิตวิญญาณการพัฒนาชุมชนไม่เป็นองค์รวม
8. การบริหารอัตรากาลังของกรมฯ ยังไม่สมดุลกับการวางแผนยุทธศาสตร์ เช่น ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่
9. แผนการโยกย้าย/แต่งตั้งบุคลากรไม่แน่นอน บางครั้งมีการแต่งตั้งล่าช้าทาให้ขาดแคลนอัตรากาลังทางาน ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี ทาให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง
10. ขาดการ Design ระบบ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจทิ ัล
11. มีการนางานวิจัยและผลการประเมินการดาเนินงาน ไปใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่เท่าที่ควรในการพัฒนาประสิทธิภาพกรมฯ
12. มีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปฏิบัติงานจริง ทาให้เกิดผลงานมีความไม่สมบูรณ์และเสี่ยงต่อการกระทาผิด
13. ภารกิจของกรมฯ คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ทาให้ พช. ต้องรับงานที่ไม่ใช่ภารกิจมาทา เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
14. ข้อจากัดจากระเบียบ/กฎหมายที่ ล้าสมั ย ยัง ไม่ได้ป รับปรุง ให้เข้ากับ สถานการณ์ปัจจุบัน การทางานอาจล่าช้าจากการตีความกฎหมาย และบางครั้ง เกิดข้อจากัดไม่ส ามารถ
ดาเนินการได้

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 34

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชน
โอกาส
1. พระราชบัญ ญั ติ ก ารอานวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กาหนดให้ห น่วยงานราชการต้องมี การปรับ ปรุง การให้บริการแก่ ป ระชาชนให้
มีป ระสิท ธิภาพและความรวดเร็วมากขึ้น
2. พฤติกรรมผู้บริโภคในการการเลือกซือ้ และชาระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพิม่ มากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ชมุ ชนต้องให้ความสาคัญในเรือ่ งของ
ช่องทางการจัดจาหน่ายด้วย
3. การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยสร้างโอกาสการพัฒนาและการเชื่อมโยงในระดับพืน้ ที่ รวมทั้งช่วยเพิ่มบทบาทขององค์กรไปสู่
ระดับภูมิภาคมากขึ้น
4. การเปิดประชาคมอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษเอื้อต่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ของประชาชน
5. รัฐบาลให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) และเศรษฐกิจฐานราก/ท้องถิ่น โดยมีการออกมาตรการส่งเสริม และกระจายความมั่งคั่ง
ไปจังหวัดต่าง ๆ มากขึ้น
6. นโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ ประชารัฐ logistics เขตเศรษฐกิ จพิเศษ Thailand 4.0 ที่กาหนดการทางานแบบสานพลังประชารัฐ สร้างผลงานและความโดดเด่นให้กรมฯ
ได้รับการยอมรับจากภาคี เอื้อประโยชน์ให้กรมฯ ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ดี
7. มีแนวโน้มของการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Startup) วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจขึ้นมามากขึ้น ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้น
8. การเติบโตของภาคการท่องเทีย่ วอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงานในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศมากขึ้น ส่งผลต่ อการเติบโตของการท่องเทีย่ วชุมชน
ซึ่งเป็นโอกาสในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
9. การพัฒนาของเศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรม และดิจิทัลภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย และอุตสาหกรรม New S-Curve ส่งผลให้ประเทศไทยกาลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าสูงได้มากขึ้น
10. แนวโน้มด้านสุขภาพ อาหาร ออกกาลังกาย ธรรมชาติบาบัด สมุนไพร ส่งผลให้ชุมชนต่อยอดอาชีพ เครือข่ายการผลิตได้
11. พ.ร.บ.เงินทุนหมุนเวียนรองรับการทางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
12. การปรับค่าแรงขั้นต่าส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
13. สถานการณ์โลกเข้าสู่ยุค Digital และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย นวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถช่วยให้ระบบการติดต่อสื่อสารประสานงาน การเข้าถึง และเผยแพร่
ข้อมูลสู่ประชาชนสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการติดต่อระหว่างหน่วยงานรัฐ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานรัฐได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งมีส่วนสาคัญ
ในการช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ สร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/สินค้า OTOP ได้ เป็นการเพิ่มรายได้ใช้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชน
โอกาส
14. ระบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร์ หรื อ เทคโนโลยีส มั ย ใหม่ ส ามารถเข้า มาเป็น เครื่อ งมื อ ในการช่ ว ยพั ฒ นาเชิ ง พื้น ที่ ไ ด้อ ย่า งมี ค วามแม่ น ยา โดยสามารถ ใช้ ข้ อมู ล เชิ ง พื้น ที่ จั ดทา
รายละเอียดโครงการได้
15. สื่อผ่านช่องทาง Social Media เช่น Facebook Page มีอิทธิพลในการรายงานข่าว และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
16. ชุมชนมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร คนมีการศึกษาสูงขึ้น มีความพร้อมรองรับการพัฒนาชุมชน
17. รัฐบาลจัดทายุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน สามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดี ยวกันได้อย่างต่อเนื่องเป็น รูปธรรม
มีนโยบายรัฐบาล, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนแม่บท, แผนปฏิรูปประเทศ, แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ , ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ให้ประสบความสาเร็จ
18. รัฐบาลผลักดันให้ภาคส่วนราชการปรับตัวเข้าสู่รฐั บาล 4.0 (Government 4.0) โดยมุ่งเน้นการทางานร่วมกัน มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาสมรรถนะการทางาน
19. รัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
20. โครงการจิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ ทาให้งานอาสาสมัครในชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบมีความชัดเจนมากขึ้น
21. รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนในเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้าอย่างจริงจัง
22. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนบริหารจัดการเองโดยตรง ทาให้เอื้อต่องานพัฒนาชุมชนในพื้นที่
23. มีการทางานในรูปแบบประชารัฐ ทาให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
24. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ให้ความสาคัญในการนาฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
25. กระแสในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีม่ ีมากขึ้น ทาให้ต้องมีการนาประเด็นดังกล่าวมาสอดแทรกในกิจกรรมหรือโครงการที่พั ฒนาขึ้นมาด้วย
26. รัฐธรรมนูญให้ความสาคัญในการพัฒนาพื้นที่และปกครองในรูปแบบการกระจายอานาจมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการในพืน้ ที่มีประสิทธิ ภาพเพิม่ ขึ้น
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชน
อุปสรรค
1. ภัยคุกคามภายนอกต่อชุมชนมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ความผันแปรของระบบเศรษฐกิจโลก ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การอพยพวัยแรงงานเข้าเมือง มีแรงงานข้ามชาติ
เข้ามามากขึ้น เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2. การเข้าสู่สังคมผู้สงู อายุ ส่งผลต้องให้ความสาคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผูส้ ูงอายุในระดับพืน้ ที่มากขึ้น กระบวนการพัฒนาชุมชนและผูน้ าชุมชนที่มีประสิทธิภาพมีน้อยลง
3. การทางานระหว่างบุคลากรและผูน้ าชุมชนที่มีอายุแตกต่างกันมาก ทาให้มีช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) และทาให้เกิดความไม่เข้าใจในมุมมอง ความคิดของคนในแต่ละวัย
4. คนรุ่นใหม่บางส่วนไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมบริหารการจัดการชุมชน จึงทาให้ชุมชนมีความเสี่ยงในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งในอนาคต
5. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป มีช่องทางการเข้าถึงมากขึ้น ทาให้คนในชุมชนรู้ไม่เท่าทัน ภัยรูปแบบไซเบอร์ (Cyber-Security) มีความหลากหลายและจานวนมากขึ้น
6. สังคมไทยยังประสบปัญหาความเหลือ่ มล้าในพื้นที่ต่าง ๆ จานวนมาก โดยสะท้อนผ่านประเด็นด้านการศึกษา สาธารณสุข การสร้างอาชีพและรายได้ โครงสร้างพื้นฐาน
7. สถานการณ์ทางการเมืองยังมีความขัดแย้ง ส่งผลให้ชุมชน มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก ทาให้ความสามัคคีและสมานฉันท์ในชุมชนลดลง
8. การขยายตัวของความเป็นเมืองที่เพิม่ ขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการทิ้งถิ่นฐานในชนบทเพิ่มขึ้น ทาให้กรมฯ ต้องปรับบทบาทและแนวทางดาเนินงานอย่างเหมาะสม
9. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มเี งื่อนไขการปฏิบัติและระยะเวลาจากัด ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการทางาน
10. การดาเนินชีวิตของคนชุมชนในช่วงวัยทางานต้องเคลื่อนย้ายเข้ามาใช้แรงงานในเมือง ทาให้ความสัมพันธ์ในระดับครัวเรือน/ชุมชนลดลง เป็นปัญหาสังคมต่อมา
11. ชุมชนมีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน ทาให้การแก้ไขปัญหาสังคม เช่น ปัญหาของยาเสพติด โรคระบาด หรือปัญหาทางสังคมอื่น มีผลที่แตกต่างกัน ทาให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาเพิ่มมากขึ้น
12. การผูกขาดทางธุรกิจของนายทุนใหญ่โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร ทาให้ประชาชนต้องผลิตตามที่นายทุนต้องการ จึงไม่คิดพัฒนาตนเองเพื่อให้พึ่งตนเองได้
13. การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ทาให้เกิดมลพิษ ภัยธรรมชาติที่รุนแรง เช่น หมอกควัน น้าท่วม ฝนแล้ง
14. การบูรณาการภารกิจในพื้นที่ระหว่างหน่วยงาน ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ
15. กฎระเบียบ แนวทาง ข้อบังคับ มีกระบวนงานและเงื่อนไขมาก ทาให้งานล่าช้า ไม่ทันการณ์ ไม่ตอบสนองประชาชนได้จริง เช่น พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
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ทิศทางแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565)
ของกรมการพัฒนาชุมชน
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
วิวิสสัยัยทัทัศศน์น์
เป้าหมาย

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุขเพิ่มขึ้น จานวน 44,835 หมู่บ้าน
2. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
3. กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล เพิ่มขึ้นจานวน 27,000 กลุ่ม

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
5. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และเชี่ยวชาญการทางานเชิงบูรณาการ

ประเด็นการพัฒนา
เรื่องที่ 1
สร้างสรรค์ชุมชน
พึ่งตนเองได้

เรื่องที่ 2
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ให้ขยายตัวอย่างสมดุล

เรื่องที่ 3
เสริมสร้างทุนชุมชน
ให้มีธรรมาภิบาล

เรื่องที่ 4
เสริมสร้างองค์กร
ให้มีขีดสมรรถนะสูง
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ประเด็นการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้

1.1 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
1.2 สร้างพลังผู้นาในการพัฒนาชุมชน
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

2.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2.3 พัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด

เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

3.1 พัฒนาระบบการบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุน
3.2 พัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล
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วิสัยทัศน์
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
กลไกการพัฒนา
มีศักยภาพและขีดความสามารถ

• ประชารัฐ
• ผู้นาชุมชน
• อาสาสมัคร
• กลุ่ม/องค์กร
• เครือข่าย

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้

การบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

• เศรษฐกิจพอเพียง
• ทุนชุมชน
• มุ่งอนาคตร่วมกัน
• พึ่งตนเอง
กระบวนทัศน์
การพัฒนา

• องค์กรบริหารการพัฒนา
• แผนชุมชน
• ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการชุมชน

ทุนชุมชนมีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล
เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง
ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาตนเองได้
ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง

วิเคราะห์

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

กระบวนการ
ชุมชน

ติดตาม
ประเมินผล

แบ่งปัน
ประโยชน์

วางแผน

ปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 43

แผนที่การปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผล

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุขเพิ่มขึ้น จานวน 44,835 หมู่บ้าน
รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล เพิ่มขึ้นจานวน 27,000 กลุ่ม/หมู่บ้าน

พันธกิจ

ชุมชนใช้
สารสนเทศ
ในการบริหาร
จัดการชุมชน

ผู้นาการพัฒนา
มีความสามารถ
ในการขับเคลื่อน
การบริหาร
จัดการชุมชน

ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการ
ตนเองและ
มีความสุข
เพิ่มขึ้น

ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชน
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
อย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
ตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
และมีความสุข

ผู้ประกอบการ
OTOP เป็น
นักการค้าที่เข้มแข็ง
ด้วยนวัตกรรม
เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถ
ขยายฐานสู่ตลาด
สากลได้มากขึ้น

สร้างรายได้
ให้ชุมชน
ท่องเที่ยว
OTOP
นวัตวิถี

ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ
มีรายได้จาก
การจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้น

ชุมชนบริหาร
จัดการ
ทุนชุมชน
สู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานรากให้เกิด
อาชีพและ
รายได้

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน
เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาระบบกลไกการมี
ส่วนร่วมและการเรียนรู้
การพึ่งตนเอง

พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ขยายตัว

ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล

ส่งเสริมและพัฒนา
การบริหารจัดการกองทุนชุมชน
ให้มีธรรมาภิบาล

พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมี
อุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และเชี่ยวชาญ
การทางานเชิงบูรณาการ
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 1 ด้านความมั่นคง, ประเด็นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม, ประเด็นที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 1 ตาบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านที่ 1 ความมั่นคง, ด้านที่ 15 การเสริมสร้างพลังทางสังคม, ด้านที่ 20 การพัฒนาการบริการประชาชน และการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านที่ 8 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านที่ 9 สังคม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม, ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์, แผนที่ 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ , ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ของประเทศ
และความสงบสุขของประเทศ 2.4) สร้างความสงบและปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 7.2) สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน, 7.3) ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
8. แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน, ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3
การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
9. ภารกิจหน่วยงาน: จัดทาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน, พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การอาชีพของประชาชน/ชุมชน/
ผู้นาชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน, สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้นาชุมชน/องค์การชุมชน และ
เครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่นยืนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและมีความสุข
2. การบูรณาการภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
1. น้อมนาคาขวัญพระราชทานแก่หน่วยงาน (พัฒนาคือสร้างสรรค์) มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. มีบุคลากรที่มีทักษะที่หลากหลาย (Multi skill) และปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
3. ประชาชนมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจและศรัทธา
4. ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับ SDGs, ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, แผนความมั่นคงแห่งชาติ,
นโยบายสาคัญของรัฐบาล/มติ ครม., แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
แผนและนโยบายระดับ ต่ า ง ๆ ที่สอดคล้อ งกับ ภารกิ จ กรมการพัฒ นาชุ มชน เช่น SDGs ,ยุทธศาสตร์ช าติ , แผนปฏิรูปประเทศ,
แผนแม่บท, แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, แผนความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายสาคัญของรัฐบาล/มติ ครม., แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
ชุมชนใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการชุมชน
คุณภาพการให้บริการ

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนา

ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
ตนเองและมีความสุขเพิ่มขึ้น

ผู้นาการพัฒนามีความสามารถ
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชน

สร้างผู้นาเป็นพลังในการพัฒนา
ชุมชน

ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาองค์กร

พัฒนาบุคลากร
ให้มีความชานาญการ
ตัวชี้วัด

สร้างและพัฒนา
เครื่องมือการทางาน
หน่วยนับ

พัฒนาการจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย

2563

2564

2565

1. ร้อยละของชุมชนที่ได้นาสารสนเทศไปใช้เพื่อการพัฒนา

ร้อยละ

75

80

85

2. ร้อยละของผู้นาการพัฒนาที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชน

ร้อยละ

85

85

85

3. ร้อยละของชุมชนที่บริหารจัดการชุมชนด้วยกลไกและเครือข่าย

ร้อยละ

60

60

60

4. ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

86

86

86

5. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชนมีอาชีพและรายได้สูงขึ้น

ร้อยละ

85

85

85

6. ร้อยละของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร้อยละ

100

100

100
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้

โครงการสาคัญ

แผนงาน

เป้าหมาย: ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข
แนวทางการพัฒนา: 1.1 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการพัฒนา
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการชุมชน

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเพื่อการพัฒนา

ชุมชนใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ
ชุมชน

1. พัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลชุมชนให้อยู่ในรูป
ดิจิทัลไฟล์
2. พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกลไก
การจัดเก็บข้อมูลด้วยเครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกส์
3. ยกระดับมาตรฐานข้อมูลสู่สากล
4. พัฒนารายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงและ
กราฟฟิกทีท่ ันสมัย

1. **(Flagship) บริหารจัดการข้อมูลกลาง
เพื่อการพัฒนาชุมชน
(Data Development)
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ให้มีประสิทธิภาพ
3. สร้างและพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพือ่
การพัฒนา
4. สนับสนุนข้อมูลในการจัดทาแผน
ทุกระดับ (One Plan)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีดจิ ิทัล
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทัล

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
ชุมชนที่ได้นา
สารสนเทศไปใช้
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 48

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้

แผนงาน

สร้างผู้นา
การพัฒนา

โครงการสาคัญ

เป้าหมาย: ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข
แนวทางการพัฒนา: 1.2 สร้างผู้นาเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน

1. พัฒนาหลักสูตรผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการบริหาร
จัดการชุมชน
2. เสริมสร้างและ
พัฒนาผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
3. ส่งเสริมการเป็น
ผู้นาจิตสานึก
พลเมือง
4. ส่งเสริมผู้นา
การบริหารจัดการ
ชุมชนเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานงาน
ชุมชน (มชช.)

