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ขอขอบคุณ สํานัก สถาบัน ศูนย์ กอง ที่ให้ข้อมูลในการจัดทําเอกสารเล่มนี้
สถานที่ติดต่อ
กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๖๒๒๒ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๗-๘

พระบรมราโชวาชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“...ขอบใจมาก ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทํางานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญ หาต่างๆ มากมาย ขอให้ช่วยกันพัฒ นาคนให้มีความฉลาด
สามารถช่วยตนเองได้...
ในการแนะนําส่งเสริมอาชีพ หรือให้คําแนะนําเรื่องต่างๆ ต้องทําให้บ่อยๆ ไม่ใช่พูด หรือทําหนเดียว... ขอให้ช่วยแนะนําชาวบ้าน ราษฎร ให้
ขยันขันแข็ง มีความฉลาด ส้รางความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ทํางานหารายได้ และเก็บออม...
เมื่อถึงคราวจําเป็น ความมั่นคงของประชาชนในชนบทเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชาติ และป้องกันประเทศเป็นอย่างดี
ขอบใจ ขอให้สบายดี โชคดีทุกคน และมีความสําเร็จในการงาน...”

พระราชทานแก่พัฒนากร
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘

พัฒนาคือสร้างสรรค์
คําขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องใน “วันพัฒนา”
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ วั และปฏิบตั หิ น้ าที่ของนักพัฒนา
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ขอให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทุกคน รวมพลัง ใช้เอกสารฉบับนี้เป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ด้วย
การปฏิบัติงานแบบการบูรณาการ การติดตามประเมินผลสําเร็จตามเป้าหมาย เพื่อเป้าหมาย ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
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๒

๓

ความเป็นมาของการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทํา
แผนบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนนิติบัญญัติ และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ที่ได้แถลงไว้กับรัฐสภา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน และได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือ ในการปฏิบัติงาน และนํากิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีไปจัดทําคําของบประมาณ เพื่อให้การแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดความเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนและพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป
กรมการพั ฒนาชุมชน จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) และภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย

๔

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๑ ยังคงยึดหลักการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจน ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคม ดังนั้นการพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จึงมีวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย และประเด็นยุทธ์สรุปได้ดังนี้

๑. วิสยั ทัศน์
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

๒. พันธกิจ
๒.๑ สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มคี ุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้การคุ้มครองทางสังคม ทีม่ ีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
๒.๒ พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทาง
สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง

๕

๒.๓ พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยภิบัติทางธรรมชาติ

3. เป้าหมายหลัก
๔.๑ ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของคนไทยเพิ่มขึ้นความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส่วนผูอ้ ยู่ใต้เส้นความยากจน
ลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน
๔.๒ คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
๔.๓ เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ
๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๐.๐
๔.๔ คุณภาพสิง่ แวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพื่อ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ

๕. ตัวชีว้ ัด
5.1 ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่
มีรายได้น้อยกว่าร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนี
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
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5.2 จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคม
และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
5.3 อัตราการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการแข่งขัน ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
5.4 คุ ณ ภาพน้ํ า และอากาศ ร้ อ ยละของพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ต่ อ พื้ น ที่ ป ระเทศ และสั ด ส่ ว นการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกต่ อ หั ว
เปรียบเทียบกับลําดับชั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ภายใต้ บ ริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงในกระแสโลกาภิ วัต น์ ที่ ป รั บ เปลี่ ย นเร็ วและสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากยิ่ งขึ้ น จํ าเป็ น ต้ อ งกํ าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม ดังนี้
6.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ
6.1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทกุ คนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
6.1.2 การบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ สร้างการมีสว่ น
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
6.1.3 การเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
6.1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคณ
ุ ค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และ
เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รดั กุม

๗

6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
6.2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
6.2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
6.2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
6.2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6.2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
6.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
6.3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
6.3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
6.3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
6.3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
6.3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
6.3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
6.3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน
6.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
6.4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
6.4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
6.4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
6.4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
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6.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6.5.1 การพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภาคต่างๆ
6.5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
6.5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6.5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการ
ดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
6.5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน
และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
6.5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญ ในการสร้างสังคมนานาชาติที่ มี คุณ ภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
6.5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร
6.5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
6.5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบอาชีพในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือใน
การพัฒนาภูมิภาค
6.5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
6.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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6.6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
6.6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ
6.6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.6.8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
อย่างบูรณาการ

แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
วิสัยทัศน์ของรัฐบาล
ช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2558 รัฐบาลจะมุ่งมั่นการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและพัฒนาไปสู่การเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุของประชาชนทุกคน โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยึดหยุ่นที่
คํานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลจะดําเนินการให้บรรลุ
ภารกิจดังกล่าวภายใต้แนวทางพื้นฐานหลัก 3 ประการ คือ

๑๐

๑. เพื่อนําประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานสําคัญของการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยที่ชี้
ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย
๒. เพื่อนําประเทศไทยสู่สังคมที่ปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและ
มีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน
๓. เพื่อนําประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง
กรอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กําหนดกลยุทธ์ และวิธีการดําเนินการ
ที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยแบ่งการดําเนินการเป็น 2 ระยะ คือ
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก เป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินนโยบายในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่เขตชลประทาน
เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ
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ให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๖ ส่งเสริม ให้ ป ระชาชนเข้าถึงแหล่งเงิน ทุ น ยกระดับ ราคาสิ น ค้ าเกษตร และให้ เกษตรกรเข้าถึงแหล่ งเงิน ทุ น เร่งเพิ่ มรายได้จ าก
การท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น พัฒนาระบบประกันสุขภาพ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน และเร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่
ประชาชนมีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง
2. นโยบายที่จะดําเนินการในระยะ 4 ปี นอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดําเนินการในปีแรกแล้ว รัฐบาลได้
กําหนดนโยบายพื้นฐานที่จะดําเนินการในระยะ 4 ปีของรัฐบาล โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป ดังนี้
2.1 ด้านความมั่นคงแห่งรัฐ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
กองทัพและระบบป้องกันประเทศ และเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้มี
ความพร้อมรับมือกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ทุกด้าน
2.2 ด้านสร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและ
อาหารเป็นเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงาน เพื่อนําไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง และยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันโดยการขยายช่องทางการตลาด รวมทั้งการดูดดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีสูงและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.3 ด้านเศรษฐกิจ ให้ความสําคัญในการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ มีการ
จ้างงานที่เต็มที่ รวมทั้งมีความระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้ายการเงินทุนระหว่างประเทศ และมีการส่งเสริมการ
สร้างรายได้ภายในประเทศ โดยการเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรและบริการ และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสภาพแวดล้อมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการตลาด
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ภายใต้กรอบความร่วมมือและการค้าเสรี นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญต่อการปรับโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการ
กระจายรายได้ และการกระจายการลงทุนไปสู่ชนบท เป็นต้น
2.4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาพร้อมทั้งปฏิรูประบบ
การผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู เร่งพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้การกระจายครู เพื่อขจัดปัญหาครูในสาขาวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
ด้านการคุ้มครองแรงงานรัฐบาลให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการแรงงาน และหลักประกันความมั่นคงในการ
ทํางาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันสังคมให้มากขึ้น และขยายความคุ้มครองถึงแรงงานนอกระบบ ที่รัฐจะต้องดูแลภายใต้
ระบบคุ้มครองแรงงาน การจัดสวัสดิการและบริการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้ทั่วถึง รวมทั้งยังเร่งยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อ
นําไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานฝืมือทั้งระบบและเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ โดยการเร่งผลิตบุคลากรด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอ การจัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการป่วย ตาย และผลกระทบจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในการผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลใน
ภูมิภาคเอเชีย
2.5 ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ทรัพยากร การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ นอกจากนั้นยังมีการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมใน
การรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
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2.6 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เป็นการเร่งพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมบนฐานความรู้ โดย
การส่งเสริม การลงทุ น ในการวิจัยร่วมกัน ระหว่งภาครัฐ และเอกชน มี การถ่ายทอดการเกษตร ยกระดั บ คุ ณ ภาพชีวิต และเสริม สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
2.7 ด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งเสริม พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และการใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
2.8 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ เน้นการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารงานแบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อคุ้มครอง
ช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

ภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555-2558
ภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทยมี ๑๒ ข้อ ดังนี้
1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติในระดับพื้นที่
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
1. สังคมไทยมีความสมานฉันท์ประชาชนในชาติมีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพลังแผ่นดิน
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ปัญหายาเสพติดลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคม
3. การบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและการเร่งรัดช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย มีภูมิคุ้มกันและพร้อมรองรับผลกระทบจากสาธารณภัย
4. สนับสนุนการนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติด และภาครัฐสามารถ
ป้องกันและขจัดปัจจัยสนับสนุนการก่อความไม่สงบในพื้นที่ได้
2. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเอง มีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต และมีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมภาครัฐในกระบวนการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเป็นรูปธรรม
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายมีการบูรณาการและประสานสอดคล้องกัน
ในทุกระดับ
5. ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย สร้างหลักประกันรายได้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสําหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุ
อย่างทั่วถึง
6. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

๑๕

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ
2. หมู่บ้าน/ชุมชนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง
7. ยกระดับสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
8. เพิ่มขีดความสามารถและบทบาทฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และการอํานวย
ความเป็นธรรมในสังคม
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีความสงบสุข
9. เร่งออกเอกสารสิทธิที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสร้างความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
2. สามารถดาเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
รัฐอย่างเหมาะสม
10. เสริมสร้างระบบคุณธรรมและนําบริการทีด่ สี ปู่ ระชาชน ด้วยการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึน้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่น
ศรัทธาจากประชาชน
11. สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่น
ศรัทธาจากประชาชน

๑๖

12. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินในทุกระดับ
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินเพิ่มขึ้น