ส่งเสริมเครือข่าย
พัฒนากลไกขับเคลือ่ น ส่งเสริมการขับเคลือ่ น
การบริหารจัดการชุมชน การบริหารจัดการชุมชน การบริหารจัดการชุมชน
1. ส่งเสริมผู้นาเป็น
กลไกในการบริหาร
จัดการชุมชน
2. สร้างและพัฒนา
ทีมขับเคลื่อน
การบริหารจัดการ
ชุมชนในทุกระดับ
3. สนับสนุนกลไก
ประชารัฐ
ในการบริหาร
จัดการชุมชน

1. บูรณาการแผนชุมชน
เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ชุมชน
2. ส่งเสริมผู้นาขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม
3. ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้
เพื่อการบริหารจัดการ
ชุมชน
4. ส่งเสริมระบบมาตรฐาน
งานชุมชน (มชช.)
5. ส่งเสริมความสุข
มวลรวมชุมชน

1. สร้างเครือข่ายบ้านพี่
บ้านน้องในการบริหาร
จัดการชุมชน
2. สร้างความร่วมมือ
เครือข่ายประชารัฐ
ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
3. บูรณาการภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการ
ชุมชน

สร้างคุณค่า
ผู้นาการพัฒนา

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้นาการพัฒนา
2. จัดการความรู้และ
ขยายผลสู่
การปฏิบัติ

ผู้นาการพัฒนา
มีความสามารถ
ในการขับเคลือ่ นการบริหาร
จัดการชุมชน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้นา
การพัฒนาที่
สามารถขับเคลื่อน
การบริหารจัดการ
ชุมชน
2. ร้อยละของชุมชน
ที่บริหารจัดการ
ชุมชนด้วยกลไก
และเครือข่าย
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้

แผนงาน

ส่งเสริมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน

โครงการสาคัญ

เป้าหมาย: ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข
แนวทางการพัฒนา: 1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. **(Flagship) แก้ไข
ปัญหาความยากจน
เชิงบูรณาการ
2. **(Flagship) สร้าง
ความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้ ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ
จนเป็นวิถีชีวิต
4. ประเมินการนาไป
สู่การปฏิบัติ

พัฒนาหมู่บ้านด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1. **(Flagship) พัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

สร้างคุณค่าและพัฒนาเครือข่าย
ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1. บูรณาการความร่วมมือภาคี
การพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เชื่อมโยงเครือข่ายวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. สร้างคุณค่าและเชิดชูเกียรติ
4. จัดการความรู้และเผยแพร่
สร้างการรับรู้

ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการตนเอง
และมีความสุขเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
1. ดัชนีความสุขมวลรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village
Happiness: GVH) เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมาย
ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีอาชีพและ
รายได้สูงขึ้น
3. ร้อยละของหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดินมีกลไกการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 50

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ประเด็นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 9 เศรษฐกิจฐานราก, ประเด็นที่ 14 การท่องเที่ยว
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านที่ 5 การท่องเที่ยว, ด้านที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, ด้านที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ, ด้านที่ 9 ด้านสังคม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม, ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน, ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 5.4) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 5.4.1) พัฒนาคุณภาพ
และความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 5.4.5) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน, ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานราก 7.1) ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน 7.1.1) ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน 7.2) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
7.2.2) ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่า ชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริม การขยาย
ตลาดสู่ต่างประเทศ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
8. แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
9. ภารกิจหน่วยงาน: พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การอาชีพ ของประชาชน/ชุมชน/ผู้นาชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การ
ชุมชน, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้นาชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 51

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. การพัฒนากลไกที่มีสมรรถนะสูงในการยกระดับรายได้ของประชาชนที่อยู่ในระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ
2. ยกระดับช่องทางการตลาดสู่มาตรฐานสากล
3. กระบวนการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และมีความคิดสร้างสรรค์
4. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด เพื่อสร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
5. การสร้างความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวกระแสหลักเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
1. กระบวนการทางาน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
2. บุคลากรในระดับพื้นที่ ผู้นาชุมชน เครือข่าย
โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
แผนและนโยบายระดับ ต่า ง ๆ ที่ส อดคล้อ งกับ ภารกิจ กรมการพัฒ นาชุม ชน เช่น SDGs ,ยุท ธศาสตร์ช าติ , แผนปฏิรูป ประเทศ,
แผนแม่บท, แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, แผนความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายสาคัญของรัฐบาล/มติ ครม., แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยัง่ ยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
สามารถขยายฐานสู่ตลาดสากล
ได้มากขึ้น

ผู้ประกอบการ OTOP เป็น
นักการค้าที่เข้มแข็งด้วนวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

คุณภาพการให้บริการ

พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP สู่สากล

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
มีรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

สร้างรายได้ให้ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี

พัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรม
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

พัฒนาทักษะบุคลากร ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากโดยประชารัฐ

สร้างและพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2563

2564

2565

ร้อยละ

80

80

80

ผลิตภัณฑ์

12,000

12,500

13,248

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ร้อยละ

10

10

10

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ร้อยละ

15

15

15

1. ร้อยละของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็นนักการค้าที่เข้มแข็ง
2. จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (37,748 ผลิตภัณฑ์)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 53

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

โครงการสาคัญ

แผนงาน

เป้าหมาย: เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
แนวทางการพัฒนา: 2.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล
พัฒนาระบบฐานข้อมูล OTOP
ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
1. **(Flagship) บริหาร
จัดการข้อมูล OTOP
(OTOP Big Data)
2. อนุรักษ์ สืบสาน
สร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและต่อยอด
งานวิจัยสู่การพัฒนาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีโลก

พัฒนากลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก

1. **(Flagship) พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐเพือ่ สังคม
2. วิจัยและพัฒนาการขับเคลือ่ น
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ส่งเสริม
บริการเศรษฐกิจฐานราก
4. เพิ่มประสิทธิภาพคณะอนุกรรมการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ระดับจังหวัด/อาเภอ
5. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย OTOP
ทุกระดับ

ยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP สูส่ ากล
1. **(Flagship) สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อน OTOP
สู่สากล
2. เพิ่มประสิทธิภาพผูผ้ ลิต
ผู้ประกอบการ OTOP
3. พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Young OTOP, OTOP Startup)
4. พัฒนาศักยภาพศิลปิน OTOP
(สู่สากล)
5. พัฒนาศักยภาพนักการตลาด
OTOP Trader (สู่มืออาชีพ)

ผู้ประกอบการ OTOP
เป็นนักการค้าที่เข้มแข็ง
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ
OTOP
เป็นนักการค้า
ที่เข้มแข็ง

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 54

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

โครงการสาคัญ

แผนงาน

เป้าหมาย: เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
แนวทางการพัฒนา: 2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. **(Flagship) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้และ
นวัตกรรม (KBO)
3. ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รบั
มาตรฐาน (R&D PSO)
4. คัดสรรสุดยอดหนึง่ ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล
1. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้า Premium
2. ส่งเสริมการเข้าถึงมาตรฐานสากลเพือ่ การส่งออก

ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถขยายฐาน
สู่ตลาดสากลได้มากขึ้น

ตัวชี้วัด
จานวนผลิตภัณฑ์
OTOP ได้รับ
การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 55

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

โครงการสาคัญ

แผนงาน

เป้าหมาย: เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
แนวทางการพัฒนา: 2.3 พัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1. **(Flagship) สร้างคุณค่า
และพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
2. พัฒนาเครือข่ายชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1. เพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การบริการ

ส่งเสริมช่องทางการตลาด
และเชื่อมโยงธุรกิจ
การท่องเที่ยว
1. พัฒนาช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี

สร้างรายได้
ให้ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี

ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จาก
การจาหน่ายสินค้า
และกิจกรรมบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 56

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

โครงการสาคัญ

แผนงาน

เป้าหมาย: เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
แนวทางการพัฒนา: 2.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ตลาดระดับจังหวัด/
ภูมิภาค
1. **(Flagship) ตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้
2. OTOP ภูมิภาค
3. OTOP TO THE TOWN
4. OTOP TRADER
5. ตลาดในสถานที่ท่องเที่ยวและ
ตามเทศกาล
6. การขยายตลาดใหม่ ในระดับ
จังหวัด/ภูมิภาค

ตลาดระดับประเทศ
1. **(Flagship) ตลาด Online,
E-Commerce,
Digital Marketing
2. ตลาดระดับประเทศ
(OTOP City, OTOP Midyear,
ศิลปาชีพ ประทีปไทย)
3. ตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้า/Niche
Market (OTOP Green,
OTOP Handicraft,
OTOP Health)
4. การขยายตลาดใหม่ในระดับ
ประเทศ

ตลาดระหว่างประเทศ
1. สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
2. การขยายตลาดใหม่
เชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
มีรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 57

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 58

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 9 เศรษฐกิจฐานราก
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านที่ 15 การเสริมสร้างพลังทางสังคม, ด้านที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ, ด้านที่ 9 สังคม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม, ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 7.2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
8. แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
9. ภารกิจหน่วยงาน: พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การอาชีพ ของประชาชน/ชุมชน/ผู้นาชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การ
ชุมชน, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้นาชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 59

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. ทุนชุมชนที่บริหารจัดการโดยประชาชนสามารถนามาสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้อย่างมั่นคง
2. กองทุนชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กองทุนชุมชนส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนได้
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
1. มีบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่
2. มี Multi skill
3. มีทักษะในการประสานงาน
4. ประชาชนมีความเชื่อมั่น วางใจ และศรัทธา
โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
แผนและนโยบายระดับ ต่าง ๆ ที่ส อดคล้อ งกับ ภารกิจ กรมการพัฒ นาชุม ชน เช่น SDGs ,ยุท ธศาสตร์ช าติ , แผนปฏิรูป ประเทศ,
แผนแม่บท, แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, แผนความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายสาคัญของรัฐบาล/มติ ครม., แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย,
ระบบ Big Data, PESTLE Model (การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, เทคโนโลยี, กฎหมาย, สิ่งแวดล้อม)
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
ชุมชนบริหารจัดการทุนชุมชนสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดอาชีพและรายได้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณภาพการให้บริการ

พัฒนาระบบการบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุน

พัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาองค์กร

สร้างการยอมรับรูปแบบการบริหาร
จัดการทุนชุมชนโดยประชาชน
ตัวชี้วัด

สร้างและพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
หน่วยนับ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีการจัดการ
กองทุนชุมชนด้วยระบบดิจิทัล
ค่าเป้าหมาย
2563

2564

2565

กลุ่ม

9,000

9,000

9,000

ครัวเรือน

10,000

10,000

10,000

แห่ง

-

850

960

โครงการ

8,100

8,400

8,700

5. จานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น

คน

200,000

300,000

400,000

6. จานวนประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีอาชีพและรายได้

คน

43,900

51,825

51,825

1. จานวนกองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. จานวนครัวเรือนที่สามารถลดหนี้/ปลดหนี้
3. จานวนกองทุนชุมชนที่สามารถจัดสวัสดิการชุมชนได้
4. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติในการส่งเสริมอาชีพ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 61

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

แผนงาน

พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศกองทุนชุมชน

โครงการสาคัญ

เป้าหมาย: ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาระบบการบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุน

1. **(Flagship) พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การจัดการกองทุน
ชุมชน (Big Data)
2. **(Flagship)
เสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญ
กองทุนชุมชน (ด้าน
สินเชื่อ/ด้านการบริหาร
จัดการ/ด้านบัญชี/
ด้านบริหารหนี้/
ด้านสวัสดิการชุมชน)
3. พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน
ชุมชน
4. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานกองทุนชุมชน

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
กองทุนชุมชนให้มี
ธรรมาภิบาล
1. **(Flagship) ส่งเสริมการบริหาร
จัดการโครงการ บริหารสัญญา และ
บริหารหนี้กองทุนชุมชน
2. **(Flagship) พัฒนาระบบบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์กองทุนชุมชน/กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
3. **(Flagship) สร้างนวัตกรรม
ธรรมาภิบาลกองทุนชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม
4. ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนชุมชน
5. จัดทาคู่มือการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน
6. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนโดย
ทุนชุมชน
7. เชิดชูเกียรติกองทุนชุมชน/กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนใน
หมู่บ้านนวัตวิถี

สนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งทุนและการบริหาร
จัดการหนี้ครัวเรือน
1. บริหารจัดการหนี้
ครัวเรือน
2. ส่งเสริมการออม
3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
การบริหารการเงิน
ครัวเรือน
4. สนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
5. กองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้า
6. เสริมสร้างภาพลักษณ์
กองทุนชุมชนด้วย
การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ

ส่งเสริมกองทุนชุมชน
สู่การเป็นธุรกิจชุมชน
1. ส่งเสริมกองทุนชุมชน
สร้างธุรกิจชุมชน

ชุมชนบริหารจัดการ
ทุนชุมชนสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
ให้เกิดอาชีพและรายได้

ตัวชี้วัด
1. จานวนกองทุนชุมชน
ทีม่ ีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. จานวนครัวเรือนที่
สามารถลดหนี้/ปลดหนี้
3. จานวนกองทุนชุมชน
ทีส่ ามารถจัดสวัสดิการ
ชุมชนได้
4. จานวนโครงการที่กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ
ในการส่งเสริมอาชีพ
5. จานวนสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

แผนงาน

เป้าหมาย: ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาศักยภาพทุนชุมชน

โครงการสาคัญ

1. พัฒนาศักยภาพส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ
2. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนเพือ่ การบริหาร
จัดการทุนชุมชน

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน
1. สนับสนุนโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยกรมการพัฒนาชุมชน
2. สนับสนุนเงินกองทุนแก่องค์กรสตรีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3. ส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
4. พัฒนาทุนชุมชนในพืน้ ที่โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
จานวนประชาชนใน
หมู่บ้านเป้าหมายมี
อาชีพและรายได้

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 63

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 64

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 3 การแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น, ประเด็นที่ 5 ระบบการทางานของภาครัฐ
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านที่ 20 การพัฒนาการบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ, ด้านที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านที่ 2 การบริหารราชการแผ่นดิน, ด้านที่ 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์, แผนที่ 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต, แผนที่ 15 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม, ด้านที่ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
8. แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
9. ภารกิจหน่วยงาน: ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ
สมรรถนะในการทางาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และ
สร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทายุทธศาสตร์ชุมชน, สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และ
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 65

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. ทาให้บุคลากรทันสมัย เก่ง ดี และมีความสุข
2. ทาให้กรมการพัฒนาชุมชนมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน
3. ทาให้กรมการพัฒนาชุมชนมีภาพลักษณ์ของการบริการประชาชนที่ดี
4. องค์กรดิจิทัล
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
1. มีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
2. มี Multi Skill
3. มีทักษะในการประสานงาน
4. มีความเชี่ยวชาญด้านการพาณิชย์

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
แผนและนโยบายระดับ ต่า ง ๆ ที่ส อดคล้อ งกับ ภารกิจ กรมการพัฒ นาชุม ชน เช่น SDGs, ยุท ธศาสตร์ ช าติ, แผนปฏิรูป
ประเทศ, แผนแม่บท, แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, แผนความมั่นคงแห่งชาติ , นโยบายสาคัญของรัฐบาล/มติ ครม., แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

บุคลากรเก่ง ดี ทันสมัย
และมีความสุข

องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล

องค์กรทันสมัย มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการ
เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
สร้างความเชื่อมั่นวัฒนธรรมองค์กร

สร้างขวัญ กาลังใจ และสวัสดิการ
บุคลากร

พัฒนารูปแบบการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาบุคลากรยุคดิจิทัล

พัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถ
การใช้ประโยชน์

การพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2563

2564

2565

1. ได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กร

รางวัล

1

1

1

2. ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์

ร้อยละ

91

93

95

3. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

ร้อยละ

84

87

90

ระดับ

3

4

5

ร้อยละ

5

5

5

ครั้ง/หน่วยงาน

30

30

30

4. ระดับความสาเร็จการดาเนินงานของกรม ที่ได้รับการยอมรับในประเทศ/ต่างประเทศ
คานิยามระดับความสาเร็จ:
ระดับ 3: ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 อย่างน้อย 1 รางวัล
ระดับ 4: ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 อย่างน้อย 1 รางวัล
ระดับ 5: ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นจาก ปี 25624อย่างน้อย 1 รางวัล

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการสื่อสาร สร้างการรับรู้ แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
6. จานวนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 67

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

แผนงาน

ยกระดับการจัดการและบริหารองค์กร

โครงการสาคัญ

เป้าหมาย: องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน
แนวทางการพัฒนา: 4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน

1. ปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมกับการทางานในปัจจุบัน
1) โครงสร้างองค์กร/บทบาทและภารกิจ
2) ขอปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
3) ทบทวนเส้นทางความก้าวหน้า
4) จัดทาแผนบริหารกาลังคน
2. ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ให้การทางานมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงกระบวนงานแต่ละด้านให้
ภาระในการทางานของบุคลากรลดลง
1) ระบบการจัดทางบประมาณ
2) จัดทาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3) ระบบการสรรหาบุคลากร
4) การมอบอานาจ
5) ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
6) เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม
ประชาชน
4. พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
5. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ

ขับเคลื่อนองค์กรด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม
1. **(Flagship) จัดตั้ง
สถาบันแห่งการเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน (CD
Academy)
2. ใช้ระบบสารสนเทศเป็น
เครื่องมือการจัดการ
ความรู้
3. วิจัยและพัฒนาการทางาน
พัฒนาชุมชนเพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศ
4. สร้างสรรค์นวัตกรรมงาน
พัฒนาชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน
สูงสุด
5. เชื่อมโยงองค์ความรู้
การพัฒนาชุมชน
ในการขับเคลื่อนงาน
พัฒนาชุมชนให้เป็นฐาน
ในการพัฒนาประเทศ

ยกระดับงานพัฒนาชุมชน
1. ศึกษาและพัฒนาการจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
แห่งชาติ
2. พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชนแห่งชาติและ
พลังประชารัฐให้ขับเคลื่อนภารกิจองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนและบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) เพื่อบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และยกระดับระบบ
บริการของภาครัฐ
5. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

องค์กรทันสมัย
มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานหรือผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 68

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
เป้าหมาย: องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน
แผนงาน

แนวทางการพัฒนา: 4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
สร้างคนเก่ง คนดี

โครงการสาคัญ

1. **(Flagship) พัฒนาชุมชนใสสะอาด
2. พัฒนาค่านิยมองค์กร เสริมสร้างระบบ
คุณธรรม
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ในงานพัฒนาชุมชน

ยกระดับบุคลากรให้ทันสมัย

เสริมสร้างความสุขในชีวิต
และการทางาน

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย 1. เสริมสร้างความสุขและ
มีทักษะสูง สามารถใช้เทคโนโลยี
ความผูกพันของบุคลากร
ดิจิทัลสู่นวัตกรรมพัฒนาชุมชน
2. เสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทางานดี
3. เชิดชูเกียรติบุคลากร

บุคลากรเก่ง ดี ทันสมัย
และมีความสุข

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์
2. ร้อยละความผูกพัน
ของบุคลากรต่อ
องค์กร

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 69

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

โครงการสาคัญ

แผนงาน

เป้าหมาย: องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน
แนวทางการพัฒนา: 4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล
พัฒนาระบบบริการ
งานพัฒนาชุมชน

พัฒนาการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ภายในองค์กร

1. พัฒนาระบบ
E-Service
ให้บริการงานด้าน
วิชาการหรือ
สารสนเทศงาน
พัฒนาชุมชน

1. พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อ
การสร้างภาพลักษณ์
สู่บุคลากร
2. สนับสนุนเครื่องมือ สื่อ
อุปกรณ์ ระบบ
การทางาน คู่มือ
การทางาน
เพื่อการสื่อสาร
ภาพลักษณ์
3. สร้างแรงจูงใจ ให้เกียรติ
ยกย่องผู้มีผลงานสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร

การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่สาธารณชน

องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

1. สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในบุคลากร
ให้แข็งแกร่ง
2. แสวงหาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
3. พัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่ผู้นา กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
งานพัฒนาชุมชนทุกระดับ
4. สานสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายสื่อสารมวลชนเพื่อการสื่อสาร
ภาพลักษณ์สู่สากล
5. พัฒนาช่องทางการสื่อสารขององค์กรในรูปแบบภาษาสากล และ
ยกระดับให้เป็นเว็บไซต์กลางในด้านงานพัฒนาชุมชน
6. พัฒนาและสร้างบุคลากรให้เป็น Brand Ambassador ในงาน
พัฒนาชุมชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่สากล
7. เชิดชูเกียรติ ยกย่อง บุคคล/องค์กรภายนอก ที่มีผลงานสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร (PR CDD GOLD)

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จ
การดาเนินงานของกรมฯ
ที่ได้รับการยอมรับ
ในประเทศ/ต่างประเทศ
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การสื่อสาร สร้างการรับรู้
แก่บุคลากรภายในและ
ภายนอกองค์กร
3. จานวนการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ผา่ น
ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกประเทศ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 70

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565)
ของกรมการพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 71

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าหมายรวมของแผนปฏิบัติราชการ

หน่วยนับ

2563

ค่าเป้าหมาย
2564

2565

27,275

36,055

44,835

10

20

30

1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุขเพิ่มขึ้น จานวน
44,835 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน

2. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

ร้อยละ

(257,504,500,000 บาท)

(280,914,000,000 บาท)

(304,323,500,000 บาท)

กลุ่ม

9,000

9,000

9,000

(คิดจากฐานรายได้ปี 2562: 234,095,000,000 บาท)

3. กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล เพิ่มขึ้น จานวน 27,000 กลุ่ม
(จากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4,600 กลุ่ม/ปี และโครงการ กข.คจ. 4,400 หมู่บ้าน/ปี)
(จากเป้าหมายทั้งหมด 52,442 กลุ่ม/หมู่บ้าน: กลุ่มออมทรัพย์ฯ 23,212 กลุ่ม และ โครงการ กข.คจ. 29,230 หมู่บ้าน)

ตัวชี้วัดเป้าหมายย่อยของแผนปฏิบัติราชการ

หน่วยนับ

2563

ค่าเป้าหมาย
2564

2565

1. ร้อยละของชุมชนที่ได้นาสารสนเทศไปใช้เพื่อการพัฒนา

ร้อยละ

75

80

85

2. ร้อยละของผู้นาการพัฒนาที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชน

ร้อยละ

85

85

85

3. ร้อยละของชุมชนที่บริหารจัดการชุมชนด้วยกลไกและเครือข่าย

ร้อยละ

60

60

60

4. ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

86

86

86

5. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชนมีอาชีพและรายได้สูงขึ้น

ร้อยละ

85

85

85

6. ร้อยละของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร้อยละ

100

100

100

7. ร้อยละของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็นนักการค้าที่เข้มแข็ง

ร้อยละ

80

80

80

ผลิตภัณฑ์

12,000

12,500

13,248

ร้อยละ

10

10

10

8. จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (37,748 ผลิตภัณฑ์)

9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 72

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
2563

ค่าเป้าหมาย
2564

2565

ร้อยละ

15

15

15

กลุ่ม

9,000

9,000

9,000

ครัวเรือน

10,000

10,000

10,000

แห่ง

-

850

960

โครงการ

8,100

8,400

8,700

15. จานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น

คน

200,000

300,000

400,000

16. จานวนประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีอาชีพและรายได้

คน

43,900

51,825

51,825

17. ได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กร

รางวัล

1

1

1

18. ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์

ร้อยละ

91

93

95

19. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

ร้อยละ

84

87

90

20. ระดับความสาเร็จการดาเนินงานของกรม ที่ได้รับการยอมรับในประเทศ/ต่างประเทศ
คานิยามระดับความสาเร็จ:
ระดับ 3: ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 อย่างน้อย 1 รางวัล
ระดับ 4: ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 อย่างน้อย 1 รางวัล
ระดับ 5: ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นจาก ปี 2564 อย่างน้อย 1 รางวัล

ระดับ

3

4

5

21. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการสื่อสาร สร้างการรับรู้ แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร

ร้อยละ

5

5

5

ครั้ง/หน่วยงาน

30

30

30

ตัวชี้วัดเป้าหมายย่อยของแผนปฏิบัติราชการ
10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
11. จานวนกองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

12. จานวนครัวเรือนที่สามารถลดหนี้/ปลดหนี้
13. จานวนกองทุนชุมชนที่สามารถจัดสวัสดิการชุมชนได้
14. จานวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติในการส่งเสริมอาชีพ

22. จานวนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ

หน่วยนับ
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565)
ของกรมการพัฒนาชุมชน
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 1 ด้านความมั่นคง, ประเด็นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม, ประเด็นที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 1 ตาบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านที่ 1 ความมั่นคง, ด้านที่ 15 การเสริมสร้างพลังทางสังคม, ด้านที่ 20 การพัฒนาการบริการประชาชน และการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านที่ 8 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านที่ 9 สังคม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม, ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์, แผนที่ 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ , ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ของประเทศ
และความสงบสุขของประเทศ 2.4) สร้างความสงบและปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 7.2) สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน, 7.3) ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
8. แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน, ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3
การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
9. ภารกิจหน่วยงาน: จัดทาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน, พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การอาชีพของประชาชน/ชุมชน/
ผู้นาชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน, สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้นาชุมชน/องค์การชุมชน และ
เครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน
เป้าหมายประเด็นการพัฒนา: ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึง่ ตนเองได้

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ศสท.

1.1 การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.)

397.5050 419.0050 488.0500

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

ปี 2563

878 ตาบล

ปี 2564
ปี 2565

1,756 ตาบล
2,634 ตาบล

ปี 2563

12,900,000 ครัวเรือน/
70,402 หมู่บ้าน

ปี 2564

12,900,000 ครัวเรือน/
70,402 หมู่บ้าน

ปี 2565

12,900,000 ครัวเรือน/
70,402 หมู่บ้าน
12,900,000 ครัวเรือน/
70,402 หมู่บ้าน/ปี

4

15

9

76 จังหวัด

4

15

9

397,505,000 397,505,000 488,050,000

1.2 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

12,000,000

1.3 พัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลจปฐ. และข้อมูล
กชช. 2ค สาหรับใช้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565 - 2569)

- การบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

ชุมชนมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และ
ใช้ในการบริหารการพัฒนา

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล

2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการจัดเก็บข้อมูลด้วย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

จานวนสะสมของตาบล
สารสนเทศต้นแบบเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

แนวทางการพัฒนา: 1.1 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา

1. พัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลชุมชน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

9,500,000

ศสท.

8.7900

54.4125

54.4125

8,790,000 54,412,500 54,412,500

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

3. ยกระดับมาตรฐานข้อมูลสู่สากล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศสท.

3.1 ปรับปรุงเครื่องชี้วัด ข้อมูลจปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค สาหรับใช้
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ.2565 - 2569) ภายใต้แนวคิด SDGs
3.2 จัดทามาตรการควบคุมมาตรฐานข้อมูลสู่สากล
4. พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงและกราฟฟิกที่ทันสมัย

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

6.5000

0.5000

0.5000

5,000,000

0

0

1,500,000 500,000

ศสท.

2565

1.0000

1.0000

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

ยกระดับมาตรฐานข้อมูลสู่สากล
มีแนวทางบริหารจัดการข้อมูล
ที่ได้มาตรฐานสากล

4

15

9

มีรูปแบบข้อมูลพร้อมใช้เพื่อ
การพัฒนา 1 รูปแบบ

4

15

9

500,000
1.0000

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการชุมชน

1. **(Flagship) บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน
(Data Development)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

จานวนระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการตัดสินใจ

ศสท.

1.2500

1.0000

ปี 2563
ปี 2564

1 ระบบ
1 ระบบ

ปี 2565

1 ระบบ

1.7500

76 จังหวัด/ปี

4

15

9

13.5000

มีระบบสารองข้อมูลโปรแกรมบันทึก
และประมวลผลข้อมูล จปฐ. และ
กชช. 2ค ทีม่ ีประสิทธิภาพและรองรับ
การทางานในอนาคต 1 ระบบ/ปี

6

20

8

มีระบบสารสนเทศสนับสนุน
การตัดสินใจ 1 ระบบ

6

20

8

1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฐานข้อมูล
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

ศสท.

5.2000

2.1 จัดทาระบบสารองข้อมูลโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล
จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค

9,500,000

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล
จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค
3. สร้างและพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
- พัฒนาระบบสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูล (BI)

5,200,000 4,000,000

ศสท.

1.5000

1.5000

1.5000

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ
4. สนับสนุนข้อมูลในการจัดทาแผนทุกระดับ (One Plan)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศสท.

- บูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้าด้วยเทคโนโลยี

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

4.0000

4.0000

4.0000

ศสท.

7.1992

7.3992

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

4

15

9

76 จังหวัด/ปี

4

15

9

1.2 สนับสนุนการดาเนินงานส่งเสริมสารสนเทศตาบลต้นแบบ
เพื่อการพัฒนาชุมชน

1,400,000 1,500,000 1,600,000

1.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคี
การพัฒนา ระดับจังหวัด

4,499,200 4,499,200 4,499,200

ศสท.

3.3800

3.3800

76 จังหวัด/ปี

4

15
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ปี 2563
ปี 2564

878 ตาบล
1,756 ตาบล

ปี 2565

2,634 ตาบล

7.5992

1,300,000 1,400,000 1,500,000

3.3800

- สนับสนุนการจัดทานวัตกรรมจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล ระดับจังหวัด

แนวทางการพัฒนา: 1.2 สร้างผู้นาเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

จานวนสะสมของตาบล
สารสนเทศต้นแบบเพื่อ
การพัฒนาชุมชน

1.1 สนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

76 จังหวัด/ปี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

4,000,000 4,000,000 4,000,000

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

1. ร้อยละของผู้นาการพัฒนา
ที่สามารถขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการชุมชน
ปี 2563

ร้อยละ 85

ปี 2564

ร้อยละ 85

ปี 2565

ร้อยละ 85

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

2. ร้อยละของชุมชนที่บริหาร
จัดการชุมชนด้วยกลไกและ
เครือข่าย

แผนงานที่ 1 สร้างผู้นาการพัฒนา

ปี 2563

ร้อยละ 60

ปี 2564

ร้อยละ 60

ปี 2565

ร้อยละ 60

จานวนของผู้นาที่ได้รับการพัฒนา

1. พัฒนาหลักสูตรผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจัดการชุมชน

สพช.

2. เสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง

สพช.

142.7916 191.7538 48.3493

3. ส่งเสริมการเป็นผู้นาจิตสานึกพลเมือง

สสช.

10.0000

10.0000

4. ส่งเสริมผู้นาการบริหารจัดการชุมชนเข้าสู่ระบบมาตรฐานงาน
ชุมชน (มชช.)

สสช.

0.7600

0.7600

0.7300

ปี 2563

40,000 คน

ปี 2564

40,000 คน

ปี 2565

40,000 คน
1/48/24 รุ่น/คน/วัน

4
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600/100/3 รุ่น/คน/วัน

4

15

9

10.0000

7,036 ตาบล

4

15

9

0.7600

8,780 หมู่บ้าน

4

15

9

0.7300

2.1 พัฒนาศักยภาพผู้นาการพัฒนา
2.2 พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน "หลักสูตรผู้นาการเปลี่ยนแปลง"
2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน "หลักสูตรนวัตกรรมผู้นา"
2.4 พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน "หลักสูตรยุทธศาสตร์ผู้นา"
2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาผู้นา

แผนงานที่ 2 พัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชน

ร้อยละของกลไกขับเคลื่อน
การบริหารจัดการชุมชน
ปี 2563

ร้อยละ 80

ปี 2564

ร้อยละ 80

ปี 2565

ร้อยละ 80

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

2563

2564

2565

สสช./กผ.

37.0000

37.0000

37.0000

7,036 ตาบล

4

15

9

2. สร้างและพัฒนาทีมขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนในทุกระดับ

สสช.

68.6293

60.0000

60.0000

8,780 หมู่บ้าน/ปี
(หมู่บ้านละ 3 คน)

4

15

9

3. สนับสนุนกลไกประชารัฐในการบริหารจัดการชุมชน

สสช.

10.0000

10.0000

10.0000

8,780 หมู่บ้าน/ปี
(หมู่บ้านละ 3 คน)

4

15

9

1. ส่งเสริมผู้นาเป็นกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

2563 2564 2565

1.1 ส่งเสริมผู้นาเป็นกลไกในการบริหารจัดการชุมชน
1.2 กีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้

จานวนชุมชนที่ได้รับ
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ชุมชน

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชน

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

8,780 หมู่บ้าน
8,780 หมู่บ้าน
8,780 หมู่บ้าน
8,780 หมู่บ้าน

1. บูรณาการแผนชุมชนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน

สสช.

102.8432 67.6600

67.6600

6,766 ตาบล/ปี

4

15

9

2. ส่งเสริมผู้นาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

สสช.

25.0000

25.0000

25.0000

7,036 ตาบล/ปี

4

15

9

3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการชุมชน

สสช.

43.9000

43.9000

43.9000

878 อาเภอ/ปี
(อาเภอละ 1 หมู่บ้าน)

4

15

9

4. ส่งเสริมระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.)

สสช.

1.5200

1.5200

1.5200

76 จังหวัด/ปี

4

15

9

5. ส่งเสริมความสุขมวลรวมชุมชน

สสช.

1.5200

1.5200

1.5200

76 จังหวัด/ปี

4

15

9

878 อาเภอ/ปี
(อาเภอละ 1 หมู่บ้าน)

1

1

9

6,766 ตาบล/ปี
76 จังหวัด/ปี

1
1

1
1

9
9

จานวนเครือข่ายในการบริหาร
จัดการชุมชน

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมเครือข่ายการบริหารจัดการชุมชน

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1. สร้างเครือข่ายบ้านพี่บ้านน้องในการบริหารจัดการชุมชน

สสช.

12.0000

12.0000

12.0000

2. สร้างความร่วมมือเครือข่ายประชารัฐ ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3. บูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการชุมชน

สสช.
สสช.

78.2000

13.5320

13.5320

67.0000

67.0000

67.0000

7,036 ตาบล
7,036 ตาบล
7,036 ตาบล
7,036 ตาบล

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

1.2 ผู้นาแห่งความเป็นเลิศ
2. จัดการความรู้และขยายผลสู่การปฏิบัติ
แนวทางการพัฒนา: 1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

จานวนผู้นาที่ได้รับการสร้าง
คุณค่า

แผนงานที่ 5 สร้างคุณค่าผู้นาการพัฒนา

1. ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้นาการพัฒนา
1.1 ผู้นาตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

สสช.

94.3200

94.3200

94.3200

40,000 คน/2,000 ตาบล
60,000 คน/3,000 ตาบล
40,720 คน/2,036 ตาบล
7,036 ตาบล

สสช.

18.1375

18.1375

18.1375

7,036 ตาบล
1. ดัชนีความสุขมวลรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village
Happiness: GVH) เพิ่มขึ้น
ปี 2563

ร้อยละ 86

ปี 2564
ปี 2565

ร้อยละ 86
ร้อยละ 86

2. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมาย
ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีอาชีพและ
รายได้สูงขึ้น
ปี 2563

ร้อยละ 85

ปี 2564
ปี 2565

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

3. ร้อยละของหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดินมีกลไกการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ปี 2563

ร้อยละ 100

ปี 2564
ปี 2565

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

1

1

9

1

1

9

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมาย
ดาเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1. **(Flagship) แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

สสช.

75.0000

75.0000

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ปี 2563: จานวนครัวเรือนเป้าหมาย
ทีต่ กเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562

75.0000

4

15

9

ปี 2564: จานวนครัวเรือนเป้าหมาย
ทีต่ กเกณฑ์ จปฐ. ปี 2563
ปี 2565: จานวนครัวเรือนเป้าหมาย
ทีต่ กเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564

2. สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต
3.1 ปรับ Mind Set
3.2 ค้นหาตัวตนสู่วิถีพอเพียง
3.3 บริหารจัดการชีวิตด้วยวิถีพอเพียง (ปฏิบัติตามแผนชีวิต)
4. ประเมินการนาไปสู่การปฏิบัติ

สสช.

1,092.4876 1,092.4876 1,092.4876

33,438 หมู่บ้าน

1

1

9

สสช.

745.3860 745.3860 745.3860

8,780 หมู่บ้าน/ปี

1

1

9

สสช.