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอํานวย
ความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองการพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองพื้นที่ การ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และ
ราชการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่กระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
พันธกิจ
1. กํากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ และการปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม
พัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
3. อํานวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่
4. ส่งเสริมการพัฒนาเมือง โครงสร้างกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

๑๗

วิสัยทัศน์
เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริม
พัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. สร้างเสริมความสงบเรียบร้อย การอํานวยความเป็นธรรม และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
3. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ภารกิจและอํานาจหน้าที่
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้ มี ค วามมั่นคงและมี เสถีย รภาพ โดยสนับ สนุน ให้ มีการจัดทํ าและใช้ ประโยชน์ จากข้อมูล สารสนเทศ ศึ ก ษา
วิเคราะห์ วิจัย จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน

๑๘

๒. จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการ
พัฒนาของชุมชน
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการ
เงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนชุมชน ผู้นําชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน
๔. สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อ
ใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน
๖. ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผูน้ ําชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มคี วามรู้
ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การวิเคราะห์สถานการณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน
สถานการณ์ ปัจจุบันของกรมการพัฒ นาชุมชนที่ได้วิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ พบว่า
สถานการณ์ปัจจุบันของกรมการพัฒนาชุมชน มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
๑. จุดแข็ง
๑.๑ มีข้าราชการในระดับพื้นที่ที่ทํางานใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ทําให้เกิดการสนับสนุนการทํางานพัฒนาชุมชน
๑.๒ มีระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนได้

๑๙

๑.๓ มีเครื่องมือที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่ประสบความสําเร็จ คือหลักในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต เรื่องคุณธรรม ๕ ประการ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และ ความไว้วางใจ
๑.๔ กรมการพัฒนาชุมชนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดําเนินงาน OTOP ทุกระดับ (นโยบายและชุมชน)
๑.๕ มีข้าราชการทุกระดับทําให้สามารถรับนโยบายและนําไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้ทันที (ต่อท่อตรงถึงชุมชน)
๑.๖ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน่วยงานหลักในการนํานโยบายที่สําคัญไปสู่การปฏิบัติได้
๑.๗ องค์การสามารถยกระดับการทํางานโดยเป็นโค้ช ในการกํากับการพัฒนาชุมชนของภาคส่วนต่างๆ ที่ทํางานในชุมชน
๑.๘ บุคลากรมีวัฒนธรรมการทํางานแบบทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น
๑.๙ บุคลากรมีความสามารถในการเป็นวิทยากรกระบวนการ ทําให้ผนู้ ําชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน
๑.๑๐ บุคลากรได้รับการบ่มเพาะและยึดมั่นในปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน ทําให้สามารถทํางานกับชุมชนได้ดี
๑.๑๑ การทํางานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ ผสมผสานกับความมีระเบียบวินัย และมีความเป็นราชการ
ต้องใช้ในการทํางาน
๑.๑๒ มีระบบสารสนเทศการสื่อสารภายในองค์กรที่มีเครือข่ายทั้งประเทศทําให้งานมีประสิทธิภาพ
๑.๑๓ บุคลากรขององค์การได้รับการยอมรับในการทําแผนชุมชนทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ
๑.๑๔ บุคลากรสามารถพัฒนาผู้นําที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงประเด็น
๒. จุดอ่อน
๒.๑ ขาดการศึกษาวิจัยแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อต่อยอดงาน โดยมากใช้ประสบการณ์องค์ความรู้เดิม ทําให้การพัฒนาไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
๒.๒ กฎระเบี ย บต่างๆ ของกรมฯ ไม่ มีการปรับ ปรุงให้ ทั น สถานการณ์ เอื้อต่อการดําเนิ นงานพั ฒ นาชุมชน ไม่มี การออก
กฎหมายที่สนับสนุนการทํางานของภาคประชาชน/ชุมชนในการพัฒนาชุมชน เช่น พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน

๒๐

๒.๓ การขาดคนปักธงและนําธง ต้องยอมรับว่าเราอยู่ภายใต้การเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงสูง คนที่จะปักธงหรือนําธงของ
องค์กรจึงต้องไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องร่วมกันทํา
๒.๔ การดําเนิ นงานตามภารกิ จเป็นงานเชิงกระบวนการ ในการปรับทัศนคติคนให้พึ่งตนเอง แก้ไขปั ญ หาด้ วยตนเอง มี
ลักษณะเป็นนามธรรม ทําแล้วเห็นผลยากใช้เวลายาวนานปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๕ การประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมามีน้อย ไม่เป็นระบบ ไม่เข้าถึงรัฐบาลและประชาชน ไม่แสดงความก้าวหน้า
ในการดําเนินงาน ไม่แสดงข้อมูลตัวเลขให้ชัดเจน ไม่สามารถระบุได้ว่าเข้มแข็ง
๒.๖ ข้าราชการขาดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๒.๗ ไม่ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ แต่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/งบประมาณ
๒.๘ การคัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งขาดหลักธรรมาภิบาล
๒.๙ การทํางานเชิงกระบวนการไม่เป็นรูปธรรม
๒.๑๐ การโยกย้ายแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบัติงานแต่ละตําแหน่งไม่ตรงกับสมรรถนะของงาน ไม่สอนงานกับบุคลากรให้ตรง
กับภารกิจ
๒.๑๑ ขาดทักษะในการวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การต่อยอดองค์ความรู้ การจัดการความรู้
๒.๑๒ ยุทธศาสตร์การทํางานไม่ต่อเนื่อง
๓. โอกาส
๓.๑ กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจแนวเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ภาคประชาชน ชุมชนน้อมนํามาใช้อย่างกว้างขวางเอื้อต่อการ
ดําเนินงานในหลายกิจกรรม เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๒๑

๓.๒ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ให้ความสําคัญกับการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและ
ความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติทั้งทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุน
กายภาพ ทุนทางการเงิน มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน สอดคล้องกับภารกิจขององค์การ
๓.๓ กระแสแนวคิดของโลก เรื่อง ตัวชี้วัดความสุขมวลรวม ช่วยสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณะชน/สื่อมวลชน จึงเป็นโอกาสที่จะต้องนําตัวชี้วัดความสุขมวลรวมของชุมชนมาเป็นปัจจัยเพื่อสร้างการ
ยอมรับในการทํางาน
๓.๔ แนวโน้มของรัฐบาลในอนาคต มีนโยบายประชานิยมที่ตอบสนองประชาชนระดับรากหญ้า เช่น กทบ. SML ซึ่งเป็น
โอกาสของกรมในการเข้าไปจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓.๕ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปิดโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คนไทยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงองค์
ความรู้กับ การพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาได้สะดวกขึ้น
๓.๖ แนวโน้มองค์การบริหารส่วนตําบลจะยกฐานะเป็นเทศบาล เป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรเป็นที่ปรึกษาของบุคลากร
ของท้องถิ่นทางวิชาการจะทําให้กรมมีบทบาทเป็นกรมทางวิชาการที่ชัดเจน
๓.๗ พรฎ.ว่าด้วยการจัดทําคําของบประมาณ กําหนดให้จังหวัดจัดทําคําของบประมาณ เป็นโอกาสให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
มีงบประมาณในการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น
๓.๘ องค์กร NGO และกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการทํางานพัฒนาชุมชน
๓.๙ การผลิต และการส่งออกสินค้าที่มีการใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ ในชุมชน ผลกําไรจะมีการกระจายสู่ชุมชนมากขึ้น
๓.๑๐ รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
๓.๑๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ ๗ กําหนดให้การจัดทําแผน คําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดต้องมีพื้นฐานมาจากแผนชุมชนหรือหมู่บ้าน

๒๒

๔. อุปสรรค
๔.๑ การกระจายอํานาจและงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตําบลทั่ว
ประเทศจะยกฐานะเป็นเทศบาล ทุกแห่งจะมีพัฒนากรของตนเองทําหน้าที่เหมือนพัฒนากรของกรมการพัฒนาชุมชน ทําให้กรมการพัฒนา
ชุมชนไม่มีพื้นที่ปฏิบัติงานแบบเดิม
๔.๒ การเมืองระดับชาติและท้องถิ่นแข่งขันรุนแรง และขัดแย้ง ทําให้เกิดความแตกแยกในชุมชน ส่งผลต่อการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาผู้นําชุมชน
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงของกรมการพัฒ นาชุมชนบ่อยครั้ง ส่งผลให้การ
ดําเนินงานไม่ต่อเนื่องและไม่เกิดความยั่งยืน
๔.๔ หน่วยงานที่ทํางานพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมมีมากขึ้น ภารกิจบางอย่างซ้ําซ้อนกัน ทําให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติ แย่งงาน แย่งกลุ่มเป้าหมาย เช่น แผนชุมชน การพัฒนาสตรี
๔.๕ กระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมโลกทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยส่งผลให้วิถีชีวิตคนไทยทุกระดับ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก/เยาวชน ภัยสังคมใหม่ๆ และความอ่อนแอของทุนทางสังคม ส่งผลต่อการทํางานพัฒนาชุมชนมากขึ้น
๔.๖ สังคมไทยเปลี่ยนไปสู่สังคมปัจเจก คนขาดปฏิสัมพันธ์ ขาดความไว้วางใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมลดลง การ
ทํางานพัฒนาชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจะทําได้ยากขึ้น
๔.๗ โครงสร้างประชากรเป็นวัยสูงอายุมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการสร้างผู้นํารุ่นใหม่ และการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว และเป็นภาระต่อการดูแลของครอบครัวและชุมชนมากขึ้น
๔.๘ การก้าวสูส่ ังคมผู้สูงอายุของไทยยังขาดการเตรียมความพร้อมในเรือ่ งสําคัญทั้งด้านการสร้างหลักประกันรายได้ การสร้าง
สังคมการเรียนรู้ การจัดบริการสวัสดิการ
๔.๙ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ส่งผลต่อระบบการผลิตของการเกษตรและชุมชน ทําให้เกิดปัญหาความ
ยากจนมากขึ้น การมีส่วนร่วมลดลง