76.3860

8,780 หมู่บ้าน/ปี

1

1

9

1

1

9

76.3860

76.3860

จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

แผนงานที่ 2 พัฒนาหมู่บ้านด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. **(Flagship) พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
1) ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3 ระดับ
(1) ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน
(1.1) ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด GVH ครั้งที่ 1
(1.2) แผนพัฒนาตามตัวชี้วัด 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด

สสช.

1,561.1580 1,561.1580 1,561.1580

สสช.

520.3860 520.3860 520.3860

8,780 หมู่บ้าน
8,780 หมู่บ้าน
8,780 หมู่บ้าน
8,780 หมู่บ้าน/ปี

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

(1.3) พัฒนาตามแผน (เมนูทางเลือก)
(1.4) สนับสนุนปัจจัยแห่งความสาเร็จ
(1.5) ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด GVH ครั้งที่ 2
(2) ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดี กินดี
(2.1) ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด GVH ครั้งที่ 1
(2.2) แผนพัฒนาตามตัวชี้วัด 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
(2.3) พัฒนาตามแผน (เมนูทางเลือก)
(2.4) สนับสนุนปัจจัยแห่งความสาเร็จ
(2.5) ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด GVH ครั้งที่ 2
(3) ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งมี ศรีสุข
(3.1) ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด GVH ครั้งที่ 1
(3.2) แผนพัฒนาตามตัวชี้วัด 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
(3.3) พัฒนาตามแผน (เมนูทางเลือก)
(3.4) สนับสนุนปัจจัยแห่งความสาเร็จ
(3.5) ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด GVH ครั้งที่ 2
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2) พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

สสช.

520.3860 520.3860 520.3860

24,643.0000

สสช.

520.3860 520.3860 520.3860

สทอ.

40.0000

41.2000

24,643 หมู่บ้าน

42.4360

1

1

9

จานวนเครือข่ายตาบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน

แผนงานที่ 3 สร้างคุณค่าและพัฒนาเครือข่ายตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ปี 2563

2,500 ตาบล

ปี 2564
ปี 2565

2,500 ตาบล
2,036 ตาบล

1. บูรณาการความร่วมมือภาคีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

สสช.

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

7,036 ตาบล

1

1

9

2. เชื่อมโยงเครือข่ายวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างคุณค่าและเชิดชูเกียรติ
4. จัดการความรู้และเผยแพร่สร้างการรับรู้

สสช.
สสช.
สสช.

70.0000

70.0000

70.0000

10.0000

10.0000

10.0000

77.8513

25.0000

25.0000

7,036 ตาบล
7,036 ตาบล
7,036 ตาบล

1
1
1

1
1
1

9
9
9

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ประเด็นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 9 เศรษฐกิจฐานราก, ประเด็นที่ 14 การท่องเที่ยว
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านที่ 5 การท่องเที่ยว, ด้านที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, ด้านที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ, ด้านที่ 9 ด้านสังคม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม, ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน, ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 5.4) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 5.4.1) พัฒนาคุณภาพ
และความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 5.4.5) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน, ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานราก 7.1) ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน 7.1.1) ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน 7.2) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
7.2.2) ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่า ชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริม การขยาย
ตลาดสู่ต่างประเทศ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
8. แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
9. ภารกิจหน่วยงาน: พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การอาชีพ ของประชาชน/ชุมชน/ผู้นาชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การ
ชุมชน, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้นาชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน
เป้าหมายประเด็นการพัฒนา: เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 87

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 88

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

ร้อยละของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP เป็นนักการค้าที่เข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนา: 2.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล

ปี 2563

ร้อยละ 80

ปี 2564

ร้อยละ 80

ปี 2565

ร้อยละ 80

มีระบบข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ของโครงการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP)

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล OTOP ให้เกิดคุณค่า
และมูลค่าเพิ่ม

1. **(Flagship) บริหารจัดการข้อมูล OTOP (OTOP Big Data)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

ปี 2563

1 ระบบ

ปี 2564

1 ระบบ

ปี 2565

1 ระบบ

สภว.

9.1603

20.0000

20.0000

77 แห่ง/ปี

สภว.

10.0000

20.0000

20.0000

1,900 ภูมิปัญญา

4

16

5

สภว.

30.0000

30.0000

30.0000

4,560 ผลิตภัณฑ์

4

16

5

10.0000

10.0000

100 ภูมิปัญญา

4

16

5

- ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
2. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมภูมิปัญญา OTOP สร้างมูลค่า เพิ่มสู่สากล
3. ส่งเสริมและต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
- ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีโลก
- เผยแพร่ภูมิปัญญาโลก (ผลงานศิลปิน OTOP/Young OTOP/
KBO/OTOP นวัตวิถี) (1 ครั้ง)

สภว.

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

จานวนเครือข่ายในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก

แผนงานที่ 2 พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1. **(Flagship) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

สสช.

160.1344 67.0000

67.0000

76 จังหวัด
76 จังหวัด
76 จังหวัด
76 จังหวัด/ปี

2

8

5

5.0000

3 เรื่อง

4

16

5

878 ศูนย์

4

16

5

1.1 สนับสนุนกลไกและกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐเพื่อสังคม
1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม
2) ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
ตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ
3) ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
ตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ
4) ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าไทย
สู่สากล: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. วิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

สภว.

5.0000

3. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมบริการเศรษฐกิจฐานราก

สภว.

64.8438 110.0000 110.0000

4. เพิ่มประสิทธิภาพคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ระดับจังหวัด/อาเภอ

สภว.

16.7400

16.7400

16.7400

76 จังหวัด/878 อาเภอ

4

16

5

สภว.

1.5200

1.5200

1.5200

76 จังหวัด

4

16

5

5.0000

4.1 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับจังหวัด
4.2 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับอาเภอ
5. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย OTOP ทุกระดับ
5.1 ทบทวน/ฟื้นฟู เครือข่าย OTOP
5.2 เพิ่มศักยภาพเครือข่าย OTOP

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

จานวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น

แผนงานที่ 3 ยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล

1. **(Flagship) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อน OTOP
สู่สากล

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

ปี 2563

3,800 ราย

ปี 2564

3,800 ราย

ปี 2565

3,800 ราย

สภว.

399.4634 450.0000 450.0000

3,800 ราย/ปี

2

8

5

2. เพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

สภว.

15.0000

15.0000

7,600 คน/76 จังหวัด

3. พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young OTOP, OTOP Startup)

สภว.

25.0000

55.0000

3,800 ราย

2

8

5

2

8

5

2

8

5

1.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อน OTOP สู่สากล
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ให้สามารถชับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์

15.0000

3.1 พัฒนาและยกระดับภูมิปัญญา เพิ่มผลิตภัณฑ์ Young OTOP
3.2 Young OTOP Camp (760 ราย/4 ภาค)
3.3 Young OTOP Camp (3,800 ราย/จังหวัด)
3.4 OTOP Junior Camp (380 ราย)
4. พัฒนาศักยภาพศิลปิน OTOP (สู่สากล)

สภว.

1.8710

2.0000

2.0000

ศิลปิน OTOP ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพศิลปิน OTOP และ
มีความสามารถในการแข่งขัน
ทางการตลาดได้ร้อยละ 80

5. พัฒนาศักยภาพนักการตลาด OTOP Trader (สู่มืออาชีพ)

สภว.

35

35

35

76 จังหวัด

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์

แนวทางการพัฒนา: 2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

12,000 ผลิตภัณฑ์
12,500 ผลิตภัณฑ์
13,248 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนามี
มูลค่าเพิ่ม มีนวัตกรรม และเพิ่ม
ช่องทางการตลาดได้

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

สภว.

95.0000 100.0000 100.0000

1,520 ผลิตภัณฑ์
1,520 ผลิตภัณฑ์
1,520 ผลิตภัณฑ์
5,900 ผลิตภัณฑ์

สภว.

91.2000

91.2000

91.2000

4,560 ผลิตภัณฑ์

4

16

5

สภว.

7.6000

5.0000

5.0000

532 ผลิตภัณฑ์

4

16

5

1 ฐานข้อมูล

4

16

5

4

16

5

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(กลุ่ม Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรม (KBO)
2.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย KBO จังหวัด
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่าย KBO จังหวัด
2.3 ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
(R&D PSO)
- สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Star OTOP: PSO)
3. ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
(R&D PSO)
3.1 สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Star OTOP: PSO)
3.2 ต่อยอดกิจกรรมสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ปี 2563
3.3 ต่อยอดกิจกรรมสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ปี 2564
4. คัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

สภว.

75.0000

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
สภว.

101.7000 145.0000 145.0000

สภว.

20.0000

20.0000

20.0000

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

475 ผลิตภัณฑ์
740 ผลิตภัณฑ์
740 ผลิตภัณฑ์
1,955 ผลิตภัณฑ์

4

16

5

300 ผลิตภัณฑ์

2

8

5

2

5

9

ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10

จานวนชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ที่ได้รับการประเมินและ
จัดระดับ

แผนงานที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

1.1 ประเมินและจัดระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1.2 สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
จากการจาหน่ายสินค้าและ
กิจกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา: 2.3 พัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรมชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

1. **(Flagship) สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับ
การพัฒนายยกระดับเป็นสินค้า
Premium สามารถเข้าสู่
การแข่งขันในตลาดสากลได้

แผนงานที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล
และการส่งออก

1. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้า Premium
1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium ตาม Cluster
1.2 OTOP on Broad
2. ส่งเสริมการเข้าถึงมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าถึงมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

สภว.

29.6332

40.0000

40.0000

3,738 ชุมชน
3,738 ชุมชน
3,738 ชุมชน
3,738 ชุมชน/ปี

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

2. พัฒนาเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สภว.

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

60.0000

2564

60.0000

2565

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน
ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการบริหาร
ชุมชนท่องเทีย่ วทีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการชุมชนท่องเทีย่ วเพิ่มขึน้

60.0000

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

2

5

9

2,440 ผลิตภัณฑ์

2

5

9

240 ชุมชน

2

5

9

2.1 การบูรณาการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว
1 ชุมชน 1 องค์กร
2.2 สร้างและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชน
ท่องเที่ยวมีคุณภาพ และเข้าสู่
กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน

แผนงานที่ 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1. เพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

สภว.

122.6640 80.0000

สภว.

167.7028 280.0000 280.0000

80.0000

1,140 ผลิตภัณฑ์
650 ผลิตภัณฑ์
650 ผลิตภัณฑ์

1.1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
1.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
1.3 การนาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (D-Hope)
2.2 พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบนิทรรศการแบบกระจาย
(D-Hope)
2.3 พัฒนาการบริการชุมชนท่องเที่ยวแบบครบวงจร
2.4 พัฒนามาตรฐานบริการของชุมชนท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานบริการ
ท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจ
การท่องเที่ยว

1. พัฒนาช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

ร้อยละของผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมการจัดงานมีรายได้เพิ่มขึ้น

สภว.

50.0000

สภว.

384.0000 452.0000 452.0000

ปี 2563

ร้อยละ 80

ปี 2564

ร้อยละ 80

ปี 2565

ร้อยละ 80

50.0000

200 ชุมชน

2

5

9

ร้อยละ 80 ของผูป้ ระกอบการ
ทีเ่ ข้าร่วมการจัดงานมีรายได้เพิ่มขึน้

2

5

9

- พัฒนาสื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2.1 เชื่อมโยงช่องทางการท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ
2.2 เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน
2.3 จัดงานเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว
2.4 จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา: 2.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปี 2563
ปี 2564

ร้อยละ 15
ร้อยละ 15

ปี 2565

ร้อยละ 15

2. ร้อยละของผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP มีโอกาส
เข้าร่วมจาหน่ายสินค้าในตลาด
อย่างน้อย 1 ตลาด
ปี 2563

ร้อยละ 70

ปี 2564
ปี 2565

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ระดับภูมิภาค/จังหวัด

แผนงานที่ 1 ตลาดระดับภูมิภาค/จังหวัด

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

80,000 ครั้ง/ปี
80,000 ครั้ง/ปี
80,000 ครั้ง/ปี
80,000 ครั้ง/ปี
5 ครั้ง/ปี

4
4

16
16

5
5

4
4
4

16
16
16

5
5
5

4

16

5

ผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการ OTOP
มีความสามารถในการนาสินค้า
เข้าสู่ตลาดออนไลน์ 2,000 ราย/ปี

4

16

5

1. **(Flagship) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
2. OTOP ภูมิภาค

สภว.
สภว.

100.0000 100.0000 100.0000
31.0000

35.0000

40.0000

3. OTOP TO THE TOWN
4. OTOP TRADER
5. ตลาดในสถานที่ท่องเที่ยวและตามเทศกาล
5.1 OTOP TO THE TOURIST AND FESTIVAL
5.2 มหกรรมของดีจังหวัด (BEST OTOP FESTIVAL)
6. การขยายตลาดใหม่ ในระดับจังหวัด/ภูมิภาค

สภว.
สภว.
สภว.

35.0000

35.0000

35.0000

30.0000

30.0000

68.0000

68.0000

68.0000

10 ครั้ง/ปี
76 จังหวัด
76 จังหวัด

สภว.

10.0000

10.0000

10.0000

76 จังหวัด
ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ระดับประเทศ

แผนงานที่ 2 ตลาดระดับประเทศ

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

4 ครั้ง/ปี
4 ครั้ง/ปี
4 ครั้ง/ปี

1. **(Flagship) ตลาด Online, E-Commerce,
Digital Marketing

สภว.

16.0000

2. ตลาดระดับประเทศ

สภว.

295.0000 295.0000 311.0000

4 ครั้ง/ปี

4

16

5

3. ตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้า/Niche Market (OTOP Green,
OTOP Handicraft, OTOP Health)

สภว.

15.0000

15.0000

15.0000

1 ครั้ง/ปี

4

16

5

4. การขยายตลาดใหม่ในระดับประเทศ

สภว.

15.0000

15.0000

15.0000

1 ครั้ง/ปี

4

16

5

16.0000

16.0000

2.1 OTOP City
2.2 OTOP Midyear
2.3 ศิลปาชีพ ประทีปไทย
2.4 จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน Young OTOP

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

2.1 จัดการแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP ในงานเทศกาล
ต่างประเทศ
2.2 OTOP ชายแดน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ระหว่างประเทศ

แผนงานที่ 3 ตลาดระหว่างประเทศ

1. สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
2. การขยายตลาดใหม่ เชื่อมโยงระหว่างประเทศ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

สภว.
สภว.

60.0000

60.0000

60.0000

20.0000

20.0000

20.0000

30 ครั้ง/ปี
30 ครั้ง/ปี
30 ครั้ง/ปี
30 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

4
2

16
8

5
5

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 98

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 9 เศรษฐกิจฐานราก
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านที่ 15 การเสริมสร้างพลังทางสังคม, ด้านที่ 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ, ด้านที่ 9 สังคม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม, ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 7.2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
8. แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
9. ภารกิจหน่วยงาน: พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การอาชีพ ของประชาชน/ชุมชน/ผู้นาชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การ
ชุมชน, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้นาชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน
เป้าหมายประเด็นการพัฒนา: ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 99

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

แนวทางการพัฒนา: 3.1 พัฒนาระบบการบริหารและการเข้าถึง
แหล่งทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565
1. จานวนกองทุนชุมชนที่มี
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
2. จานวนครัวเรือนที่สามารถ
ลดหนี/้ ปลดหนี้
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

9,000 กลุ่ม
9,000 กลุ่ม
9,000 กลุ่ม

10,000 ครัวเรือน
10,000 ครัวเรือน
10,000 ครัวเรือน

3. จานวนกองทุนชุมชนที่
สามารถจัดสวัสดิการกองทุน
ชุมชนได้
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
4. จานวนโครงการที่กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ
ในการส่งเสริมอาชีพ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

850 แห่ง
960 แห่ง

8,100 โครงการ
8,400 โครงการ
8,700 โครงการ

5. จานวนสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเพิ่มขึ้น
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

200,000 คน
300,000 คน
400,000 คน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

แผนงานที่ 1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศกองทุนชุมชน

1.1 จัดทำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรกองทุนชุมชน (Big Data)
1.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรกองทุนชุมชน (Big Data)

สทอ.

14.0000

สทอ.
สทอ.

14.0000

10.0000

10.0000

10.0000

10.0000

มีระบบสารสนเทศ เพื่อการ
พัฒนากองทุน

2. **(Flagship) เสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญกองทุนชุมชน
(ด้านสินเชื่อ/ด้านการบริหารจัดการ/ด้านบัญชี/ด้านบริหารหนี/้
ด้านสวัสดิการชุมชน)

สทอ.

7.3932

7.3932

มีจานวนผู้เชี่ยวชาญกองทุน
ชุมชน (ด้านสินเชื่อ/ด้านบริหาร
7.3932
จัดการ/ด้านบัญชี/ด้าน
สวัสดิการชุมชน)

2.1 เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงิน
ชุมชน "เก่ง ดี มีคุณภำพ"

สทอ.

7.3932

7.3932

7.3932

1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนกำรดำเนินงำน
กองทุนชุมชน

สทอ.

0.9180

0.9180

0.9180

2) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้เชี่ยวชำญกองทุนชุมชน
3. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนชุมชน

สทอ.
สทอ.

6.4752

6.4752

6.4752

28.7064

26.0064

26.0064

3.1 เพิ่มศักยภำพคณะกรรมกำรกองทุนชุมชนให้เป็นผู้นำ
กำรเปลี่ยนแปลง

สทอ.

8.3848

8.3848

8.3848

คณะกรรมการฯ มีความรู้
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน

สทอ./สพอ.

9.4752

9.4752

3.3 ขับเคลื่อนงำนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตโดยโรงเรียน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต

สพจ.

7.0464

7.0464

7.0464

3.4 พัฒนำโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตสู่กำรเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทำงวิชำกำร

สพจ.

0.8000

0.8000

0.8000

สทอ./สพจ.

3.0000

0.3000

3.5 ขยำยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตให้ครบ 18
เขตตรวจรำชกำร

ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
1 ระบบ/ปี

4

16

9

4

16

9

4

16

9

ปี 63 จำนวน 1 ระบบ
ปี 64 จำนวน 1 ระบบ
ปี 65 จำนวน 1 ระบบ
1,361 คน/ปี

ปี 63 จำนวน 161 คน
ปี 64 จำนวน 161 คน
จำนวน
ปี 63ปี 65
จำนวน
6 รุ่น161ๆละคน200

ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน มีกำร
9.4752 ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนชุมชน

3.2 เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกองทุนชุมชน
(จัดตั้งศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน)

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

เจ้าหน้าที่สามารถขับเคลื่อนงาน
กองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

1.**(Flagship) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กองทุนชุมชน (Big Data)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

โรเรียนกลุ่มออมทรัพย์ได้รับกำร
พัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำร
มีโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำร
0.3000 ผลิตเพิ่มขึ้น 10 แห่ง เขตตรวจละ
1 แห่ง

คน รวม1,200 คน
26,742 คน
ปี 63 จำนวน 6,232 คน
ปี 64 จำนวน 6,232 คน
ปี 65 จำนวน 6,232 คน
ปี 63 จำนวน 138 แห่ง
ปี 64 จำนวน 138 แห่ง
ปี 65 จำนวน 138 แห่ง
8 แห่งๆ ละ 3 หลักสูตรๆ ละ
2 รุ่นต่อปี รุ่นละ 30 คน
8 แห่ง
10 แห่ง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

2563

2564

2565

สทอ./สกส.

5.3035

2.9009

2.9009

4.1 กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้ขับเคลื่อนงำนพัฒนำทุนและองค์กร
กำรเงินชุมชน

สทอ.
/สพจ

2.4026

4.2 กิจกรรมพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนงำนอนุรักษ์และ
กำรใช้ประโยชน์ทุนชุมชน

สทอ.

0.1809

0.1809

0.1809

17 คน/ปี/1 รุ่น 5 วัน

4.3 เพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรในกำรบริหำรงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี

สกส.

2.2800

2.2800

2.2800

1รุ่น 300 คน/ปี

4.4 ทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
(ระยะ 5 ปี/รำยปี)

สกส.

0.2200

0.2200

0.2200

50 คน/ปี

4.5 ทบทวนและขับเคลื่อนแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี (ระยะ 5 ปี/รำยปี)

สกส.

0.2200

0.2200

0.2200

50 คน/ปี

4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนชุมชน

2563 2564 2565

เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความเข้าใจ
ในการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน
ร้อยละ 80/ปี

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร Move for fund team
1.3 ส่งเสริมทุนชุมชนธรรมำภิบำล
1) ตรวจสุขภำพทำงกำรเงินโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
(กข.คจ.)
2) กิจกรรมประเมินศักยภำพโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
(กข.คจ.) ตำมหลักธรรมภิบำล

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

4

16

9

4

16

9

ร้อยละของกองทุนชุมชนบริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิบาล
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

1.1 พัฒนำศักยภำพผู้เชี่ยวชำญกองทุนชุมชน ด้ำนกำรบริหำร
โครงกำร บริหำรสัญญำ บริหำรหนี้ move for fund team

ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

76 จังหวัดๆ ละ 1 วัน

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนให้มี
ธรรมาภิบาล

1. **(Flagship) ส่งเสริมการบริหารจัดการโครงการ บริหารสัญญา
และบริหารหนี้กองทุนชุมชน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

สทอ.

72.5569

สทอ./สพจ.

6.4752

สทอ./สพจ.
สพจ.

66.0817

สพอ.

31.2517

สพอ.

111.5166

111.5166

กองทุนชุมชนผ่านตัวชี้วัด
ธรรมาภิบาล ร้อยละ 80/ปี

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
9,000 กลุ่ม/โครงการ
3,512 คน

30.0000

30.0000

81.5166

81.5166

ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ

กองทุนชุมชนผ่ำนตัวชี้วัด
ธรรมำภิบำลร้อยละ 80

ปี 64 : 38,632 ต่อปี
ปี 65 : 38,632 ต่อปี
4,400 หมู่บ้ำน/ปี

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3) กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพทำงกำรเงิน กข.คจ. ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

สพอ.

4) ตรวจสุขภำพทำงกำรเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต

สพอ.

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

38.5166

38.5166

ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ

6) กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพทำงกำรเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
กำรผลิตตำมหลักธรรมำภิบำล

สพอ.

43.0000

43.0000

2. **(Flagship) พัฒนาระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กองทุนชุมชน/
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สทอ./สกส.

4.9000

4.9000

4.9000

สทอ.
สทอ.
สทอ.

4.8000

4.8000

4.8000

5.3 จัดทำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรหนี้สำหรับผู้ขับเคลื่อนงำนและ
คณะกรรมกำรศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน
6. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนโดยทุนชุมชน

1.4736
1.4736

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

ปี 64 จำนวน 5,100 กลุ่ม
ปี 65 จำนวน 5,100 กลุ่ม
มีระบบบัญชีอิเล็คทรอนิกส์
มีนวัตกรรมธรรมาภิบาลกองทุน
ชุมีมระเบี
ชนแบบมี
ส่วนร่ว(มท.)
ม และ
ยบ กข.คจ.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

2 ระบบ

4

16

5

18 เขตตรวจ ๆ ละ 1 นวัตกรรม

2 ระเบียบ

4
4

16
16

5
5

12,000 ชุด/ปี, 4,300 เล่ม/ปี

4

16

5

4

16

5

4

15

9

4

16

5

0.7368
0.7368

มีเอกสารแนวทางการขับเคลื่อน
กองทุนชุมชน

สทอ.
สทอ.
สทอ.

2.1450

2.1450

2.1450

0.7500

0.7500

0.7500

0.7500

0.7500

0.7500

6,000 ชุด/ปี
6,000 ชุด/ปี

สทอ.

0.6450

0.6450

0.6450

4,300 เล่ม/ปี

สทอ.

2.0000

25.0000

- ส่งเสริมกลไกกำรขับเคลื่อนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน
7. เชิดชูเกียรติกองทุนชุมชน/กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สทอ./สพอ
สทอ./สกส.

2.0000

25.0000

10.4803

11.3513

7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่น
สู่กำรเป็นต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

สทอ./สพอ.

5.9690

7.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติกองทุนชุมชน
7.3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนในหมู่บ้านนวัตวิถี

ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

4,600 กลุ่ม/ปี

สพอ.

2) ปรับปรุงระเบียบโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
5. จัดทาคู่มือการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน
5.1 จัดทำชุดทะเบียนและคู่มือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
5.2 จัดทำชุดคู่มือกำรขับเคลื่อนโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

ปี 64 จำนวน 4,900 กลุ่ม
ปี 65 จำนวน 4,900 กลุ่ม

34.8300

5) กิจกรรมประเมินศักยภำพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
กำรผลิตตำมหลักธรรมำภิบำล

3. **(Flagship) สร้างนวัตกรรรมกองทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วม
4. ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนชุมชน
4.1 ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนชุมชน
1) ปรับปรุงระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

สทอ.
สกส.
สทอ.

กลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์
28.0000 จัดการกองทุนชุมชน มีการจัด
สวัสดิการชุมชน ร้อยละ 80/ปี
กลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์
28.0000
จัดการกองทุนชุมชน มีการจัด
11.3513 มีกองทุนชุมชนต้นแบบ
มีศูนย์จัดกำรฯ ต้นแบบด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 36 แห่ง

6.8400

6.8400

4.5113

4.5113

4.5113

1.8000

1.8000

1.8000

มีกองทุนชุมชนต้นแบบ
(สพอ.ทา) มีแผนในการพัฒนา

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ปี 64 จานวน 1,062 แห่ง
ปี 65 จานวน 1,200 แห่ง

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปี
64 จานวน 1,062 แห่ง ปี
723 แห่ง/กลุ่ม/หมู่บ้าน
36 แห่ง
ปี 64 : 76 จัวหวัดๆ ละ 3
แห่ง (ศูนย์จัดกำรฯ+กลุ่ม
76 จังหวัด และ กทม.
140 หมู่บ้าน/กลุ่ม

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

แผนงานที่ 3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนและการบริหารจัดการ
หนี้ครัวเรือน

1. บริหารจัดการหนี้ครัวเรือน
1.1 เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงกำรเงินสู่กำรบริหำรจัดกำรหนี้
1.2 ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบริหำรจัดกำรหนี้ "สำนึกดี แผนดี
บริหำรหนี้ได้" (ศูนย์จัดกำรฯ ที่จัดตั้งใหม่ ปีละ 138 แห่ง)
1.3 เสริมสร้ำงกระบวนงำนคณะทำงำนติดตำมหนี้กองทุนชุมชน
1.4 เสริมทักษะอำชีพสตรีเพื่อกำรบริหำรจัดกำรหนี้
(76 จังหวัด และ กทม.)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

จานวนหนี้ลดลง

สทอ./สกส.
สทอ./สพอ.

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
113.7790 122.8876 131.9962 จานวนหนี้ลดลง ร้อยละ 35/ปี
55.0704
55.0704
55.0704 จำนวนหนี้ลดลง

ร้อยละ 35
ร้อยละ 35
ร้อยละ 35
จานวนหนี้ลดลง ร้อยละ 35/ปี

9.1086

18.2172

27.3258 จำนวนหนี้ลดลง

สกส.

31.2000

31.2000

31.2000

สกส.

10.7000

10.7000

10.7000

76 จังหวัด และ กทม.

1.5 เสริมสร้ำงกระบวนงำนคณะทำงำนติดตำมหนี้กองทุนชุมชน
(76 จังหวัด และ กทม.)

สกส.

7.7000

7.7000

7.7000

76 จังหวัด และ กทม.

2. ส่งเสริมการออม

สทอ.
สพอ.
สทอ./สพอ.
สทอ.
สกส.
สทอ.

16

5

1

15

5

4

16

5

4
4
4

16
16
16

5
5
5

4

16

5

ร้อยละ 35/ปี

ร้อยละ 5 ของครัวเรือนตกเกณฑ์ ร้อยละ 5 ของครัวเรือนตกเกณฑ์
จปฐ. ปี 2561 เรื่องการออม
23.0000 23.0000 23.0000 จปฐ. เรื่องการออม 1.7 ล้าน
1,700,000 ครัวเรือน
ครัวเรือน
ฐานข้อมูลตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2561 1.7 ล้าน
ปี 63 จำนวน 150 กลุ่ม
3.0000
3.0000
3.0000
ปี 64อมูจลำนวน
150จปฐ.ปี
กลุ่ม
ร้อยละ 5 ของครัวเรือนตกเกณฑ์ ฐำนข้
ตกเกณฑ์
20.0000 20.0000 20.0000
จปฐ.
เรื่องกำรออม
2561 1.7 ล้ำนครัวเรือน
จานวนครั
วเรือนที่ได้รับส่งเสริม
2.0000
2.0000
2.0000
เอกสาร 40,000 เล่ม/ปี
การสร้างภูมิคุ้มการบริหารการเงิน
1,478.0000 1,619.0000 1,619.0000
25,300 โครงการ/ปี
ผู้มีรายได้น้อยได้รับการพัฒนา
292.5557 292.5557 292.5557
39,060 คน/ปี
อาชีพและมีรายได้ร้อยละ 80/ปี
292.5557

292.5557

292.5557

สทอ./สกส.
สทอ.
สทอ.

97.7000

97.7000

97.7000

7.8000

7.8000

7.8000

50.5500

50.5500

50.5500

76 จังหวัด และ กทม./ปี
76 จังหวัด/ปี
76 จังหวัด/ปี

สกส.

11.5500

11.5500

11.5500

2 ช่องทำง

สกส.
สกส.

7.8000

7.8000

7.8000

20.0000

20.0000

20.0000

76 จังหวัด และ กทม./ปี
76 จังหวัด และ กทม./ปี

ความพึงพอใจการรับรู้ของการ
ประชาสัมพันธ์

4

ร้อยละ 35

สทอ./สพอ.

2.1 ส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
2.2 ส่งเสริมกำรออม
3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารการเงินครัวเรือน
4. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้า
- พัฒนำอำชีพและรำยได้ของคนยำกจน (ภำคเหนือและ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)
6. เสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
6.1 กิจกรรมผลิตสื่อประชำสัมพันธ์กองทุนคุณธรรม
6.2 กิจกรรมมหกรรมรวมพลกองทุนคุณธรรม
6.3 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ด้วยกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
6.4 ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
6.5 มหกรรมกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมกองทุนชุมชนสู่การเป็นธุรกิจชุมชน

1. ส่งเสริมกองทุนชุมชนสร้างธุรกิจชุมชน
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรศูนย์สำธิตกำรตลำดสู่กำรเป็นธุรกิจชุมชน
1.2 พัฒนำกองทุนชุมชนสู่กำรเป็นธุรกิจชุมชน
1.3 พัฒนำศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบสู่ Trader ชุมชน
1.4 พัฒนำทักษะกลุ่มอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ด้ำนพำณิชย์และบริกำร (4 รุ่น ๆ ละ 60 คน/ปี)

2565
จานวนกองทุนชุมชนที่สามารถ
พัฒนาเป็นธุรกิจชุมชน
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ร้อยละ 80 ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ
43.5600
มีการดาเนินงานธุรกิจชุมชน

สทอ./สกส.
สทอ.
สทอ.
สทอ.

44.7080

43.8600

1.8480

1.0000

30.0000

30.0000

30.0000

10.0000

10.0000

10.0000

สกส.

2.8600

2.8600

2.8600

แนวทางการพัฒนา: 3.2 พัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพทุนชุมชน

1. พัฒนาศักยภาพส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

สทอ.

6.3078

31.0715

1.1 พัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทุนชุมชน
1.2 พัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้
1.4 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพื่อขยำยผลสู่กลุ่มเป้ำหมำย

สทอ.
สทอ.
สทอ.
สทอ.

3.0060

0.9080

1.5 ต่อยอดองค์ควำมรู้เพื่อสร้ำงรำยได้สู่ชุมชน
1.6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้
1.7 ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน

สทอ.
สทอ.
สทอ.

3.3018

0.7000

จานวนประชาชนในหมู่บ้าน
เป้าหมายมีอาชีพและรายได้
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
จานวนศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านที่เข้า
27.0715 ร่วมกิจกรรมกับส่วนงานฯ มีการ
ฒนาอาชี่บพ้ำและรายได้
จพัำนวนหมู
นที่เป็นเครือข่ำยใน
0.9080

0.0050

0.0050

0.0300

0.0300

0.8700

0.8700

0.0420

0.0420

0.0165

0.0165

29.2000

25.2000

กำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้
มีกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
มีสื่อประชำสัมพันธ์องค์กรและ
ฐำนกำรเรี
ยนรู้
มีกำรพัฒนำฐำนกำรเรี
ยนรู้และ
นำไปขยำยผลในพื
้นทีฒ่บรินำกำร
กลุ
่มเป้ำหมำยมีกำรพั
ผลิ
ภัณำทีฑ์่ส่วนงำนฯ ได้รับกำร
เจ้ำตหน้
นำทักบษะ
มีพักฒำรปรั
ปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ภำยในส่วนงำนฯ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

76 แห่ง
76 แห่ง
76 แห่ง
76 แห่ง
ปี 63 จำนวน 400 แห่ง
ปี 64 จำนวน 200 แห่ง
76 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง
ปี 63 จำนวน 20 แห่ง
ปี 64 จำนวน 20 แห่ง

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

4
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5

4
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43,900 คน
51,825 คน
51,825 คน

3 ศูนย์
3 ศูนย์
3 ศูนย์
10 แห่ง/ปี
10 หมู่บ้ำน /ปี
สรุปองค์ควำมรู้ 1 เรื่อง/ปี
สื่อสำรคดี 1 เรื่อง/
จุดประชำสั
มพันธ์สย่วนรู
นงำนฯ
7 ฐำนกำรเรี
้/ 1
10 โรงเรี
น/10 แห่
หมูง่บ/ ้ำน/ปี
50 ยคน/1
10 ผลิตภัณฑ์/ปี
20 คน/ปี
ปี 63 : ปรับปรุงอำคำร/สร้ำง
ถนนลำดยำง/ปรับปรุง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ
2. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทุนชุมชน
2.1 จัดทำคู่มือสนับสนุนกำรดำเนินงำนจัดทำเอกสำรคู่มือกำร
บริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน
2.2 พัฒนำศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสู่กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืนตำมแนวพระรำชดำริ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

0.3724

0.3524

0.3524

0.3524

0.3524

0.3524

สทอ./ศสท.

3.8164

3.0586

3.1836

สทอ.

1.2000

0.6900

0.6900

สทอ.

0.5000

0.5000

0.5000

สทอ.

2563 2564 2565

0.0200

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน

1. **(Flagship) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีโดยกรมการพัฒนาชุมชน
1.1 ปลูกรักษำพันธุกรรมพืชและสมุนไพรพื้นถิ่น
1.2 จัดทำฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญำท้องถิ่น
กรมกำรพัฒนำชุมชน
1.3 จัดทำและดูแลเว็บไซต์ อพ.สธ.-พช.
1.4 ร่วมจัดนิทรรศกำรในงำนประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร อพ.สธ.
1.5 ฝึกอบรมประชำชนด้ำนกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
1.6 พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน สนับสนุนงำน อพ.สธ.
1.7 จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม
พืชและภูมิปัญญำท้องถิ่น
1.8 พัฒนำศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
สู่เศรษฐกิจพอเพียง
2. สนับสนุนเงินกองทุนแก่องค์กรสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. พัฒนาทุนชุมชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.1 พัฒนำทุนชุมชนในหมู่บ้ำนทุนชุมชนขยำยผลตำมแนวพระรำชดำริ
3.2 รักษำต่อยอดหมู่บ้ำนทุนชุมชนขยำยผลตำมแนวพระรำชดำริ
3.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำทุนชุมชน
ตำมแนวพระรำชดำริ
4. ส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รำษฎรสมทบงบประมำณ)

สทอ./ศสท.
สทอ.
สทอ.
สทอ.

ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ

0.1250

0.1250

0.8914

0.6686

0.6686

0.3000

0.3000

0.3000

สทอ.

0.5000

0.5000

0.5000

สทอ.

0.3000

0.4000

0.4000

สกส.
สทอ.
สพอ.
สพอ.

295.0000

295.0000

295.0000

118.1316

86.6383

86.6383

83.4383

83.4383

3.2000

3.2000

0.1500

0.1500

118.1316

สทอ.
สทอ.

0.1500

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

มีฐานการเรียนรู้
3 ศูนย์
มีเอกสำรคู่มือกำรบริหำรจัดกำร
200 เล่ม
ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน
จำนวนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้
63 คน
ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำศูนย์
(3 ศูนย์ฯ เชียงใหม่
เรียนรู้ทุนชุมชนสู่อนุรักษ์และใช้
อุบลรำชธำนี สตูล)
ชุมชนได้รับการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากทุนชุมชน
ปี 2563
76 จังหวัด
ปี 2564
76 จังหวัด
ปี 2565
76 จังหวัด
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน
16 แห่ง
การขับเคลื่อนโครงการ พอ.สธ.
จำนวนแหล่งเรียนรู้ของกรมฯ ที่
ปี 63 : 5 แห่ง
ได้
ับกำรส่
เสริมกำรอนุ
แห่ง
มีฐรำนข้
อมูลงของศู
นย์ข้อมูรลักษ์
ปี ปี6364: :33ฐำน/ปี
พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญำ
ปี 64 : 3 ฐำน/ปี
องถิ่นของกรมฯ ประชำสัมพันธ์
3 ฐำน/ปี
จท้ำนวนกำรเผยแพร่
ปีปี6365 :: 12
เรื่อง/ปี
ข้มีอนมูิทลรรศกำรเผยแพร่
ในเว็บไซต์ อพ.สธ.พช.
ปี 64 : 12 เรื่อง/ปี
ผลงำน
2 ปี/ครั้ง
วิกลุชำกำรในงำนประชุ
มวิ้คชวำมเข้
ำกำร ำใจ ปี 63 : 240 คน/ศพช. 4 แห่ง
่มเป้ำหมำยมีควำมรู
ด้ำำนกำรอนุ
รักษ์ได้แรละใช้
ประโยชน์
ปี 64 :ปี180
เจ้
หน้ำที่พช.
ับกำรพั
ฒนำ
63 คน/ศพช.
: 20 คน 3 แห่ง
บสนุำเผยแพร่
นงำน ใน
ปี 64 : 20 คน
มีศักยภำพเพื
ำรจัดทำสื่อ่อสนัและน
ปีละ 1 โครงกำร
ช่องทำงที่กรมฯ ใช้เสริมสร้ำง
กร้นที่ที่กรมฯ
ศูภำพลั
นย์เรีกยษณ์
นรู้ฯองค์
ในพื
ปี 63 : 3 แห่ง
รับผิดชอบ ได้รับกำรพัฒนำด้ำน
ปี 64 : 4 แห่ง
กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ปี 65 : 4 แห่ง
6,000 โครงการ/ปี
4 ภาค 76 จังหวัด/ปี
พื้นที่ที่รับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
1,756 หมู่บ้ำนๆละ
ทุจำนวนประชำชนในหมู
นชุมชนในพื้นที่โครงกำรอั
น
*25คน
่บ้ำน
ปี 64 : 2,073
หมู่บ้ำนๆละ
เป้ำหมำยมีอำชีพและรำยได้
*25คน
จำนวนเครือข่ำยกำรพัฒนำทุน
4 ภำคๆ ละ 30 คน
ชุมชนตำมแนวพระรำชดำริ
76 จังหวัด/ปี

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นที่ 3 การแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น, ประเด็นที่ 5 ระบบการทางานของภาครัฐ
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านที่ 20 การพัฒนาการบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ, ด้านที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านที่ 2 การบริหารราชการแผ่นดิน, ด้านที่ 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์, แผนที่ 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต, แผนที่ 15 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม, ด้านที่ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
8. แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
9. ภารกิจหน่วยงาน: ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ
สมรรถนะในการทางาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และ
สร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทายุทธศาสตร์ชุมชน, สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และ
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายประเด็นการพัฒนา: องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 108
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

แนวทางการพัฒนา: 4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงาน
พัฒนาชุมชน

ได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานที่ 1 ยกระดับการจัดการและบริหารองค์กร

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ร้อยละของการปรับโครงสร้าง
และกระบวนงาน
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

1. ปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากาลังให้เหมาะสมกับการทางาน
กพร./กจ.
ในปัจจุบัน
1.1 โครงสร้างองค์กร/บทบาทและภารกิจ
กพร.
- การปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
1.2 ขอปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
กจ.
- ปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง (M2, K5, K4, K3)
1.3 ทบทวนเส้นทางความก้าวหน้า
กจ.
1.4 จัดทาแผนบริหารกาลังคน
กจ.
2. ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้การทางาน
สล.
มีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงกระบวนงานแต่ละด้านให้ภาระในการทางาน
กผ./ตภ./สล./
ของบุคลากรลดลง
กพร./สพช.
3.1 ระบบการจัดทางบประมาณ
กผ.
1) การจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ประจาปี
2) เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

1.4000

1 ฉบับ/398 ตาแหน่ง

1.0000

1.0000

1.0000

1 ฉบับ

ไม่ใช้งบ

ไม่ใช้งบ

ไม่ใช้งบ

398 ตาแหน่ง

ไม่ใช้งบ
0.4000

21 สายงาน

0.4000

ไม่ใช้งบ
0.4000

34.8978

34.6978

1.8000

1.8000

1.8000

1.0000

1.0000

1.0000

0.8000

0.8000

0.8000

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

1.4000

34.3278

ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล

1.4000

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

1 คณะทางาน
1 ระบบ/76 จังหวัด/
15 หน่วยงานส่วนกลาง
6 กิจกรรม

76 จังหวัด

6

20

2

6

20

2

6

20

2

3

21

11

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ
3.2 จัดทาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (E-Saraban)"
3.3 ระบบการสรรหาบุคลากร
1) การคัดเลือกข้าราชการเข้าอบรมหลักสูตรหน่วยงานภายนอก
2) การพัฒนาข้าราชการโครงการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ
3) คัดเลือกข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
4) คัดเลือกข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ
5) คัดเลือกข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการ ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และคัดเลือกข้าราชการ
ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
6) การสรรหาบุคลากรเข้ารับราชการ
7) การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ตาแหน่งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
8) การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
9) การเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการประเมินผลงาน
3.4 การมอบอานาจ
- การมอบอานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.5 ระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1.1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์การ
1.2) การดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน
1.3) เพิ่มขีดสมรรถนะการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน ปรับปรุงกระบวนงาน
เพื่อลดภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

2563

2564

2565

สล.

0.8300

1.2000

1.2000

กจ.

8.7300

8.9300

8.7300

3.6000

3.6000

3.6000

12 คน/ปี

1.0000

1.0000

1.0000

10 หลักสูตร

0.0600

0.0600

0.0600

1.2600

1.2600

1.2600

1.8600

1.8600

1.8600

2563 2564 2565

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

1 ระบบ

ตามจานวนผู้ที่มีคุณสมบัติเลื่อน
ตาแหน่ง

0.2000
0.2000

0.2000

0.2000

0.1500

0.1500

0.1500

0.6000

0.6000

0.6000

กจ.

ไม่ใช้งบ

ไม่ใช้งบ

ไม่ใช้งบ

กพร. (หน่วยงาน
ในสังกัดส่วนกลาง)

10.2000

10.2000

10.2000

4.0000

4.0000

4.0000

3.0000

3.0000

3.0000

1.0000

1.0000

1.0000

150 คน
ตามจานวนผู้ที่มีคุณสมบัติเลื่อน
ตาแหน่างนการบริหาร
คาสั่งมอบอานาจด้
ทรัพยากรบุคคล

7 หมวด
76 จังหวัด/15 หน่วยงาน
ส่วนกลาง
76 จังหวัด/15 หน่วยงาน
ส่วนกลาง

6

20

2

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ
1.4) การประชุมจัดทาตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการประเมินผล
การปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
3.6 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน
1) ฝึกอบรม Modern HRD
2) การทดลองหลักสูตร
3) เวทีถอดบทเรียนจากการทดลองหลักสูตร
4. พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ด้านกระบวนการกากับดูแลข้อมูล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดาเนินงานของ
หน่วยรับตรวจรายไตรมาส
5.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและสรุปรายงานผลการตรวจราชการ
ประจาปี
5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม
และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
5.4 จัดทาเอกสารรายงานผลการตรวจราชการ ประจาปี
5.5 สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสาหรับ
เขตตรวจราชการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สพช.

ศสท.
สตร.

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

2.2000

2.2000

2.2000

2.5678
0.7988
1.4490

2.5678
0.7988
1.4490

2.5678
0.7988
1.4490

0.3200

0.3200

0.3200

2.0000
18.0800

2.0000
18.0800

2.0000
18.0800

4 รุ่น/240 คน/7 วัน
48 รุ่น/1,680 คน/3 วัน
4 รุ่น/240 คน/4 วัน
1 รูปแบบ
18 เขตตรวจ/76 จังหวัด

8.5000

8.5000

8.5000

2 ครั้ง/18 จุด/1,337 คน/3 วัน/ปี

0.2800

0.2800

0.2800

1 ครั้ง/ 27 คน/3 วัน/ปี

0.1000

0.1000

0.1000

1 ครั้ง/15 คน/3 วัน

0.2000

0.2000

0.2000

500 เล่ม

9.0000

9.0000

9.0000

18 เขตตรวจ/76 จังหวัด

1.2 จัดตั้งและพัฒนาสถาบันส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
(ศพช.อุบลราชธานี/เพชรบุรี/ยะลา/พิษณุโลก)
1.3 จัดตั้งและพัฒนาสถาบันการพัฒนาทุนชุมชน
(ศพช.นครราชสีมา/ชลบุรี)
1.4 จัดตั้งและพัฒนาสถาบันการพัฒนาผู้นาชุมชน (ศพช.นครนายก)
1.5 พัฒนาและยกระดับสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
ชุมชน (วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน)

สพช.

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

76 จังหวัด/15 หน่วยงาน
ส่วนกลาง

ร้อยละองค์ความรู้และนวัตกรรม
การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

แผนงานที่ 2 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

1. **(Flagship) จัดตั้งสถาบันแห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
(CD Academy)
1.1 จัดตั้งและพัฒนาสถาบันเครือข่ายการพัฒนาหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (ศพช.อุดรธานี/ลาปาง/สระบุรี/นครศรีธรรมราช)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

6
6

20
20

2
2

6

20

2

ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
ร้อยละ 50

30.0000

30.0000

30.0000

12 แห่ง/ปี

10.0000

10.0000

10.0000

4 แห่ง

10.0000

10.0000

10.0000

4 แห่ง

5.0000

5.0000

5.0000

2 แห่ง

2.5000

2.5000

2.5000

1 แห่ง

2.5000

2.5000

2.5000

1 แห่ง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ
2. ใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือการจัดการความรู้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สพช.

2.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยบทเรียน (E-learning)
1) ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning
2) ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบทเรียน E-learning
3) เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบ E-Learning
4) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

1.9876

4.9876

4.9876

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน
1 ระบบ/76 จังหวัด

0.9500

0.9500

0.5376

0.5376

0.5376

0.5000

0.5000

0.5000

3.0000

3.0000

30 บทเรียน
1 รุ่น/45 คน/5 วัน
1 ระบบ
1 หน่วย

6.3000

6.3000

6.3000

11 สถาบันฯ/72 เรื่อง

3.1 ศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
กรมการพัฒนาชุมชน

2.4000

2.4000

2.4000

12 เรื่อง/ปี

3.2 ศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

2.4000

2.4000

2.4000

12 เรื่อง/ปี

3.3 ยกระดับการวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งกรมการพัฒนาชุมชน

1.5000

1.5000

1.5000

11 สถาบันฯ

กพร.

4.0000

4.0000

4.0000

สพช./กผ.

5.3825

5.3825

5.3825

5.1 ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM MarKet)
1) เวทีสังเคราะห์องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน
2) เสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้

สพช.

1.4275

1.4275

1.4275

5.2 การประเมินผลการดาเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี

กผ.

2.5300

2.5300

2.5300

5 กิจกรรม/ปี

กผ.

1.2600

1.2600

1.2600

4 กิจกรรม/ปี

กผ.

0.1650

0.1650

0.1650

4 กิจกรรม/ปี

4. สร้างสรรค์นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนสูงสุด

ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

6

20

6
0.9500

3. วิจัยและพัฒนาการทางานพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

สพช.

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

2
11

6

20

2

100 หน่วยงาน

6

20

2

76 จังหวัด/15 หน่วยงาน
ส่วนกลาง

6

20

2

- พัฒนาระบบงานพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรม
5. เชื่อมโยงองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงาน
พัฒนาชุมชนให้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ

5.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
5.4 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1/100/3รุ่น/คน/วัน
1/130/3รุ่น/คน/วัน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

จานวนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับ
งานพัฒนาชุมชน

แผนงานที่ 3 ยกระดับงานพัฒนาชุมชน

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

2 ระบบ
2 ระบบ
2 ระบบ

1. ศึกษาและพัฒนาการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
แผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งชาติ

กผ.

1.0000

5.0000

1.5000

3 กิจกรรม

6

20

2

2. พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชนแห่งชาติและพลังประชารัฐ
ให้ขับเคลื่อนภารกิจองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

กผ.

8.0000

8.0000

8.0000

5 กิจกรรม/ปี

6

20

2

6.0000

6.0000

6.0000

2.0000

2.0000

2.0000

5 กิจกรรม/ปี
2 ครั้ง/ปี

61.7680

45.0880 121.3580

6

20

2

38.8580

38.8580

38.8580

0.5000

0.5000

0.5000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2.1 บริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2.2 พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชนแห่งชาติ
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและบริหาร
จัดการงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
3.1 เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ
3.2 เช่าพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย พร้อมระบบเชื่อมโยง
3.3 พัฒนาระบบสารองข้อมูล (DR-Site)
3.4 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi)
3.5 พัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือน VDI

ศสท.

80.0000

3.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
และระบบตรวจสอบสิทธิการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
3.7 พัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอและระบบตรวจสอบสิทธิ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
3.8 พัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน (Cloud)

3.7300

4 ระดับ/7 ระบบ/ปี
4 ระดับ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ

18.4100

1 ระบบ

2.0000

1 ระบบ

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

37.1632

10.2132

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อบริหาร
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และยกระดับ
ระบบบริการของภาครัฐ

ศสท./กจ.

15.1132

4.1 พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลบริการประชาชนจากระบบ
งานสาคัญของกรมฯ

ศสท.

5.0000

4.2 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐ (Linkage Center) ให้แก่หน่วยงานในสังกัด

ศสท.

7.0000

1 ระบบ

4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบบริการประชาชนแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศสท.

9.0000

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน

4.4 พัฒนาระบบควบคุมการประชุมทางไกล ระดับภูมิภาค
4.5 สร้างระบบการประชุมทางไกลระดับจังหวัด

ศสท.
ศสท.

3.0000

ไม่น้อยกว่า 70 จังหวัด
ไม่น้อยกว่า 10 เขตตรวจ

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกลด้วยอุปกรณ์
Smart Phone

ศสท.

4.7 พัฒนาระบบสารองข้อมูลเว็บไซต์เพื่อรองรับภารกิจงาน
ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ

ศสท.

4.8 พัฒนาระบบประชุมทางไกลในการประชุมผู้บริหารกรม

ศสท.

4.9 บารุงรักษาอุปกรณ์ดูแลโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศสท.

76 จังหวัด/9 ระบบ/ปี

5 ระบบ

6.0000
3.0000

1 ระบบ
1 ระบบ

3.0000

1 ระบบ

5.0000
6.1132

6.1632

6.2132

1) ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus)

1.7500

1.8000

1.8500

7,000/7,200/7,400 ลิขสิทธิ์

2) ระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
(Server and Control room)

0.8400

0.8400

0.8400

1 ระบบ

3) อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

1.5960

1.5960

1.5960

76 เครื่อง

4) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ายของกรมฯ และ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

0.5100

0.5100

0.5100

2 เครื่อง

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

6

20

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

2

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

2563

2564

2565

5) อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Firewall) ของกรมฯ

0.3000

0.3000

0.3000

1 เครื่อง

6) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application
Firewall)

0.3938

0.3938

0.3938

1 เครื่อง

0.2730

0.2730

0.2730

76 เครื่อง

8) อุปกรณ์บริหารจัดการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบรวมศูนย์
(User Identify Management)

0.2354

0.2354

0.2354

1 เครื่อง

9) ต่อลิขสิทธิ์ระบบสารองข้อมูลระบบบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization Backup and Recovery)

0.2150

0.2150

0.2150

4 ระบบ

7) อุปกรณ์สารองไฟฟ้า (UPS) ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

2563 2564 2565

4.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

กจ.

1.0000

1.0000

1.0000

76 จังหวัด

5. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ศสท.

8.7000

10.7000

8.7000

76 จังหวัด/ปี

5.1 จัดทาแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับ
จังหวัด

6.0000

6.0000

6.0000

76 จังหวัด

5.2 เตรียมความพร้อมตรวจติดตามมาตรฐานระบบคุณภาพ
ISO 27001 : 2013

0.5000

0.5000

1 ระบบ

5.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตามมารตฐาน ISO 2700:2013

5.5 ผลิตคู่มือและและสื่อเสริมสร้างความตระหนักในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน

ศสท.

ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

6

20

2

6

20

2

1 ระบบ

2.5000

5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

1.7000

1.7000

1.7000

1รุ่น/3 วัน/180 คน

0.5000

0.5000

0.5000

8 ชิ้นงาน

20.0000

20.0000

20.0000

1 ระบบ/ปี

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

1. ร้อยละของบุคลากรที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์

แนวทางการพัฒนา: 4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ร้อยละ 91
ร้อยละ 93
ร้อยละ 95

2. ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ร้อยละ 84
ร้อยละ 87
ร้อยละ 90

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามเกณฑ์

แผนงานที่ 1 สร้างคนเก่ง คนดี

ปี 2563

ร้อยละ 80

ปี 2564
ปี 2565
กจ./ตภ./กค./สล.