๒๓

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

๒๔

๒๕

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมสู่ประชาชน มีวิสัยทัศน์ คือ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังภาพประกอบ

๒๖

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทํางานเชิงบูรณาการ

ค่านิยมองค์การ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ได้ประกาศค่านิยมองค์การ 6 ตัว คือ A B C D E F และ พ.ศ. 2554 เพิ่มค่านิยมอีก 2 ตัว คือ S & P มีรายละเอียด ดังนี้
A
B
C
D
E
F
S
P

:
:
:
:
:
:
:
:

Appreciation
Bravery
Creativity
Discovery
Empathy
Facilitation
Simplify
Practical

ชื่นชม
กล้าหาญ
สร้างสรรค์
ใฝ่รู้
เข้าใจ
เอื้ออํานวย
ทําให้ง่าย
ปฏิบัติได้จริง

ปรัชญาการทํางานกับประชาชนและชุมชน
คุณธรรมในการทํางานที่กล้ายืนหยัดในสิ่งทีถ่ ูกต้อง
ส่งเสริมให้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน
มุ่งสู่ความเป็น Knowledge Worker
การรู้จักชุมชนและเข้าถึงความต้องการของชุมชน
บทบาทการทํางานของพัฒนากร
วัฒนธรรมองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ

๒๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชมุ ชนอยู่เย็นเป็นสุข
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข
๑. ร้อยละสะสมที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์รายได้ 23,000 บาท
๒. ร้อยละของชุมชนที่มีครัวเรือนยากจนมีการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลชีวิตครัวเรือนยากจน
๓. ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึน้
กลยุทธ์ 1.1 การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
1.2 เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
 แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
 พัฒนาผู้นําชุมชน/อาสาพัฒนาชุมชนเป็นแกนนําเอาชนะความยากจน
 ประกาศระเบียบวาระการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นนโยบายเน้นหนักของ พช. ในปี ๒๕๕๕
 ขับเคลื่อนพลัง MOU ต่อสู้ความยากจนกับ อปท. อําเภอจังหวัด และส่วนราชการอื่น
 สนับสนุนหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นหลักในการพัฒนาและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 ประกาศระดับความสุขของหมู่บ้าน
 ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจากบ้านพี่สู่บ้านน้อง
 สร้างกระแสความสุขพอเพียง

๒๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั

ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
1. ร้อยละของความเชื่อมั่นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบทที่มีคุณภาพเชื่อถือได้
2. จํานวนสะสมของหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ร้อยละของจํานวนผู้นํา อช. ที่สามารถบริหารจัดการชุมชนตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. ร้อยละของเครือข่ายมีความสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
5. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีและใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. จํานวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่เป็นศูนย์เรียนรู้สมบูรณ์แบบ (มี ๙๐๔ ศูนย์ แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบ)
กลยุทธ์ 2.1 บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
2.2 เพิ่มขีดความสามารถผู้นาํ องค์กร เครือข่าย
2.3 ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสูก่ ารปฏิบัติ
2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
 หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 นําเสนอข้อมูลเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท
 พัฒนากระบวนการบริหารข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
 การนําเสนอระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทย
 จัดตั้งสถาบันการพัฒนาผู้นําชุมชน (องค์การมหาชน)
 พัฒนาหลักสูตรผู้นําชุมชน องค์กร และเครือข่าย (Smart Leader, Innovative Leader, Strategic Leader)
 รวมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชนระดับชาติและภาคีการพัฒนาชุมชนระหว่างประเทศ

๒๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั

ภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
2. ร้อยละสะสมชุมชนที่มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ร้อยละสะสมของผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
3.2 ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
 ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (ศุนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร)
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)
 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality Control : QC)
 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP (Creative OTOP), ส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น
 พัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP
 โครงการอาสาพัฒนาเศรษบกิจฐานราก (อสฐ.) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการ จดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา
 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ส่งเสริมช่องทางการตลาด, จัดศูนย์แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP เพื่อช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบภัยน้ําท่วม

๓๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั

ชุมชนมีธรรมาภิบาลและความมั่นคง
1. ร้อยละสะสมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการจัดสวัสดิการชุมชน
2. จํานวนสะสมของชุมชนที่ใช้ฐานข้อมูลและทุนชุมชนแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ในชุมชน
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
4.2 พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ส่งเสริมกลุม
่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการพัฒนาอาชีพสร้างสวัสดิการ การแก้หนี้นอกระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
 ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
 ส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนชุมชน กลุม
่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต และหมู่บ้าน กข.คจ. ด้วยธรรมาภิบาล
 พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนชุมชน
 ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน
 พัฒนาฐานข้อมูลทุนชุมชนเพื่อการพัฒนา
 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทุนชุมชนกับภาคีเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์กรให้มีขดี สมรรถนะสูง
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั

องค์กรมีสมรรถนะสูงเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
1. ได้รางวัลจากระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. ร้อยละของการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม PA
3. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

๓๑
4. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
5. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
6. จํานวนเรื่องของความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
7. ร้อยละของประชาชนที่ให้การยอมรับในผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน
กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
5.3 บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
5.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
 พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสู่สถาบันแห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เช่น สถาบันพัฒนาผู้นําชุมชน และเครือข่าย
 พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA สู่องค์กรระดับก้าวหน้า
 พัฒนาช่องทางสื่อสารและประชุมวิชาการประจําปีว่าด้วยการพัฒนาชุมชน
 สร้างระบบที่ปรึกษาชุมชน พัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชน ก้าวไปสู่นักบริหารจัดการชุมชน
 พัฒนาความสามารถในการสร้างเครือข่ายการทํางานกับ อปท. องค์กรชุมชน และผู้นําชุมชน
 การสร้างระบบสวัสดิการให้กับข้าราชการ
 พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายและการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
 พัฒนาระบบให้บริการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Gov.) และการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ (E-GIF)
 การพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
 พัฒนาสถาบันการพัฒนาชุมชน และหลักสูตรด้านการพัฒนาชุมชน ให้บุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนของทุกหน่วยงานได้เข้าศึกษา
 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสถาบันแห่งความเป็นเลิศในงานพัฒนาชุมชน
 การสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชน
 สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ผู้มส
ี ่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และผูก้ ําหนดนโยบาย

๓๒

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ
การให้บริการ

ประสิทธิผล

ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

พันธกิจ

ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตดีมคี วามสุข
ครัวเรือน
ยากจนตาม
เกณฑ์รายได้
จปฐ. หมดไป

การแก้ไข
ปัญหา
ครัวเรือน
ยากจน
แบบ
บูรณาการ

ชุมชนมีขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ชุมชนมี
ความสุข
มวลรวม
ชุมชน
(GVH)
ที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูล จปฐ.
และ
กชช.๒ค
ได้รับการ
ยอมรับและ
ใช้ประโยชน์

เสริมสร้าง
ความสุข
มวลรวมชุมชน
โดยพัฒนา
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

บริหาร
จัดการ
ข้อมูลเพื่อ
การพัฒนา
ชนบทไทย

ผู้นํา/องค์กร/
เครือข่ายมีขีด
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการชุมชน

แผนชุมชนมี
มาตรฐาน
และนําไปใช้
แก้ไขปัญหา
ในชุมชน

ชุมชนมี
การจัดการ
ความรู้
เพื่อพัฒนา
อาชีพและ
คุณภาพชี วิต

เพิ่มขีด
ความ
สามารถ
ผู้นํา
องค์กร
เครือข่าย

ขับเคลื่อน
และ
บูรณาการ
แผนชุมชน
สู่
การปฏิบัติ

ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการ
ความรู้ของ
ชุมชน

บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร

ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ
มีรายได้จาก
การจําหน่าย
ผลิ ตภั ณฑ์
เพิ่มขึ้น

พัฒนา
ผู้ผลิต ผู้
ประกอบ
การ และ
การตลาด

ชุมชนมี
การอนุรักษ์
และเผยแพร่
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ส่งเสริม
การสืบสาน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เผยแพร่ สู่
เวทีโลก

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การบริหารจัดการชุมชน

ชุมชนมีธรรมาภิบาล
และความมั่นคง

ผลิตภัณฑ์
ชุมชนมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

ชุมชนมีแหล่งทุน
ในการประกอบ
อาชีพแก้ไขปัญหา
ความยากจน และ
จัดสวัสดิการ
ชุมชน

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนด้วย
องค์ความรู้
และ
นวัตกรรม

ส่งเสริม
ธรรมาภิบาล
ของ
กองทุน
ชุมชน

องค์กรมีสมรรถนะสูงเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิน่ ยกระดับไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ชุมชนสามารถ
ใช้ทุนชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและ
ใช้ประโยชน์จาก
ทุนชุมชน

พัฒนาทุน
ชุมชนให้
มั่นคงสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการ
ทํางานเชิงบูรณาการ

๓๓

ส่วนที่ ๓
ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล เป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย
และกลยุทธ์ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

๓๔

๓๕

ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
นโยบาย

กลยุทธ์/วิธดี ําเนินการ
(ทีก่ ําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
กรมการพัฒนาชุมชน

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยฯ
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 เสริมสร้างจิตสํานึกความรักชาติและยึดมั่นในการ  เป้าหมาย
ผู้นํา/องค์กร/เครือข่ายประชาชนเป็นกลไกที่มี
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
 สังคมไทยมีความสมานฉันท์ประชาชนในชาติมีความ
ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนตามระบอบ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รักสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ประชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการปกครองระบอบ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามหลั ก กติ ก าของระบอบประชาธิ ป ไตยและ  ตัวชี้วัด
ร้อยละของเครือข่ายมีความสามารถแก้ไขปัญหาของ
สนั บ สนุ น สร้ า งกลไกชุ ม ชนในการส่ ง เสริ ม
ตัวชี้วัด
ชุ ม ช น ได้ ต า ม ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย อั น มี
ประชาธิปไตย
 กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ามามี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 80
ส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ของคนในชาติในระดับต่างๆ มีจํานวนเพิ่มขึ้น
 เงื่อนไขความขัดแย้ง หรือเหตุการณ์ความรุนแรงจาก
ปัญหาความขัดแย้งในสังคมลดลง
ประเด็นนโยบายที่ 1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อ 1.10.1 เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ขยายโอกาสการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น ผ่ า นกองทุ น  เป้าหมาย
1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีธรรมาภิบาล ใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง และเสริมสร้างกลไกที่มี
 เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านเป้าหมายจํานวน 79,600
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของกองทุนให้
การส่งเสริมอาชีพ แก้ไขปัญ หาและความต้องการของ
กองทุน กองทุนละ 1 ล้านบาท
มี ค วามพร้อ มเป็ น สถาบั น การเงิน ชุ ม ชนเพื่ อให้
ชุมชน

๓๖
นโยบาย

กลยุทธ์/วิธดี ําเนินการ
(ทีก่ ําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)
ประชาชนมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
กรมการพัฒนาชุมชน
2. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 64,973 ครัวเรือน พ้น
เกณฑ์ความยากจน และพึ่งตนเองได้

ตัวชี้วัด
 กองทุนหมู่บ้านได้รับการเพิ่มทุน จํานวน 79,600
กองทุน

 ตัวชี้วัด
1. จํานวนสะสมของชุ ม ชนที่ ใช้ ทุ น ชุ ม ชนแก้ ไขปั ญ หา
และใช้ประโยชน์ในชุมชน
2. ร้อยละสะสมที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้
ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์ รายได้
23,000 บาท ร้อยละ 100

ข้อ 1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 องค์กรสตรี/คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต่างๆ
จํานวน 90,150 องค์กร/คณะมีกองทุนทีม่ ีธรรมาภิ
บาลในการบริหารชุมชนด้วยศักยภาพและบทบาท
เพิ่มขึ้น

 ส่ งเสริ ม องค์ ก รสตรี /คณะกรรมการฯ ให้ มี ขี ด  เป้าหมาย
ความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ
องค์กรสตรีมีค วามเข้มแข็งด้วยกองทุนพัฒ นาบทบาท
สตรี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
กองทุนอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้กองทุนมีความ
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน
ยั่ ง ยื น องค์ ก รสตรี แ ละเยาวชนในการพั ฒ นา
จัดสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น
อาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจน

 สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ตัวชี้วัด
บทบาทสตรี เพื่อเป็นกองทุนสําหรับการพัฒนา  ตัวชี้วัด
ร้อยละขององค์กรสตรี/คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ
ศั ก ยภาพ สตรี ให้ มี บ ท บ าท ใน การพั ฒ น า
 ร้อยละขององค์กรสตรี/คณะกรรมการพัฒ นาสตรี
ต่างๆ จํานวน 90,150 คณะ มีกองทุนพัฒนาบทบาท
ครอบครัว ชุมชน สังคม และการเมืองอย่างเสมอ
ระดับต่างๆ มีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสร้าง
สตรีสําหรับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ความเข้มแข็งของชุมชน
ภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนและรู้เท่าทันโลกยุค
ใหม่ รวมทั้งเป็นแหล่งกู้ยืมของสตรี ในการพัฒนา

๓๗
นโยบาย

กลยุทธ์/วิธดี ําเนินการ
(ทีก่ ําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)
อาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
กรมการพัฒนาชุมชน

ประเด็นนโยบายที่ 1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 พั ฒ นาผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ และเครื อ ข่ า ย  เป้าหมาย
1.ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจําหน่าย
OTOP ให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ
 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าหนึ่งตําบล
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ให้ มี ม าตรฐานสู งขึ้ น
หนึ่งผลิตภัณฑ์
2. ชุมชนมีการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญา
ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญ า องค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรม
ตัวชี้วัด
ท้องถิ่น
ส่ ง เสริ ม เยาวชนให้ เรี ย น รู้ แ ละพั ฒ นาเป็ น
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ รั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
3. ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ผู้ ป ระกอบการ OTOP และส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม
เพิ่มขึ้น
ช่องทางการตลาดเชิงรุก ทั้งภายในประเทศและ  ตัวชี้วัด
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
1. รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อปี จํานวน
ผลผลิตยอดจําหน่ายผลิตภัณ ฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น
100,000 ล้านบาท ภายในปี ๒๕๕๘
จํานวน 100,000 ล้านบาท
2. จํานวนร้อยละสะสมชุม ชนที่มีการอนุรักษ์ และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 70
3. จํานวนร้อยละสะสมของผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ 65

๓๘
นโยบาย

กลยุทธ์/วิธดี ําเนินการ
(ทีก่ ําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
กรมการพัฒนาชุมชน

นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ประเด็นนโยบายที่ 2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ  เป้าหมาย
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนมี ค วามสุ ข มวลรวมชุ ม ชน (GVH) ที่
มุ่งเชิดชูพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
 ประชาชนไทยทุ ก หมู่ เหล่ า มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี แ ละ
เพิ่มขึ้น
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 ส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
 ประชาชนไทยทุ ก หมู่ เหล่ามี ค วามรู้รักสามั ค คี แ ละ
พระราชดําริและขยายผลโครงการเพื่อช่วยเหลือ  ตัวชี้วดั
ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุข
ยึดถือแนวพระราชดําริเป็ นหลักในการดําเนิ นชีวิต
ประชาชนในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
มวลรวมเพิ่มขึ้น จํานวน 6,305 หมู่บ้าน
อย่างพอเพียง
 ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นน้ อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญา
ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนิน
 กิ จ กรรมที่ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ชีวิต
ดํ า เนิ น ก า ร เพื่ อ เชิ ด ชู พ ร ะ เกี ย ร ติ ส ถ าบั น
พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ครัวเรือนหรือพื้นที่ที่ได้รับการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและยึดถือเป็นหลักดําเนิน
ชีวิตเพิ่มขึ้น

๓๙
นโยบาย

กลยุทธ์/วิธดี ําเนินการ
(ทีก่ ําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
กรมการพัฒนาชุมชน

นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม
ตัวชี้วัด
 อัตราการว่างงานลดลง

 ส่ งเสริม การพั ฒ นากองทุ น ชุ ม ชนให้ มั่ น คงและ  เป้าหมาย
ชุมชนมีความเข้มแข็งจากระบบบริหารจัดการกองทุนที่
ก้าวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการพัฒนากองทุน
มีธรรมาภิบาล เกิดความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนให้มีธรรมาภิบาล ผลักดันให้ชุมชนมีแหล่ง
ชุมชน จัดสวัสดิการ การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
ทุ น ในการประกอบอาชี พ แก้ ไขปั ญ หาชุ ม ชน
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหายาเสพติด และ  ตัวชี้วัด
จัดสวัสดิการชุมชน
กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล จํานวน 3,512 ชุมชน

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายที่ 4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค
 พั ฒ นาศั ก ยภาพของสตรี ใ ห้ มี บ ทบาทในการ  เป้าหมาย
องค์กรสตรีมีความสามารถในการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ
พั ฒ นาครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมและการเมื อ ง
 พัฒนาครอบครัว สตรี เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเป็นหลักในการ
อย่างเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนและรู้เท่า
คนยากจน คนพิการให้มีคุณภาพและมีความมั่นคง
แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน
ทันโลกยุคใหม่
ในชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน
 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ร้อยละขององค์กรสตรีที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถ
 ร้อยละการเพิ่ ม ขึ้ น ของชุม ชนเข้ ม แข็ งตามเกณฑ์ ที่
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้ ร้อยละ 80
กําหนด

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

๔๐
นโยบาย

กลยุทธ์/วิธดี ําเนินการ
(ทีก่ ําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
กรมการพัฒนาชุมชน

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา  เป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความ
ประชาชนและชุมชนมีที่ปรึกษาและแหล่งเรียนรู้ด้านการ
 ระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี
ต้องการของพื้นที่ผ่านระบบการบริหารงาน
พัฒ นาชุมชนที่ประสิท ธิภาพ สามารถพั ฒ นาตนเองให้
คุ ณ ภาพ และมี ธ รรมาภิ บ าล ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือบุคคลอื่นได้
ศรัทธาจากประชาชน
 พั ฒ นาศัก ยภาพของหน่ วยงานภาครัฐโดย  ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บเพื่ อ ลดขั้ น ตอนการ
ร้อ ยละของประชาชนที่ ให้ ก ารยอมรับ ในผลงานของ
 หน่วยงานของรัฐไม่ น้ อยกว่าร้อ ยละ 80 สามารถ
ดําเนินงาน รวมทั้งจัดศูนย์บริการประชาชน
กรมการพัฒนาชุมชน ร้อยละ ๘๗.๕
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลในการ
ที่มีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ
 ร้ อ ยละความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาของประชาชนที่ มี ต่ อ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและการดํ า เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ

๔๑
นโยบาย

กลยุทธ์/วิธดี ําเนินการ
(ทีก่ ําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
กรมการพัฒนาชุมชน

8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนด  เป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน อย่างมี
นโยบาย วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าหมายโดยการขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนให้
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งการ
เพิ่มขึ้น
เกิดประสิทธิภาพ และใช้เป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบ
ตัวชี้วัด
การดําเนินงานของภาครัฐ
 ตัวชี้วัด
 สัดส่วนโครงการภาครัฐที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ร้ อ ยละของหมู่ บ้ า นที่ มี ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ของประชาชนต่อโครงการสาธารณะทั้งหมดเพิ่มขึ้น
พัฒ นาชุมชนหมู่ บ้าน โดยใช้แผนชุมชนในการบริหาร
 ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
จัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 60
เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

๔๒

ส่วนที่ ๔
รายละเอียดแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
ของกรมการพัฒนาชุมชน

ส่วนที่ ๔ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของกรมการพัฒนาชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้าหมาย ๑. ตอบสนองต่อนโยบายผลิตภัณฑ์ OTOP
๒. ตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๓. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละปี

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการสําคัญ

ผลสําเร็จ

หน่วยนับ 55 56 57 58

วงเงินงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)
รวม

รวมทั้งสิ้น

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ
การตลาด

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ ร้อยละ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง

16

19

22

25

25

๒๕๕๕

๒๕๕๖

966.95

818.06

๒๕๕๗
1,077.03

858.99

672.44

734.51

๒๕๕๘

หน่วยงาน
หลัก

รวม

979.71

3,841.75

729.08

2,995.02

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ
1. พัฒนาระบบทะเบียนของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่ม

34,890

-

36,552

-

36,550

-

-

16.00

2. ส่งเสริมการจัดตั้งสมาคมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP แห่งประเทศไทย

สมาคม

-

1

1

1

3

-

-

0.10

878

27.12

27.12

167 167 167

501

-

20/ 20/ 20/
1700/ 1700/ 1700/ 1700/
3
3
3
3

6,800

3. พัฒนาศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. เสริมสร้างผู้นํานักธุรกิจ OTOP
5. พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้านการผลิต
การบริหารจัดการ การตลาด การจัดทําแผนธุรกิจ
(Business plan) และการบริหารเครือข่าย ในเชิง
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ศูนย์
คน

878 878 878 878
-

รุ่น/คน/วัน 20/

9.71

-

16.00

สภว.