26.1321

28.3265

28.3265

กจ.
กจ.
กจ.

0.3200

0.3200

0.3200

0.3621

0.3621

0.3621

0.3630

0.3630

0.3630

ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
7,180 คน/90 หน่วยงาน/ปี
90 หน่วยงาน
255 คน
76 จังหวัด

กจ.

1.3700

1.3700

1.3700

90 หน่วยงาน

1.5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

กจ.

7.8680

7.8680

7.8680

7,180 คน

1.6 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

ตภ.

4.6900

4.6900

4.6900

2634 คน

1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน
การคลัง การบัญชี และพัสดุ

กค.

2.9990

2.9990

2.9990

900 คน

1.8 การเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงิน
การคลัง และพัสดุ ระดับอาเภอ

กค.

5.0000

5.0000

5.0000

2,634 คน

1. **(Flagship) พัฒนาชุมชนใสสะอาด
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน
1.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการทางวินัย
1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการทางวินัย
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล

6

21

11

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

2564

2565

2.3244

2.3244

2,634 คน

1.9 การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง
และพัสดุ ระดับอาเภอ

กค.

1.10 เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของลูกจ้าง
กรมการพัฒนาชุมชน

กค.

1.0000

1.0000

1.0000

390 คน

1.11 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางการปกครอง
แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

สล.

1.2800

1.2800

1.2800

6 รุ่น

1.12 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ดารงธรรมของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

สล.

0.8800

0.7500

0.7500

3 ครั้ง

คจ./กพร.

3.8146

3.3146

3.3146

ทุกหน่วยงานในสังกัด พช.
(980 หน่วยงาน)

2.1 ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน

คจ.

1.0130

1.0130

1.0130

3 รุ่น

2.2 จัดทาสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน

คจ.

1.0000

0.5000

0.5000

3 ครั้ง

คจ.

0.3800

0.3800

0.3800

76 จังหวัด

คจ.

0.2216

0.2216

0.2216

36 ครั้ง

กพร.

1.2000

1.2000

1.2000

สพช.

32.6031

33.6501

32.9301

3.4000

3.4000

3.4000

2 รุ่น/200 คน/40 วัน/ปี

5.6699

5.6699

5.6699

3.5800

3.5800

3.5800

22 รุ่น/1,760 คน/3 วัน/ปี
16 รุ่น/878 คน/3 วัน/ปี

11.9200

11.9200

11.9200

1 รุ่น/110 คน/5 วัน/ปี

2. พัฒนาค่านิยมองค์กร เสริมสร้างระบบคุณธรรม

2.3 เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
2.4 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจากรมการพัฒนาชุมชน
เดือนละ 1 ครั้ง
2.5 ส่งเสริมค่านิยมองค์การ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน
3.1 พัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการ
3.2 ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการ
3.3 ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอาเภอ
3.4 ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการ
เสริมสร้างการชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรเสริม
สมรรถนะผู้บริหารระดับสูง

ทุกหน่วยงานในสังกัด พช.
(980 หน่วยงาน)
76 จังหวัด/15 หน่วยงาน
ส่วนกลาง

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

6

21

11

6

20

2

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

2563

2564

2565

3.5 ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการ
เสริมสร้างการชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนหลักสูตร
นักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

2.4572

2.4572

2.4572

2 รุ่น/200 คน/20 วัน/ปี

3.6 ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อบริหารจัดการ
เสริมสร้างการชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักสูตร
ข้าราชการชานาญการพิเศษ

0.7200

0.7200

0.7200

1 รุ่น/70 คน/7 วัน/ปี

3.7 ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการ
เสริมสร้างการชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักสูตร
นักบริหารงานพัฒนาชุมชน ระดับสูง (นพส.)

1.9458

1.9458

1.9458

1 รุ่น/60 คน/35 วัน/ปี

0.4470

0.4470

0.4470

3 รุ่น/180 คน/5 วัน/ปี

2.4632

2.4632

2.4632

0.3270

0.3270

3.8 ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็นเลิศ
3.9 ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการ
เสริมสร้างการชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักสูตร
ผู้อานวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และส่วนกลาง
3.10 เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมการพัฒนาชุมชน
(ปฐมนิเทศผู้บริหารประเภทอานวยการ)

2563 2564 2565

3.11 พัฒนามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อยกระดับ
คุณภาพการให้บริการสถาบันแห่งความเป็นเลิศ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานฯ
2) จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

3 รุ่น/287 คน/3 วัน/ปี

1 รุ่น/ปี

0.7200

1 รุ่น/60 คน/5 วัน
2,000 เล่ม

0.5200
0.2000

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะสากล
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

แผนงานที่ 2 ยกระดับบุคลากรให้ทันสมัย

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย มีทักษะสูง สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสู่นวัตกรรมพัฒนาชุมชน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง

สพช./ศสท.

9.0911

11.7911

9.4911

1.1 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักวิชาการพัฒนาชุมชนสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด หลักสูตรการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผลในยุคดิจิทัล

สพช.

1.7571

1.7571

1.7571

1.2 ฝึกอบรมผู้อานวยการกลุ่มงาน และหัวหน้ากลุ่มงานส่วนกลาง
หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล

สพช.

0.6640

0.6640

0.6640

ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
76 จังหวัด/ปี
24 รุ่น/1,995 คน/3 ปี

6

20

2

9 รุ่น/684 คน/5 วัน

6

21

11

9 รุ่น/513 คน/4 วัน

6

21

11

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ
1.3 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
1) ฝึกอบรมภาษาอังกฤษในงานพัฒนาชุมชน
2) ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
3) อบรมภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน
1.4 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาระบบสารสนเทศชุมชน
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาสารสนเทศชุมชนระดับจังหวัด
1.6 พัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบ Conference และ
การถ่ายทอดสดทางไกล
1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับจังหวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา: 4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร สู่สากล

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

2563

2564

2565

สพช.

1.8700

1.8700

1.8700

12 รุ่น/798 คน/5วัน

6

ศสท.
ศสท.

0.8000

0.9000

1.0000

2.0000

2.1000

2.2000

76 จังหวัด
76 จังหวัด

6
6

20
20

2
2

76 จังหวัด

6

20

2

76 จังหวัด

6

20

2

6
6
6

20
20
20

2
2
2

2563 2564 2565

ศสท.
ศสท.

2.5000
2.0000

2.0000

2.0000

ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างความสุขในชีวิตและการทางาน

1. เสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร
2. เสริมสร้างแรงจูงใจในการทางาน
3. เชิดชูเกียรติบุคลากร
3.1 ข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon)
3.2 ปัจฉิมนิเทศข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการ
3.3 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น
3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางานกับชีวิตที่เป็นสุข
3.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

สล.
สล.
คจ./กจ./สล.
คจ.
กจ.
กจ.
กจ.
สล.

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

4.7000

4.7000

4.7000

7.7021

7.8470

7.7021

0.1449
0.1080

0.1080

0.1080

2.3191

2.3191

2.3191

2.8750

2.8750

2.8750

2.4000

2.4000

2.4000

ร้อยละ 84
ร้อยละ 87
ร้อยละ 90
9 ครั้ง
76 จังหวัด
76 จังหวัด/600 คน
1 ครั้ง
76 จังหวัด
76 จังหวัด
76 จังหวัด
2 รุ่น/100 คน/5 วัน/ปี

1. ระดับความสาเร็จ
การดาเนินงานของกรม ที่ได้รับ
การยอมรับในประเทศ/
ต่างประเทศ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
2563 2564 2565

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
2563

2564

2565
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การสื่อสาร สร้างการรับรู้
แก่บุคลากรภายในและภายนอก
องค์กร
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
3. จานวนการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ผ่านความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกประเทศ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
จานวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการให้บริการ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

แผนงานที่ 1พัฒนาระบบบริการงานพัฒนาชุมชน

1. พัฒนาระบบ E-Service ให้บริการงานด้านวิชาการหรือ
สารสนเทศงานพัฒนาชุมชน
- พัฒนา Platform การให้บริการประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

ศสท.

1.0000

1.0000

จานวนของบุคลากรที่มีทักษะ
การสื่อสารภาพลักษณ์ภายใน
องค์กร
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

1. พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่บุคลากร
- Strategic PR เพื่องานพัฒนาชุมชน

ปชส.

0.9500

0.9500

0.9500

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

30 ครั้ง/หน่วยงาน
30 ครั้ง/หน่วยงาน
30 ครั้ง/หน่วยงาน

1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
3 ระบบ

1.0000

แผนงานที่ 2 พัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์ภายในองค์กร

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

6

20

2

6

20

2

102 คน
102 คน
102 คน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 80

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ
2. สนับสนุนเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ระบบการทางาน คู่มือการทางาน
เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์
- สนับสนุนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์
แก่หน่วยงานภูมิภาค
3. สร้างแรงจูงใจ ให้เกียรติยกย่อง ผู้มีผลงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
- พัฒนาและคัดเลือกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

2563

2564

2565

ปชส.

3.2400

3.6200

4.0000

6 ช่องทาง

6

20

2

ปชส.

2.4000

2.4000

2.4000

20 หน่วยงาน

6

20

2

2563 2564 2565

จานวนเครือข่ายที่สามารถสร้าง
การรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์
สู่สาธารณชน

แผนงานที่ 3 การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่สาธารณชน

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1. สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในบุคลากรให้
แข็งแกร่ง

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

400 เครือข่าย
400 เครือข่าย
400 เครือข่าย

ปชส.

1.2000

1.4000

1.6000

6 ชิ้นงาน

6

20

2

ปชส./กผ.

25.0000

29.0000

29.0000

2,223 ครั้ง

6

20

2

2.1 สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อวิทยุ

ปชส.

3.0000

3.0000

3.0000

600 ครั้ง

1

5,8,10,15
,16

5,8,9

2.2 สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

ปชส.

7.0000

7.0000

7.0000

600 ครั้ง

1

5,8,10,15
,16

5,8,9

2.3 สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์

ปชส.

5.0000

5.0000

5.0000

120 ครั้ง

1

5,8,10,15
,16

5,8,9

2.4 สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์

ปชส.

6.0000

6.0000

6.0000

900 ครั้ง

1

5,8,10,15
,16

5,8,9

กผ.

4.0000

8.0000

8.0000

3 ครั้ง

ปชส.

5.0000

5.0000

5.0000

1,200 เครือข่าย

6

20

2

- ผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
2. แสวงหาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

2.5 วันพัฒนาชุมชน (CD Day)
3. พัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่ผู้นา กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
งานพัฒนาชุมชนทุกระดับ
- CDD PR Network

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/
เป้าหมายการดาเนิงาน

ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
ชาติ 6 ด้าน 23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

2563

2564

2565

ปชส.

2.0000

2.2000

2.4000

6 ครั้ง

6

20

2

5. พัฒนาช่องทางการสื่อสารขององค์กรในรูปแบบภาษาสากล
และยกระดับให้เป็นเว็บไซต์กลางในด้านงานพัฒนาชุมชน

ศสท./กผ.

10.2000

26.2000

10.2000

1 รูปแบบ/1 เว็บไซต์/
10 ประเทศ/ปี

6

20

2

5.1 พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ เพื่อรองรับการให้บริการข้อมูล

ศสท.

1 รูปแบบ

6

20

2

5.2 พัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตา
(Acessibility)

ศสท.

1 เว็บไซต์

6

20

2

5.3 หมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ตะโบกวิน - บันเตียเมียนเจย) : งบประมาณจาก TICA

กผ.

3.0000

5.4 หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจาปี (Annual International
Training Course-AITC) : งบประมาณจาก TICA

กผ.

1.2000

5.5 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project
for Community - based Enterpreneurship Promotion) ปี 2563

กผ.

5.6 ประชุมด้านการขจัดความยากจนแก่ประเทศ
กลุ่มแม่โขง - ล้านช้าง (ในนามประเทศไทย) (6 ประเทศ : ไทย จีน ลาว
เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา)

กผ.

5.7 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัด
ความยากจนอาเซียน

กผ.

6. พัฒนาและสร้างบุคลากรให้เป็น Brand Ambassador ในงาน
พัฒนาชุมชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่สากล

ปชส.

5.0000

5.0000

5.0000

76 จังหวัด

6

20

2

7. เชิดชูเกียรติ ยกย่อง บุคคล/องค์กรภายนอก ที่มีผลงานสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร (PR CDD GOLD)

ปชส.

0.2000

0.2000

0.2000

6 รางวัล

6

20

2

4. สานสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายสื่อสารมวลชนเพื่อการสื่อสาร
ภาพลักษณ์สู่สากล

2563 2564 2565

- พช. สัมพันธ์สัญจร

2.0000
3.0000

1 หมู่บ้าน/ปี
1.2000

1.2000

18 จังหวัด

15.0000

6.0000

6.0000

3 ครั้ง

6.0000

6 ประเทศ

10 ประเทศ

2.0000

การนาแผนปฏิบัตริ าชการ
ไปสู่การปฏิบัติ
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การนาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ไปสู่การปฏิบัติ
ในช่ ว งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ นาแผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ของกรมการพัฒนาชุมชน ไปสู่การปฏิบัติ โดยนาข้อมูลของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี กาหนด
เป้าหมายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2563 - 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน จัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ
จั ด ทากรอบวงเงิ นคาของบประมาณรายจ่ ายประจาปี ง บประมาณ จั ด ทาแนวทางการดาเนิ น กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บัติ ร าชการ
กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นกรอบ/ทิศทาง/แนวทางที่ชัดเจน นาไปสู่การถ่ายทอดให้ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รายละเอียดตามภาคผนวก)
การนาแผนปฏิบัติราชการฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน ไปสู่การปฏิบัติดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชนต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ว่ าด้ ว ยการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดาเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนการปฏิ รู ปประเทศ พ .ศ. 2562
(ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ณ วั น ที่ 13 พฤษภาคม 2562) ซึ่ ง กาหนดให้ หัว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก แห่ ง ดาเนิ น การให้ มี
การรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลาที่สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด
สานั ก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ได้ จั ด ทาระบบ eMENSCR (Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform) ซึ่งเป็นระบบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยกาหนดให้แต่ละหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดาเนินการรวบรวมและจัดทา รายละเอียดข้อมูล
แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
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ภาคผนวก
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
1. ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน จัดทาขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒ นา
ชุมชนให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง มีสาระสาคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และหน่วยงานดาเนินการ โดยมีประเด็นการพัฒนา 4 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติง าน
การบริหารงบประมาณ และการบูรณาการการติดตามประเมินผลสาเร็จ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

2. ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก)
1.1) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และบูรณาการ
ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงโอกาสการพัฒนาด้านอาชีพเพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (รอง)
2.1) เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบภายในประเทศ (การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา)
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2.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการ Flagship
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชน
3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง)
3.1) เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
3.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (1) การเกษตรสร้างมูลค่า
(2) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(3) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
3.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุม ชน มีโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล โดยมี
เป้าหมาย คือ “สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข” ซึ่งประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ โครงการพัฒนาสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อน OTOP สู่สากล และโครงการพัฒ นา
ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ฯลฯ
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
4.1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาหนดให้ทุกหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการ สร้างความโปร่งใสปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดให้มีโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เพื่อสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้บุคลากรในสังกัด
2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก (หลัก)
1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัด: ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (คะแนน))
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1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกทีส่ ่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (หลัก)
(1) แนวทางการพัฒนา
(1.1) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน
(1.2) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน
(2) เป้าหมายของแผนย่อย ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการที่สร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและ
ศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์ และช่องทางตลาดอื่น ๆ เพื่อการขยายตัวในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งทุนทาให้สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด (ตัวชี้วัด: อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่า OTOP)
1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับศักยภาพการเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจ (รอง)
(1) แนวทางการพัฒนา
(1.1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุม่ ผูม้ ีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสูก่ ารเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
(1.2) บริหารจัดการหนีส้ ินอย่างยัง่ ยืน
(2) เป้าหมายของแผนย่อย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ และโครงการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน (ตัวชี้วัด:
อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด)
2) ประเด็น ความมั่นคง (รอง)
2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒ นาชุม ชน มีโครงการสร้างอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการ Flagship
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชน (ตัวชี้วัด: ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย)
2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรักษาความสงบภายในประเทศ (หลัก)
(1) แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ (มีงาน มีอาชีพและรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว)
(2) เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น
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(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการที่ส่งผลต่อการสร้างความมั่น คงปลอดภัยของประชาชน ประกอบด้วย (1) โครงการสร้างอาชีพ
และรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (3) เสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง (ตัวชี้วัด:
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น)
3) ประเด็น การเกษตร (รอง)
3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรจุโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ
และโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัยการแปรรูป
สินค้าเกษตรอีกทั้งยังสร้างมูลค่าให้กับสินค้า (ตัวชี้วัด: อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ))
3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (หลัก)
(1) แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่ น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(2) เป้าหมายของแผนย่อย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมลู ค่าเพิ่มขึ้น
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมช่องทางการตลาด (ตัวชี้วัด: อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ))
3.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยเกษตรปลอดภัย (รอง)
(1) แนวทางการพัฒนา
สร้างความตระหนัก รู้ของผู้ผ ลิต และผู้บ ริโ ภคถึง ความสาคัญ ของ ความปลอดภัยเพื่อสุ ข ภาวะและโภชนาการที่ เ หมาะสม และการส่ง เสริม
ด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
(2) เป้าหมายของแผนย่อย สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมลู ค่าเพิม่ ขึ้น
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและ
ยกระดับความปลอดภัยการแปรรูปสินค้าเกษตรอีกทั้งยังสร้างมูลค่าให้กับสินค้า (ตัวชี้วัด: อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ))
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 133