0.10

0.20

สภว.

35.90

35.90

126.04

สภว.

1.37

158.04

158.04

317.45

สภว.

85.94

9.71

9.71

115.06

สภว.

-

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการสําคัญ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละปี

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ

หน่วยนับ 55 56 57 58

วงเงินงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)
รวม

๒๕๕๕

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ
คณะกรรมการ นตผ.จังหวัด/อําเภอ

จังหวัด

-

76

76

76

76

7. สนับสนุนเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการทุกระดับ

อําเภอ/
จังหวัด

878

76

76

76

954

6.87

หน่วยงาน

-

5.13

5.13

10.26

หลัก
สภว.

6.87

12.00

12.00

37.72

สภว.

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

รวม

แผนงานส่งเสริมช่องทางการตลาด
8. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
8.1 OTOP Delivery
8.2 OTOP to Department Store
8.3 ส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายสินค้า OTOP
ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์
8.4 สืบสานตํานานผ้าไทยสู่คนรุ่นใหม่ (New
Generation)
8.5 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ผ่านเครือข่าย
สังคม (ใช้ดี บอกต่อ)
9. จัดงานสืบสานภูมิปัญญาไทย
9.1 OTOP ภูมิภาค
9.2 OTOP Midyear
9.3 OTOP city
9.4 OTOP to the Festival

จังหวัด

-

76

76

76

76

4.00

-

3.52

3.52

11.04

สภว.

แห่ง

-

10

10

10

30

-

30.00

1.70

1.70

33.40

สภว.

10.00

10.00

12.38

13.00

45.37

สภว.

ครั้ง/ 20/20 20/20 20/20 20/20 80/80
ผลิตภัณฑ์
กลุ่ม

-

50

50

50

150

-

-

28.00

28.00

56.00

สภว.

จังหวัด

-

76

76

76

76

-

-

0.90

0.90

1.80

สภว.

ครั้ง

5

8

8

8

29

50.00

50.00

84.00

88.20

272.20

สภว.

ครั้ง

1

1

1

1

4

120.00

100.00

120.00

120.00

460.00

สภว.

1

1

1

1

4

140.00

180.00

140.00

140.00

600.00

สภว.

1,000

10.00

14.45

14.45

14.45

53.36

สภว.

62.85

สภว.

ครั้ง
ครั้ง/กลุ่ม

5/ 250 5/ 250 5/ 250 5/ 250

9.5 OTOP ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

62.85

9.10 OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย
10. OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
11. สืบสาน OTOP สู่สากล (ประชาคมอาเซียน,
อนุภูมิภาค)
11.1 มาเลเซีย
11.2 กัมพูชา

133.00
จุด

8

8

8

8

32

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

สภว.

ครั้ง/กลุ่ม 1/50 1/50 1/50 1/50 4/200

-

-

8.00

8.50

16.50

สภว.

ครั้ง/กลุ่ม 1/50 1/50 1/50 1/50 4/200

-

-

7.60

7.90

15.50

สภว.

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการสําคัญ

ผลสําเร็จ

11.3 จีน
11.4 พม่า
11.5 เวียดนาม
11.6 ลาว
11.7 สิงคโปร์
12. จัดตั้งศูนย์แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้า
OTOP (OTOP Distribution Center)

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละปี

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ 55 56 57 58

รวม

หน่วยงาน

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ครั้ง/กลุ่ม 1/50 1/50 1/50 1/50 4/200

-

-

7.60

7.90

15.50

หลัก
สภว.

ครั้ง/กลุ่ม 1/50 1/50 1/50 1/50 4/200

-

-

7.60

7.90

15.50

สภว.

ครั้ง/กลุ่ม 1/50 1/50 1/50 1/50 4/200

-

-

6.90

7.10

14.00

สภว.

ครั้ง/กลุ่ม 1/50 1/50 1/50 1/50 4/200

-

-

6.70

6.90

13.60

สภว.

ครั้ง/กลุ่ม 1/50 1/50 1/50 1/50 4/200
จุด

จํานวนร้อยละสะสมชุมชนที่มีการ
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

วงเงินงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)

ร้อยละ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

รวม

-

-

7.80

8.10

15.90

สภว.

36

414.44

29.70

36.49

40.13

520.76

สภว.

70

70

77.77

75.77

88.47

89.47

331.48

2,520 630 630 630

4,410

32.25

24.34

12.00

12.00

80.59

สภว.

9

40

9

50

9

60

9

แผนงานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. บันทึกและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชุมชน

2. เชิดชูเกียรติปราชญ์ OTOP (HALL OF FAME)

คน

0

3. ส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์สินค้า
OTOP

คน

0

0

76

76

1,900 1,900 1,900

152

-

-

1.35

1.35

2.69

สภว.

5,700

-

2.21

5.67

5.67

13.55

สภว.

-

แผนงานพัฒนาและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OVC)
5. พัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
6. ยุวทูต OTOP

หมู่บ้าน
คน

คน

8

8

8

8

660 660 660 660

0

0

30

30

32

8.62

8.62

10.27

10.27

37.79

สภว.

2,640

24.89

24.89

34.19

34.19

93.27

สภว.

-

6.00

6.00

12.00

สภว.

60

-

-

แผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อสาธารณะ (TV
วิทยุ วารสาร Website อื่นๆ)

ภูมิปัญญา

-

878 500 500

1,878

-

3.70

3.00

3.00

9.70

สภว.

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการสําคัญ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละปี

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ

8. ภูมิปัญญาแห่งอารยะ ศิลปะแห่งแผ่นดิน ศักดิ์ศรี
แห่งภูมิปัญญาไทยสู่ภูมิปัญญาโลก (OTOP
Thailand Brand)

หน่วยนับ 55 56 57 58
ครั้ง

6

6

6

6

วงเงินงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)
รวม

๒๕๕๕

24

12.00

๒๕๕๖

12.00

๒๕๕๗

16.00

๒๕๕๘

17.00

หน่วยงาน
รวม

57.00

หลัก
สภว.

-

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม

จํานวนร้อยละสะสมของให้มี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนา
คุณภาพได้มาตรฐาน

ร้อยละ

20

35

50

65

65

30.20

69.85

254.05

161.16

515.26

-

แผนงานวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. สนับสนุนกระบวนการ วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
สู่การออกแบบใหม่ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
(R & D)

ผลิตภัณฑ์

-

18

18

18

54

-

-

10.22

10.22

20.43

สภว.

2. ส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัย

เครือข่าย

-

1

1

1

3

-

-

0.80

0.80

1.60

สภว.

-

แผนงานสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. การแข่งขันการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
(Contest)
3.1 แข่งขัน Ideas ของขวัญจากผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP Fusion Gift Contest)
3.2 แข่งขันคิดแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP Marketing Contest)

ผลิตภัณฑ์

-

76

76

76

228

-

-

7.60

7.60

ผลิตภัณฑ์/
จังหวัด

-

76

76

76

76

-

16.30

16.30

16.30

48.90

สภว.

-

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. ส่งเสริมกระบวนการ KBO สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

สภว.

-

3.3 แข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP Packaging Design Contest)
4. การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น ของจังหวัด
(Provincial Star OTOP : PSO)

15.20

กลุ่ม

2,500 4,000 2,500 2,500 11,500

30.20

48.11

67.61

50.25

196.17

สภว.

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการสําคัญ
6. คัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
(OPC)
7. พัฒนาศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ศูนย์
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับจังหวัด
8. การส่งเสริมการพัฒนาระบบ QC ใน
กระบวนการผลิต OTOP

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละปี

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ

หน่วยนับ 55 56 57 58
กลุ่ม

12,000

จังหวัด

76

กลุ่ม

12,000

76
800

76

76

วงเงินงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)
รวม

๒๕๕๗

หน่วยงาน
75.52

หลัก
สภว.

76.00

152.00

สภว.

-

-

สภว.

๒๕๕๕

๒๕๕๖

24,000

-

-

75.52

๒๕๕๘

-

76

-

-

76.00

800

-

5.44

-

รวม

๘๑

ส่วนที่ ๕
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

๘๒

๘๓

ตัวชี้วัดและคําอธิบายรายละเอียด
กรมการพัฒนาชุมชนได้วางแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ภายใต้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๕ กลยุทธ์
มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” จึงได้กําหนดตัวชี้วัด จํานวน ๒๑ ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัด ๑ ร้อยละสะสมที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเกณฑ์รายได้ ๒๓,๐๐๐ บาท
คําอธิบาย :
๑. ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับระดับความสําเร็จของการยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้
เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. โดยการบูรณาการการสนับสนุนของส่วนราชการ ภาคีการพัฒนา ภาคเอกชนและชุมชน
2. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย หมายถึง ครัวเรือน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่า ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี จากการสํารวจข้อมูล จปฐ. ปี
๒๕๕๔ จํานวน ๖๔,๙๗๓ ครัวเรือน
3. กรณี พื้นที่ใดมีครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่า ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี จากข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๔ จํานวน
๖๔,๙๗๓ ครัวเรือน ได้ย้ายออกนอกพื้นที่ เสียชีวิตและไม่เหลือสมาชิกรายอื่นในครัวเรือนแล้ว ให้นําจํานวนครัวเรือนดังกล่าวไปหักออกจากจํานวน
ครัวเรือนเป้าหมายในปี ๒๕๔๔ (๖๔,๙๗๓ ครัวเรือน) คงเหลือเท่าใดจึงใช้เป็นฐานคํานวณค่าคะแนน หากหัวหน้าครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
เสียชีวิตแต่ยังคงเหลือสมาชิกรายอื่นอยู่ ให้สนับสนุนสมาชิกคงเหลือบริหารจัดการชีวิตเพื่อยกระดับรายได้ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดต่อไป
5. ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน พิจารณาจากการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ
บูรณาการการ : ชี้เป้าชีวิต จัดทําเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต ของส่วนราชการ ชุมชน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง จนครัวเรือน
ยากจนเป้าหมายสามารถยกระดับรายได้เฉลี่ยสูงกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี

๘๔
ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละของชุมชนที่มีครัวเรือนยากจนมีการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลชีวิตครัวเรือนยากจน
คําอธิบาย
๑. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย หมายถึง ครัวเรือน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่า ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี จากการสํารวจข้อมูล จปฐ. ปี
๒๕๕๔ จํานวน ๖๔,๙๗๓ ครัวเรือน
๒. ครัวเรือนยากจนมีการจัดสวัสดิการ หมายถึง ชุมชน ผู้นําชุมชน องค์กร สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้พิจารณาครัวเรือนยากจนเป็นเป้าหมายในการจัดสวัสดิการที่เกิดจากกองทุนหรือช่วยเหลือ เช่น
ให้เบี้ยยังชีพ ให้ทุนประกอบอาชีพ ให้เงินยืมพิเศษเพื่อการลงทุน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เข้าไปดูแลเยี่ยมเยือนครัวเรือนยากจน เป็นต้น
ตัวชี้วัด ๓ ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
คําอธิบาย
๑. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงมหาดไทย (๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด) และ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒–๒๕๕8
๒. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น หมายถึง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่กระบวนการประเมินความ
“อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของชุมชน โดยใช้ตัวชี้วัดที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด (6 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด) และมีผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้น
3. วิธีการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน หมายถึง การจัดการประชุมตัวแทนครัวเรือน ผู้นํา
หมู่บ้าน คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยจัดการประเมินตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด จัดประเมิน 2 ครั้ง
ประกอบด้วย ประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ในระหว่างมกราคม – กุมภาพันธ์ และหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนาจัดใน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม

๘๕
ตัวชี้วัด ๔ ร้อยละของความเชื่อมั่นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบทที่มีคุณภาพเชื่อถือได้
คําอธิบาย
1. ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท หมายถึง ข้อมูล จปฐ., ข้อมูล กชช. ๒ค หรือข้อมูลอื่นๆ
2. ข้อมูล จปฐ. หมายถึง ข้อมูลที่แสดงถึงความจําเป็นของครัวเรือนในชนบทเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ที่มีเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ํากําหนดในแต่ละด้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้ผ่านเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน และใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาชนบท การกําหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติ การอนุมัติโครงการ และการติดตามการพัฒนาชนบท
3. ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชนบทที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไปและสภาพปัญหาด้านต่างๆ เพื่อชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาชนบท การกําหนดนโยบาย
แนวทางปฏิบัติ การอนุมัติโครงการ และการติดตามการพัฒนาชนบท
4. ความเชื่อมั่นของข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ส่วนภูมิภาคได้ยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูล ที่เก็บและประมวลผลแล้ว โดยได้จัดส่งคํารับรองคุณภาพข้อมูลตามแบบหมายเลข 3 (ระดับจังหวัด) ถึงกรมการพัฒนาชุมชน
๕. ค่าความเชื่อมั่น หมายถึง ความเชื่อมั่นของความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ส่วนภูมิภาคในแต่ละจังหวัดที่ได้ดําเนินการ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล โดยส่งแบบคํารับรองคุณภาพข้อมูลตามแบบหมายเลข 3 ว่ารับรองข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ค่าคะแนน
ร้อยละที่ได้จากการรับรองข้อมูลตามแบบหมายเลข 3 หาค่าเฉลี่ย ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงใดคือค่าความเชื่อมั่นของข้อมูลในระดับนั้น
ตัวชี้วัด ๕ จํานวนสะสมของหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คําอธิบาย
๑. หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศ หมายถึง หมู่บ้านที่มีการนําข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนําข้อมูลมาจัดเวทีประชาคมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาให้ดีขึ้น
นําข้อมูลไปจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน ตําบล เป็นต้น

๘๖
๒. การดําเนินงานในปี ๒๕๕๕ นําร่องระดับจังหวัดๆ ละ ๑ แห่ง และปีต่อไป ดําเนินการขยายผลในระดับอําเภอๆ ละ ๑ แห่ง
เมื่อสิ้นแผนปฏิบัติราชการ จะมีจํานวนหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน ๒,๗๑๐ แห่ง
ตัวชี้วัด ๖ ร้อยละของจํานวนผู้นํา อช. ที่สามารถบริหารจัดการชุมชนตามเกณฑ์ที่กําหนด
คําอธิบาย
๑. ผู้นํา อช. หมายถึง อาสาพัฒนาชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติงานในฐานะผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) อัตราส่วน 2 คน (ชาย 1 หญิง 1) ต่อ 1 ตําบล โดยได้รับการแต่งตั้งจาก
จังหวัดให้ปฏิบัติงาน
2. ผู้นํา อช. ที่สามารถบริหารจัดการชุมชนตามเกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง ผู้นํา อช. ที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน
อย่างน้อย 4 ใน 10 กิจกรรม ดังนี้ 1) ประสานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท 2) ประสานการขับเคลื่อนแผนชุมชน 3) การจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 4) การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 6) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8) การแก้ไขปัญหาความยากจน 9) การส่งเสริมอาชีพ 10) การส่งเสริมกองทุนชุมชน
ตัวชี้วัด ๗ ร้อยละของเครือข่ายมีความสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
คําอธิบาย
๑. ครือข่าย หมายถึง เครือข่ายศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ที่จัดตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
๒. เครือข่ายมีความสามารถแก้ไขปัญ หาของชุมชนได้ หมายถึง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) มี
ความสามารถในการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญ หาของชุมชน อย่างน้อย 4 ใน 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) การบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล
2) การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4) การการส่งเสริมประชาธิปไตย 5) การจัดสวัสดิการ

๘๗
ชุมชน 6) การจัดการความรู้ ภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น และการอนุรักษ์ วัฒ นธรรม 7) การป้ องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด 8) การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ศอช.ต.จะต้องดําเนินกิจกรรมที่ 1 และ 2 และเลือกกิจกรรมอื่น ๆ อีก 2 กิจกรรม รวมเป็นอย่างน้อย
4 กิจกรรม
ตัวชี้วัด ๘ ร้อยละของหมู่บ้านที่มีและใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คําอธิบาย
1. กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนในทุกชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ กําหนดแนวทาง จัดทําแผนขึ้นมา และร่วม
ดําเนินการ สามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน และพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการในการขับเคลื่อน
กระบวนการแผนชุมชน เพื่อให้การบริหารจัดการชุมชนมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นที่เชื่อถือขององค์กรภาคี ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมฯ ได้กําหนดให้แผนชุมชน ที่ชุมชนร่วมกันจัดทําขึ้น ต้องมีการประเมินคุณภาพแผนชุมชน และ/หรือ
ผ่านการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
2. หมู่บ้านมีและใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก
๑) ใช้ข้อมูลพื้นฐาน จปฐ. กชช. ๒ค และ/หรือข้อมูล บัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน ในการวิเคราะห์และจัดทําแผนชุมชน
๒) ประชาชนในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ ดําเนินกิจกรรม
และติดตาม
๓) มีแผนชุมชนที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นรูปเล่ม เป็นปัจจุบัน และใช้ในการประสานแผนกับหน่วยงานต่างๆ ได้
4) มีแผนงาน/โครงการของชุมชน และกระบวนการชุมชนที่สอดคล้องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๘๘
๕) มีกิจกรรมพึ่งตนเอง (ทําเอง) อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของกิจกรรมในแผนชุมชน และนําไปปฏิบัติจริงร้อยละ ๓๐ ของ
กิจกรรมพึ่งตนเอง และมีกิจกรรมที่ทําร่วม/หน่วยงานทําให้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและร่วมดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานภาคี
ตัวชี้วัด ๙ จํานวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่เป็นศูนย์เรียนรู้สมบูรณ์แบบ (มี ๙๐๔ แห่ง แต่ไม่สมบูรณ์แบบ)
คําอธิบาย
๑. ศูนย์เรียนรูช้ ุมชนสมบูรณ์แบบ หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและสนับสนุน โดยมีองค์ประกอบ
๖ เรื่อง ดังต่อไปนี้
๑) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนอื่น หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ หรือดําเนิน
กิจกรรมร่วมกันกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่อื่นๆ ทั้งภายในระหว่างตําบล อําเภอ จังหวัด
๒) มีการวางระเบียบการให้บริการบุคคลภายนอกชุมชน หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีการกําหนดระเบียบการให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร/องค์ความรู้ หรือสื่อต่างๆ แก่บุคคลภายนอกชุมชน
๓) มีกจิ กรรมการเรียนรู้ร่วมกันภายในชุมชน หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหา และหรือพัฒนาทักษะชีวิตในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) มีการจัดทําปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนจัดทําแผนปฏิบัติการหรือปฏิทินการเรียนรู้ เพื่อดําเนิน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งสื่อสารและปฏิบัติตามแผน (ปฏิทิน)
๕) มีการวางแผนเพิ่มค่าองค์ความรู้ของชุมชน หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีแผนปฏิบัติการในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖) มีการจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ของชุมชน หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีการจัดกิจกรรมหรือเวทีเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน

๘๙
ตัวชี้วัด ๑๐ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง
คําอธิบาย
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
2. รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง รายได้จากการจัดเก็บยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ขึ้นทะเบียน OTOP จํานวน ๗๖ จังหวัด
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ตัวชี้วัด ๑๑ จํานวนร้อยละสะสมชุมชนที่มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
คําอธิบาย
1. ชุมชน หมายถึง ตําบลที่มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๓ จํานวน
๖,๓๐๐ ตําบล
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ของคนในชุมชนที่นํามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน หรือเป็นภูมิปัญญาที่ใกล้จะสูญหาย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ หรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ ๓ – ๕ ดาว
3. จํานวนชุมชนมีการบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง จํานวนชุมชนที่คนในชุมชนมีความรู้ และสามารถบันทึกภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะบันทึกอย่างน้อยชุมชนละ ๑ ภูมิปัญญา

๙๐
ตัวชี้วัด ๑๒ จํานวนร้อยละสะสมของผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
คําอธิบาย
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ด้านรูปแบบ คุณลักษณะ บรรจุภัณฑ์ คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ เรื่องราวผลิตภัณฑ์ โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP :
KBO) เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และโอกาสทางการตลาด โดยการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้รับการรับรองผลการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ จํานวน ๒,๖๐๐ ผลิตภัณฑ์/กลุ่ม
ตัวชี้วัด ๑๓ ร้อยละสะสมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการจัดสวัสดิการชุมชน
คําอธิบาย
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ ๓ หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ประเมิน ๓๒ ตัวชี้วัด
โดยกรมการพัฒนาชุมชน และมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ๓ (ดี) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ ๓ ที่มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกหรือ
ชุมชน อย่างน้อย ๒ ใน ๕ กิจกรรม ได้แก่ ๑)ทุนการศึกษา ๒)ทุนชดเชยค่ารักษาพยาบาล ๓)ทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ๔)ทุนสงเคราะห์ด้อย
โอกาส ๕)ทุนสาธารณประโยชน์
2. สวัสดิการชุมชน หมายถึง การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนที่
เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย รวมทั้งการทําให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. ทุนชดเชยค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ทุนที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดไว้เพื่อมอบให้สมาชิกเป็นค่าชดเชยการเจ็บป่วยและเข้า
รับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล
4. ทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ หมายถึง ทุนทีก่ ลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดไว้เพื่อมอบให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต

๙๑
5. ทุนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ทุนที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนสําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ หรือการประกอบอาชีพ
6. ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง คนพิการ คนชรา และคนยากจน
7. ทุนสาธารณประโยชน์ หมายถึง ทุนทีก่ ลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดไว้เพื่อดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชน
เช่น กิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านการกีฬา ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ตัวชี้วัด ๑๔ จํานวนสะสมของชุมชนที่ใช้ฐานข้อมูลและทุนชุมชนแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ในชุมชน
คําอธิบาย
1. แหล่งทุนของชุมชน ได้แก่ กองทุนชุมชนในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน โดยการส่งเสริม สนับสนุนและกํากับ ดูแลของ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แ ก่ ๑) กลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๒) โครงการแก้ไขปัญ หาความยากจน (กข.คจ.) ๓) จัดตั้งสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน
2. กองทุนชุมชนได้รับการส่งเสริมตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง เพื่อสร้างกลไกธรรมาภิบาลทางการเงินให้มีการบริหารจัดการ
เงินทุนที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยวิธีตรวจสุขภาพทางการการเงินของกองทุนชุมชน โดยให้มีการกําหนด
มาตรฐานการตรวจสุขภาพทางการเงิน การจัดทํา Mobile Clinic เพื่อเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า “ปรอทวัดสุขภาพทางการเงิน” และเป็นการ
ประเมินสถานะของกองทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมรูปแบบและจัดระดับกองทุนชุมชนให้เห็นระดับการพัฒนา เพื่อนําข้อมูลไปใช้จัดกิจกรรมที่จะ
พัฒ นากองทุนในระดับต่างๆ การตรวจสุขภาพทางการเงินมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทุนชุมชน เพื่อให้กองทุนชุมชนทราบผลการ
ประเมินจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงและป้องกันด้วยวิธีการวางเป้าหมายในการพัฒนากองทุนได้อย่างเป็นระบบ โดยระบุเป้าหมายทางการเงิน
และประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และหาทางเลือกในการปรับปรุงและพัฒนา

๙๒
ตัวชี้วัด ๑๕ ได้รางวัลจากระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
คําอธิบาย
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมการพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์ PMQA หมายถึง ความสําเร็จที่
กรมการพัฒนาชุมชนนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับก้าวหน้ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อ
เป็นบรรทัดฐานในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของกรมการพัฒนาชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และตามหลักธรรมาภิบาล
โดยวัผลความสําเร็จจากรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดของประเทศไทย จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตัวชี้วัด ๑๖ ร้อยละของการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม PA
คําอธิบาย
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี หมายถึง ความสําเร็จที่กรมการพัฒนาชุมชน
สามารถปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลของส่วนราชการระดับกรมบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ครอบคลุมทั้งสองมิติ ดังนี้
๑) มิติภายนอก (ร้อยละ ๗๐) ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผลร้อยละ ๖๐ และการประเมินคุณภาพร้อยละ ๑๐
๒) มิติภายใน (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพร้อยละ ๑๕ และการประเมินการพัฒ นาองค์การ
ร้อยละ ๑๕

๙๓
ตัวชี้วัด ๑๗ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
คําอธิบาย
ความพึงพอใจต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร หมายถึง การที่บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน มีความพึงพอใจใน
ระบบการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์ และการจําหน่ายบุคลากร รวมถึงระบบการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ การพิจารณาความดี
ความชอบ โดยภาพรวมภายในปี พ.ศ. 2558 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรร้อยละ ๙๕
ตัวชี้วัด ๑๘ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
คําอธิบาย
บุคลากรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากรด้วยความพึงพอใจและเกิด
ความผาสุกทั้งสภาพชีวิตของการดํารงอยู่และการทํางาน มีปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก คือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความผาสุกในการ
ทํางานของบุคลากร นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความผาสุกจะส่งผลต่อระดับความผาสุกของบุคลากรทั้งในทางตรงหรือในทางผกผัน
อย่างทันที เช่นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้บุคลากร หรือการมีเวลาให้แก่ครอบครัวมากขึ้นหรือน้อยลง หรือการที่ภาระงานเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ส่งผลต่อระดับความผาสุกที่มากขึ้นหรือลดลง เป็นต้น โดยภาพรวมภายในปี พ.ศ. 2558 บุคลากรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ ๙๓
ความผาสุกในการทํางานกรมการพัฒนาชุมชน หมายถึง การที่บุคลากร (ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ) มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ซึ่งเป็นผลจากการดําเนินชีวิตประจําวัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว สภาพแวดล้อมในการทํางาน และ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ความผาสุกในการทํางานจึงประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบทางตรง และปัจจัยทีม่ ี
ผลกระทบทางอ้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีความเกี่ยวโยงเชื่อมถึงกัน เช่น ปัจจัยสภาพทางเศรษฐกิจกับปัจจัยด้านรายได้ เป็นต้น

๙๔
การจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก หมายถึง การเรียงลําดับความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก
จากมากไปหาน้อย โดยพิจารณาจากค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยกับระดับความผาสุก โดยปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลต่อระดับความผาสุกทันที ขณะที่ปจั จัยที่มีความสําคัญน้อยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงจนถึงระดับหนึ่งจึงจะ
ส่งผลต่อระดับความผาสุก
การเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หมายถึง การค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกของบุคลากรกรมฯ
จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเพื่อใช้กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกทีส่ อดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก
ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน หรือการนําปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกของบุคลากรกรมฯ มากําหนด/จัด
โครงการ/กิจกรรมที่จะทําให้บุคลากรกรมฯ มีระดับความสุขที่เพิ่มขึ้น
การประเมินการเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หมายถึง การวัดระดับความผาสุกของบุคลากร
กรมการพัฒนาชุมชน และทบทวนกระบวนการเสริมสร้างความผาสุก ตั้งแต่การทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก การทบทวนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุก ว่าสอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกหรือไม่ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเสริมสร้าง
ความผาสุกสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และมีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัด ๑๙ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
คําอธิบาย
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ใช้ในการดําเนินงานของกรมการ
พัฒนาชุมชน ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้นําชุมชน ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
วางแผนการดําเนินงานของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๙๕

ตัวชี้วัด ๒๐ จํานวนเรื่องของความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
คําอธิบาย
ความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ หมายถึง ผู้บริหารมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจของกรมการพัฒนาชุมชน โดยอาจพิจารณาจากการนําสารสนเทศที่ได้จากระบบเสนอผู้บริหาร ได้รวดเร็ว ถูกต้อง โดยกรมการ
พัฒนาชุมชนได้กําหนดเกณฑ์ค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๕ เรื่อง
ตัวชี้วัด ๒๑ ร้อยละของประชาชนที่ให้การยอมรับในผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน
คําอธิบาย
ประชาชนที่ให้การยอมรับในผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน หมายถึง การดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงานและนโยบายที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การจัดงานแสดงนิทรรศการ การบริการสังคม
การสร้างความไว้วางใจ เป็นต้น โดยประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้กําหนดนโยบายให้การยอมรับในผลการดําเนินงานของ
กรมการพัฒนาชุมชนเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