4) ประเด็น การท่องเที่ยว (รอง)
4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) เป้าหมาย รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิม่ ขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน มี โ ครงการชุ ม ชนท่ องเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ซึ่ ง กระจายรายได้ แ ละโอกาสให้ กั บ ชุ ม ชน โดยการเชื่ อ มโยงผลิ ต ภัณฑ์
กับแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี
ส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว (ตัวชี้วัด: อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง (สัดส่วน))
4.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (หลัก)
(1) แนวทางการพัฒนา
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์ เมื อ งมรดกโลก โบราณสถาน เมื องเก่ า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่ม น้า สินค้าชุม ชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อนามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่า
ผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนัก ท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น
(2) เป้าหมายของแผนย่อย รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน มี โ ครงการชุ ม ชนท่ องเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ซึ่ ง กระจายรายได้ แ ละโอกาสให้ กั บ ชุ ม ชน โดยการเชื่ อ มโยงผลิ ต ภัณฑ์
กับแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี
ส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว (ตัวชี้วัด: อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ))
5) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ (รอง)
5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรับ สมดุ ล และพัฒ นาระบบการบริห ารจั ด การ กาหนดให้ ทุ ก หน่ว ยงานมี แ ผนงาน/โครงการ สร้า งความโปร่ง ใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดให้มีโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เพื่อสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้บุคลากรในสังกัด
5.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หลัก)
(1) แนวทางการพัฒนา เน้นการปรับพฤติกรรมคนและพัฒนาระบบในการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ
(2) เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานผ่านการประเมิน ITA
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(3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โครงการพัฒนาชุม ชนใสสะอาด เป็นนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตแบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้บุคลากรในสั ง กัด
ตลอดจนภาคีเครือข่าย (ตัวชี้วัด: ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA)
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
1) ด้านเศรษฐกิจ
1.1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
1.2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
(2) เสริมสร้างพลังอานาจชุมชน เพือ่ สร้างความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
1.3) กิจกรรม
(1) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการหนึ่งตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (Big Data)
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมบริการเศรษฐกิจฐานรากให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
(4) โครงการพัฒนากลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ธุรกิจชุมชน
(5) โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจชุมชน
(6) โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม
1.4) เป้าหมายกิจกรรม มีเครือข่ายและธุรกิจชุมชนเพิ่มขึ้น
2) ด้านสังคม
2.1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ระบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
2.2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) พัฒนาชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่
(2) เพิ่มขีดความสามารถชุมชนในการจัดการเชิงประเด็นและเชิงระบบ
2.3) กิจกรรม
(1) โครงการพัฒนาหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
(2) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
(3) โครงการกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มรี ายได้น้อยเพือ่ ลดความเหลื่อมล้า
2.4) เป้าหมายกิจกรรม มีกลไกบูรณาการเชิงพื้นที่การแก้ปญ
ั หาและพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
2) เป้าหมายรวม ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม (หลัก)
3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้ม แข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลป ระโยชน์
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
3.2) แนวทางการพัฒนา
(1) สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(2) ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้
(3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(4) สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการการเงินแก่ชมุ ชนและครัวเรือน
(5) สนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองได้
2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประเด็น การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ รองรับนโยบายที่ 8
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดารงชีวิตมีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับ ภัยคุก คามและ
ปัญหาด้านความมั่นคง
4) ตัวชี้วัด ระดับการมาส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุน
งานด้านความมั่นคง
5) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกาลัง
ทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ตาบล หมู่บ้าน จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ
2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)
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3. ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏิบตั ิราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
3.1 ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
3.1.2 พันธกิจของส่วนราชการ
1) พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2) พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
4) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
5) พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และเชี่ยวชาญการทางานเชิงบูรณาการ
3.2 แผนปฏิบัตริ าชการ
3.2.1 ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
1) เป้าหมาย ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รบั การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวม
เพิ่มขึ้น (44,835 หมู่บ้าน)
2. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพตามแนวทางการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น (928,700 ครัวเรือน)

2563

ค่าเป้าหมาย
2564

2565

ร้อยละ

85

85

85

ร้อยละ

85

85

85

หน่วยนับ

3) แนวทางการพัฒนา
3.1) บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพือ่ การพัฒนา
3.2) สร้างผู้นาเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน
3.3) ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2563
2564
2565
1. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ 1,195,330,800 1,200,000,000 1,250,000,000 จานวนประชาชน
และรายได้ ตามหลักปรัชญาของ
เป้าหมายได้รับ
เศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมอาชีพมีรายได้
1.1 สร้างสัมมาชีพชุมชน
เพิ่มขึ้น
1.2 บูรณาการแผนพัฒนาตาบล
ตามโครงการ One Plan
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
683,992,200
950,000,000 950,000,000 ร้อยละของความสุข
พอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มวลรวมของชุมชน
ที่เพิ่มขึ้น
3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
308,580,000
308,580,000 308,580,000 จานวนครัวเรือนที่มรี ายได้
แบบบูรณาการ
ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
แผนงาน/โครงการ

4. โครงการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน

40,000,000

41,200,000

5. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นา
การเปลี่ยนแปลง

98,861,600

98,861,600

6. โครงการบริหารการจัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

445,663,200

445,663,200

7. โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล
กลางเพื่อการพัฒนาชุมชน

20,000,000

20,000,000

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 - 320,000 คน
ปี 64 - 320,000 คน
ปี 65 - 288,700 คน

ปี 63 - 8,780 หมูบาน
ปี 64 - 8,780 หมูบาน
ปี 65 - 8,780 หมูบาน
ปี 63 - 15,429 ครัวเรือน
ปี 64 - 15,429 ครัวเรือน
ปี 65 - 15,429 ครัวเรือน
42,436,000 ร้อยละของหมู่บ้านกองทุน ปี 63 - 22,887 หมู่บ้าน
แม่ของแผ่นดินมีกลไก
ปี 64 - 23,765 หมู่บ้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 65 - 24,643 หมู่บ้าน
98,861,600 ผู้นามีความสามารถ
ปี 63 - 40,000 คน
ในการบริหารจัดการ
ปี 64 - 40,000 คน
ชุมชน
ปี 65 - 40,000 คน
445,663,200 ชุมชนมีข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ ปี 63 - 70,402 หมู่บ้าน
และใช้ในการบริหาร
ปี 64 - 70,402 หมู่บ้าน
การพัฒนา
ปี 65 - 70,402 หมู่บ้าน
20,000,000 จานวนระบบ
ปี 63 - 1 ระบบ
ปี 64 - 1 ระบบ
ปี 65 - 1 ระบบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สสช.

สสช.
สสช.
สทอ.
สพช.
ศสท.
ศสท.
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3.2.2 ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
1) เป้าหมาย เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

2563

ค่าเป้าหมาย
2564

2565

10

10

10

3) แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาผูผ้ ลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูส่ ากล
3.2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
3.3) พัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.4) ส่งเสริมช่องทางการตลาด
4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาสร้างผูป้ ระกอบการ
อัจฉริยะเพื่อขับเคลือ่ น OTOP สูส่ ากล

2563
536,548,500

งบประมาณ
2564
600,000,000

ตัวชี้วัด

2565
620,000,000 ร้อยละของประกอบการ
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตให้
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
ส่งออก

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 - 3,800 ราย/กลุ่ม
ปี 64 - 3,800 ราย/กลุ่ม
ปี 65 - 3,800 ราย/กลุ่ม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สภว.
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2563
287,900,000

งบประมาณ
2564
280,000,000

589,000,000

589,000,000

4. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

694,000,000

760,000,000

5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐเพื่อสังคม

66,934,400

80,000,000

แผนงาน/โครงการ
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน: กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน
3. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ตัวชี้วัด

2565
280,000,000 จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ต้องการ
ของตลาด
589,000,000 จานวนครั้งทีส่ ่งเสริม
ช่องทางการตลาดเพื่อให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น
760,000,000 หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
116,000,000 กลุ่มอาชีพเป้าหมายมี
รายได้เพิ่มขึ้นและมี
ความสุข

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 - 3,945 ผลิตภัณฑ์
ปี 64 - 3,800 ผลิตภัณฑ์
ปี 65 - 3,800 ผลิตภัณฑ์
ปี 63 - 80,145 ครั้ง
ปี 64 - 80,145 ครั้ง
ปี 65 - 80,145 ครั้ง
ปี 63 - 320 หมู่บ้าน/ชุมชน
ปี 64 - 380 หมู่บ้าน/ชุมชน
ปี 65 - 380 หมู่บ้าน/ชุมชน
ปี 63 - 4,156 กลุ่ม
ปี 64 - 5,000 กลุ่ม
ปี 65 - 7,255 กลุ่ม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สภว.

สภว.
สภว.
สสช.

3.2.3 ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
1) เป้าหมาย ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาลเพิม่ ขึ้น
2. จานวนประชาชนกลุม่ เป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่ม

หน่วยนับ
กลุ่ม
คน

2563
9,000
158,000

ค่าเป้าหมาย
2564
9,000
158,000

2565
9,000
158,000
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3) แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาระบบการบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุน
3.2) พัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
โครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้
กองทุนชุมชน

2. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2563
296,180,200

งบประมาณ
2564
296,180,200

691,438,000

700,000,000

ตัวชี้วัด

2565
296,180,200 กลุ่มออมทรัพย์และ
กข.คจ.มีธรรมาภิบาล
และสามารถ
หนุนเสริมให้สมาชิก
มีอาชีพมีรายได้และ
สวัสดิการเพิม่ ขึ้น
700,000,000 จานวนสตรีที่มีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี 63 - 9,000 กลุ่ม
ปี 64 - 9,000 กลุ่ม
ปี 65 - 9,000 กลุ่ม

ปี 63 - 184,535 คน
ปี 64 - 184,535 คน
ปี 65 - 184,535 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สทอ.

สกส.

3.2.4 ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
1) เป้าหมาย องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน
2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละผลการประเมิน ITA

หน่วยนับ
ร้อยละ

2563
80

ค่าเป้าหมาย
2564
80

2565
80
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3) แนวทางการพัฒนา
3.1) เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
3.2) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
3.3) ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสูส่ ากล
4) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
2. โครงการจัดตั้งและพัฒนาสถาบันแห่งการ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน (CD Academy)

2563
23,615,000

งบประมาณ
2564
20,000,000

2565
20,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จานวนบุคลากรได้รับ ร้อยละ 100
การปลูกคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี
จานวนสถาบันแห่ง ปี 63 - 11 แห่ง
การเป็นเลิศ
ปี 64 - 11 แห่ง
ปี 65 - 11 แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจ.
สพช.
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2563 - 2565)
3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด
แหล่งเงิน*
เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ของหน่วยงาน

18,954,249,900

-

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ
-

อื่นๆ
-

3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
1) เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่น ๆ

2563

2564

2565

วงเงินรวม

2,772,427,800
-

3,044,304,800
-

3,095,540,800
-

8,912,273,400
-

2563
2,174,382,900
-

2564
2,309,000,000
-

2565
2,365,000,000
-

วงเงินรวม
6,848,382,900
-

2) เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่น ๆ
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3) เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่น ๆ

2563
987,618,200
-

2564
996,180,200
-

2565
996,180,200
-

วงเงินรวม
2,979,978,600
-

2563
73,615,000
-

2564
70,000,000
-

2565
70,000,000
-

วงเงินรวม
213,615,000
-

4) เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างในประเทศ
อื่น ๆ
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ที่ปรึกษา
นายนิสิต
นายทวีป
นายสมหวัง
นายโชคชัย

จันทร์สมวงศ์
บุตรโพธิ์
พ่วงบางโพ
แก้วป่อง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

คณะผู้จัดทา
กองแผนงาน
นายธนวัฒน์
นายพัลลภ
นายสุทธิพร
น.ส.กนกนิจ
น.ส.ภัทรลภา
น.ส.ยุภารัตน์
นายกฤษฎา
นายพชร
น.ส.กุลนิษฐ์
นายประทีป

ปิ่นแก้ว
ตันจริยภรณ์
สมแก้ว
พนาวาส
สุริโย
ฟองคามูล
สาคร
พลายพิชิต
บัวหลวง
คาดวง

ผู้อานวยการกองแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
นายอุทัย
นางวรรณา

ทองเดช
ลิ่มพานิชย์

ผู้อานวยการสานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน รักษาการในตาแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
น.ส.มนทิรา
เข็มทอง
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
นายทองคูณ บุญศร
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารจัดการชุมชน
นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อานวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ
นายอนันต์
เลิศแสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นางสุภา
พรหมชูแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นายพิศมัย
ปิ่นบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
น.ส.ธวัลรัตน์ เดชบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
น.ส.ธิภาพรรณ มีแสงเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
นายสุรศักดิ์
น.ส.ขวัญดาว
น.ส.ฟารีดา
นางจิรารัตน์
น.ส.รมณ
น.ส.ยุคลพร
นางพัชรินทร์
น.ส.พูพิศ
น.ส.เหมือนจันทร์
นายอาเภอ

อักษรกุล
ลือเปี่ยม
ม่าเหร็ม
ถึงสุข
ณะรังษี
เขียวม่วง
สมหอม
ลาวัลย์
พัฒโร
มาพวง

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
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คณะผู้จัดทา
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
นายทรงพล
นายสิทธิชัย
นายสมชาย
นายกฤช
น.ส.จีรารัตน์
น.ส.จุฑามาศ
น.ส.กชพร
น.ส.นฤมล
น.ส.ปฏิญญา

วิชัยขัทคะ
พรทิพย์พิทักษ์
หริกุลสวัสดิ์
จันทราศรี
พัฒนคูหะ
ปลาดศรี
มณีฝั้น
ปัจฉิม
ปงหาญ

ผู้อานวยการสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

สถาบันการพัฒนาชุมชน
นายร่องกี้
นายสุรพล
นายเฉลิมเกียรติ
นายธรรมนูญ
นางทิพย์วรรณ

พลเยี่ยม
ท้าวพรหม
แผนกิจเจริญ
ไขว้พันธุ์
อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
นายชัยยา
นายสุริยา
น.ส.ปวีณรัตน์
นางสมจิตร
นายมนตรี

ขาสะอาด
บุญเรืองยศศิริ
บุตรวงศ์
ศิรินาม
อาพันทอง

ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นายปรีชา
นายสมนึก
นางพัชรินทร์
น.ส.ณัฎฐ์พิชญา
น.ส.ธัญชนก
น.ส.กัลยากร

กิตติสัตยกุล
มณีพินิจ
พานามา
ยะใหม่วงค์
นามเจิง
ศรีชุมจันทร์

กองการเจ้าหน้าที่

นายภูษิต
นายเฉลิมพงษ์
นายสุขุม
นายสามภพ

ลัทธิธนธรรม
หัตถา
ธรรมประทีป
ศิริจันทรางกูร

ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

พืชพันธุ์
สุขขี
ดวงเนตร

เลขานุการกรม
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอานวยการและประสานราชการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ผู้อานวยการสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้อานวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองคลัง

นางรักใจ
นางอาไพ
น.ส.อรจิรัฏ

กาญจนะวีระ
พุฒิสนธิ์
เกตะวันดี

สานักงานเลขานุการกรม
จ.อ.สงัด
นายศานิต
น.ส.อาพา

ผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการศูนย์วิทยบริการ
ผู้อานวยการศูนย์สึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
กองประชาสัมพันธ์

นายอวิรุทธ์
น.ส.เปรมวดี

มีชื่น
มีสวัสดิ์

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
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คณะผู้จัดทา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
น.ส.กนกวรรณ สัมมาขันธ์
น.ส.เกวรักษ์ ณ เชียงใหม่

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการ

ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

นายมณฑล โภคะสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สานักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม
นางชฎาพร

ร่มธรรมกุล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าสานักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการ

นายนพรัตน์
น.ส.นุจรีย์

ธารงทรัพย์
ตุ้มคง

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ด้วงอิน
สุเทศ
อุทัยทอง
ธนะอุตร
บุญแฮด
น้อยสาลี
คานาค
สร้อยมณี
สุรบัณฑิตวงศ์

พัฒนาการอาเภอสันกาแพง จ. เชียงใหม่
พัฒนาการอาเภอกาแพงแสน จ. นครปฐม
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สพจ. เพชรบุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สพจ. นครพนม
พัฒนาการอาเภอเฝ้าไร่ จ. หนองคาย
พัฒนาการอาเภอเมืองปทุมธานี
พัฒนาการอาเภอฝาง จ.เชียงใหม่
พัฒนาการอาเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
พัฒนาการอาเภอบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่วนภูมิภาค

น.ส.นิภา
น.ส.ศริญญา
นายประดิษฐ์
นางพีระดา
นางมุกดา
นายยงยุทธ
นายคาพอง
นางณิชพลัฎฐ์
นางลัดดา
น.ส.บัณฑิตา

ทองก้อน
ใจเย็น
นัดทะยาย
จริยะกุลญาดา
หลิมนุกูล
พันตารักษ์
วรรณวัติ
วรรณคา
พรมเมือง
สุดเฉลี่ยว

ผู้วิเคราะห์/เรียบเรียง
ออกแบบปก
ข้อมูลทางบรรณานุกรม

สถานที่ติดต่อ

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ. พังงา
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ. หนองบัวลาภู
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ. ปทุมธานี
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ. ภูเก็ต
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.สระบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ. พะเยา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สพจ. เชียงใหม่
พัฒนาการอาเภอเมืองลพบุรี

น.ส.ยุภารัตน์
นายประทีป

ฟองคามูล
คาดวง

นางวนิดา
นายสมชาย
น.ส.บุบผา
นายศิริชัย
น.ส.ปรียาวดี
นางสุมาลี
น.ส.ประเทือง
น.ส.วนิชดา
น.ส.ปาริชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เขียน
: กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
ชื่อหนังสือ
: แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
สถานที่พิมพ์
: กรุงเทพมหานคร
ผู้พิมพ์
: บริษัท บีทีเอส เพรส จากัด
พิมพ์เมื่อ
: กันยายน 2562
กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 6233 โทรสาร 0 2143 8917 - 18
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““เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565””