๙๖

***************************

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ๔ ปี (ประจําปี พ.ศ. 255๗)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
เป้าหมาย๑. ตอบสนองนโยบายกํากับดูและองค์กรที่ดี
๒. ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
๓. ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ องค์กรมีสมรรถนะสูงเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
พ.ศ. 2557 หน่วยงาน
ล้านบาท
หลัก

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการสําคัญ

รวมทั้งสิ้น 260.60

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการ

71.60

แผนงานสร้างระบบและเครื่องมือ กําหนดยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อน และสื่อสารยุทธศาสตร์
1. จัดตั้งองค์กรบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนแห่งชาติ
2. พัฒนาช่องทางสื่อสารและ ประชุมวิชาการประจําปีว่าด้วยการพัฒนาชุมชน
3. พัฒนาความร่วมมือองค์กรในประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนแห่งชาติ
4. โครงการจัดทํางบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงาน
5. โครงการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพประจําปี
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
7. โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายองค์กรสู่ระดับบุคคล (IPA)
8. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความงานพัฒนาชุมชนสู่สาธารณะทางสื่อหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
9. โครงการพัฒนากระบวนการรายงานผลการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานประจําปี
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แผนงานพัฒนาสู่ PMQA ระดับก้าวหน้าพัฒนาความโดดเด่น และพัฒนานวัตกรรม
10. โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาสู่สถาบันแห่งความเป็นเลิศ
11. สัมมนาทางวิชาการด้านที่โดดเด่นประจําปี
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินตามบัญชีเกณฑ์คงค้างกับระบบ GFMIS
13. โครงการสร้างเครือข่ายประเมินระบบกาคควบคุมภายในและการตรวจสอบ การเงิน การพัสดุ
14. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
๑5. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปี
๑6. โครงการพัฒนาองค์การเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ

สพช
ตภ

2.20
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6.00

ตภ
กพร
กพร
กพร

แผนงานกํากับ ติดตาม และประเมินผล
๑7. โครงการบูรณาการการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๑8. โครงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประจําปี
๑๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ
20. กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสําหรับเขตตรวจราชการ
21. จัดทําเอกสารรายงานผลการตรวจราชการ
22. กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนตามนโยบายผู้บริหาร

กลยุทธ์ 5.2 บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร

1.60
1.82
13.45
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กผ
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สตร
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แผนงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างนวัตกรรม
1. จัดทําแผนการฝึกอบรม (Training Plan) ระยะ 3 ปี
2. ฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรเตรียมความพร้อมสําหรับความก้าวหน้าทางอาชีพ
2.1 หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจําการ/พัฒนากรเปลี่ยนสายงาน
2.2 หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับต้น (นพก)
2.3 หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง(นพส.)
2.4 หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสําหรับข้าราชการสายงานทั่วไป
2.5 หลักสูตรผู้มีศักยภาพสูง

0.00

สพช
สพช

4.26
1.48
1.90
0.39
0.00

สพช
สพช
สพช
สพช
สพช

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการสําคัญ
3. การฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะบุคลากร
3.1 ฝึกอบรมพัฒนากรหลักสูตรนักบริหารจัดการชุมชน
3.2 ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะนักบริหาร
3.3 ฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
3.4 ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ธุรการ
3.5 ฝึกอบรมหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
3.6 ฝึกอบรมเทคนิคการเป็นที่ปรึกษาชุมชน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.7 เพิ่มทักษะการใช้ภาษอังกฤษเพื่อรองรับประชาคม ASIAN
4. จัดทําระบบสมุดพกการฝึกอบรม(Training Passport)
5..จัดทําบทเรียน e-Learning จาก Training Roadmap
6. จัดทํา Training Roadmap ทุกตําแหน่ง
7. โครงการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนสู่ความเชี่ยวชาญการบริหารยุทธศาสตร์
8. โครงการประชุมฯ เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ
๙. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน
๑๐. โครงการกองคลังก้าวไกลในมาตรฐานสู่นวัตกรรมการให้บริการ
11. จัดทําแผนบริหารกําลังคนกรมการพัฒนาชุมชน
12. พัฒนาระบบการสืบทอดตําแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
13. บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร (HRM for High Performance Organization)
14. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของกรมการพัฒนาชุมชนและหลักสูตรของหน่วยงาน
15. การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามประเภทของตําแหน่ง
16. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน
17. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทํางานที่เป็นสุข
17.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกับการทํางานที่เป็นสุข
17.๒ ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น
17.๓ ปัจฉิมนิเทศข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการประจําปี ๒๕๕๕
18. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
19. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
19.๑ การเสริมสร้างหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด
19.๒ ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการทางวินัย
20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

พ.ศ. 2557 หน่วยงาน
ล้านบาท
หลัก
สพช
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แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
21. เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ 5 ปี และ 3 ปี
22. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
23. โครงการจัดทําสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
24. โครงการจัดทํารายงานผลการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
25. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมการพัฒนาชุมชน
26. โครงการ The Icon (ข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม)
27. โครงการการพัฒนาจิตข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
28. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
29. โครงการเข้าค่ายพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
30. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

กลยุทธ์ ๕.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
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แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากระบบ ICT ให้เกิดความคุ้มค่า

ศสท

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการสําคัญ
๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Sever)
๑.๒ โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
๑.๓ สร้างและตรวจสอบฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน
ุ
ู
มาตรฐานสากล
๒.๑ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
๒.๒ โครงการพัฒนาระบบ Load Balance System
๒.๓ สร้างและพัฒนาช่องทางในการสื่อสารการบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
3. พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายและการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
๓.๑ โครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
๑) เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงระดับกรมการพัฒนาชุมชน (lease line หรือระบบอื่นที่
เทียบเท่า 100/๑๐ MB. หรือสูงกว่า)
๒) เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจํานวน ๑๑ ศูนย์ และ
วิทยาลัยการพัฒนาชุญญ
มชน จํานวน ๑ แห่ง (lease line
ู หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า 2 MB. หรือสูงกว่า)
สูงกว่า)
ญญ
ู
ู
กว่า.)
๓.๒ โครงการเช่าวางเครื่องแม่ข่ายพร้อมระบบเชื่อมโยง
๔. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยแก่เครือข่าย ICT
๔.๑ โครงการบํารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control room)
๔.๒ โครงการบํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ู ุ (Firewall)
ู
Centralized Log Management System)
๔.๔ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ เฝ้าระวังระบบคอมพิวเตอร์ (System Monitoring) ของกรมการพัฒนาชุมชน
๔.๕ โครงการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
๔.๖ โครงการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วย Virtual Machien
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แผนงานการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการระบบ ICTอย่างมีธรร
5. พัฒนาบุคลากรด้าน IT
๕.๑ โครงการการพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่าย ของกรมการพัฒนาชุมชน
๕.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านระบบเครือข่าย (Network) ของกรมการพัฒนาชุมชน
๕.๓ การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมด้าน IT
6. พัฒนามาตรฐานระบบความปลอดภัยของ ICT (การสํารองข้อมูลพิสูจน์ตัวตน การป้องกันไวรัส ฯลฯ)
6.1 พัฒนาระบบความปลอดภัยของ ICT เพื่อความเป็นมาตรฐาน
7. พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบด้าน IT ให้เอื้อต่อการใช้งาน ICT
7.๑ พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบด้าน IT ให้เอื้อต่อการใช้งาน ICT ของกรมการพัฒนาชุมชน
8. สร้างความเข้มแข็งของกรมฯ ด้วยการผลักดันการใช้งาน ICT ที่ถูกต้องกับการบริการ และการบริหารที่เหมาะสม
8.๑ สร้างความถูกต้องในการใช้งาน ICT กับการบริการและการบริหารอย่างเหมาะสม
8.๒ ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
9. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
10. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (ห้อง War Room)
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากระบบสํานักงานอัตโนมัติ
12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
13. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการชุมชน
14. โครงการพัฒนาระบบให้บริการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gov.)
15. โครงการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (e-GIF)
16. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการแผนแม่บท ICT กรมการพัฒนาชุมชน
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการสําคัญ
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากระบบ ICT ให้เกิดความคุ้มค่า
18. ออกแบบและพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
19. พัฒนาคลังข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
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20. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (จัดการฐานข้อมูล ระบบงานระบบรายงาน ฯลฯ)
21. พัฒนาระบบการให้บริการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Gov.) และ การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ (E-GIF)

กลยุทธ์ 5.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

ศสท

ศสท

21.66

แผนงานกําหนดและพัฒนาภาพลักษณ์
๑. จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
๒. ส่งเสริมบุคลากรทํางานแบบ CSR
3. สร้างคุณค่างานพัฒนาชุมชน
4. พัฒนาเครือข่ายสมาคม มูลนิธิ สื่อสารมวลชน
5. สร้างกระแสภาพลักษณ์ขององค์กร
5.๑ ผลิตสื่อวิทยุ
5.2 ผลิตสื่อโทรทัศน์
5.๒ สื่อสิ่งพิมพ์
6. สร้างอุดมการณ์พัฒนาชุมชนด้วยตัวตนขององค์กร
7. พัฒนา CDD Idol
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แผนงานพัฒนาระบบกลไกการจัดการความรู้ บริหารองค์ความรู้ ยพระดับวิชาชีพและพัฒนาองค์ความรู้
8.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้สถาบันแห่งความเป็นเลิศ
9. การสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน
10. ศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนที่โดดเด่น
11. สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนประจําปี
12. การจัดสัมนาเพื่อส่งเสริมการนําความรู้สู่ชุมชน/สาธารณะ
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สพช
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สพช

แผนงานประชาสัมพันธ์
13. สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และผู้กําหนดนโยบาย
14. พัฒนาช่องทางการสื่อสารภาพลักษณ์ (สถานีโทรทัศน์ CDD news และสื่อมัลติมีเดีย)
15. สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
16. พัฒนาการสื่อสารเชิงการตลาด
17. หน่วยบริการงานพัฒนาชุมชนเคลื่อนที่
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